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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี เพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเก่ียวกบักำรดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมัน่ใจได้ว่ำสิทธิ
ของตนได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนั จึงขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2566 ลว่งหน้ำ  
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ ร้อยละ 3 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัท และเสนอมำยงับริษัท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหำคม - 15 พฤศจิกำยน 2565 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัต ิ
4.1 เร่ืองที่ไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตำ่งๆ ของหนว่ยงำนข้ำรำชกำรหรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั 
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 

2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ และไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอยำ่งชดัเจน 
3) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผู้ ถือ

หุ้นโดยรวม 
4) เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
6) เร่ืองที่เสนอมำไมเ่ป็นไปตำมคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลำที่ก ำหนด 
7) เอกสำร หลกัฐำนเพื่อประกอบกำรเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อควำมไมต่รงกบัควำมเป็นจริงหรือคลมุเครือ 

 
4.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 

1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำหนงัสอืเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี สง่ถึงเลขำนกุำรบริษัท ตำมช่องทำงดงันี ้

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)   
        ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160   

 อีเมลถึงเลขำนกุำรบริษัท ที ่ir@tscpcl.com  
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   โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน  และเอกสำรเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ 
   ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรน ำเสนอข้ำงต้น เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำเพียงพอใน   
   กำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั เพื่อให้มีคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมหลกัฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติม (ถ้ำมี) มำยงับริษัทตำมระยะเวลำกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยมีคุณสมบตัิครบถ้วน  เสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำหนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้นต้องกรอก
รำยละเอียดทกุเร่ืองในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน 
และเสนอตอ่คณะกรรมกำรพร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

4) เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้ฝ่ำยบริหำร พิจำรณำก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
5) หำกผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยในวนัที่ 6 มกรำคม 2566 โดยหำกผู้ ถือหุ้น 

ไมด่ ำเนินกำรแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัททำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยในวนัที่ 13 มกรำคม 2566 (หำกตรงกบัวนัหยดุ
ให้เลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนวนัหยดุนัน้) เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทรำบกำรปิดเร่ือง 

6) หำกเร่ืองที่เสนอมำไมเ่ป็นไปตำมคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทรำบกำรปิดเร่ืองภำยใน 
    วนัท่ี 13 มกรำคม 2566 
7) เร่ืองที่ไมเ่ข้ำหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 เลขำนกุำรบริษัทจะเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชมุเดือนกมุภำพนัธ์ 
8) คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมำ 
9) เร่ืองที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ 
    ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับเร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ทนัทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวนัท ำกำรถดัไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัท www.tscpcl.com และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ 
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แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 
1. (1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน............................................... .....................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.............................................................. 
อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
(2) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
เร่ือง 1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................................................... 
 
3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ คือ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
และมีข้อมลูประกอบที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำณำ เช่น ข้อเท็จจริงหรือเหตผุล เป็นต้น 
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
ซึง่มีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน....................... แผน่ 
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 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรนี ้ หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทกุประกำร และเพื่อเป็น
หลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
2. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  อีเมลถึงเลขำนกุำรบริษัท ที่ ir@tscpcl.com หรือ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนกุำรบริษัทบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 20160 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทุกรำย  และรวบรวม 
เป็นชดุเดียวกนัตำมหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (2) 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำรำยละเอียดทกุวำระ และด ำเนินกำร 
ตำมหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (3) 
5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
6. บริษัทจะไมพ่ิจำรณำวำระของผู้ ถือหุ้น หำกข้อมลูไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน ไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนด 
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในกำรดแูลกิจกำร  และให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทมำกขึน้ จึง
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ ร้อยละ 3 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัท และเสนอมำยงับริษัท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหำคม - 15 พฤศจิกำยน  2565 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
4.1 คณุสมบตัิของกรรมกำร 

1) มีคณุสมบตัิถกูต้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535 และ พระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2) มีคณุสมบตัิหลำกหลำยในด้ำน อำย ุเพศ ทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผำ่นมำอยำ่ง   
    ยำวนำน 
3) เป็นผู้ที่สำมำรถอทุิศเวลำให้กบับริษัทได้อยำ่งเต็มที่และเพียงพอ 
4) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คณุธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน 

4.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 
1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัท ำแบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ตำมช่องทำงดงันี ้ 

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)   
    ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160   

 อีเมลถึงเลขำนกุำรบริษัท ที ่ir@tscpcl.com  
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐำน และเอกสำรตำ่งๆ ให้ถึงบริษัท ตำมระยะเวลำในกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

2) หลกัฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3) หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 
4) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ วฒุิกำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำน ของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ และ

เอกสำรอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท 
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5) ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเพื่อให้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และรวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุ
รำยเป็นชดุเดียวกนั สง่ต้นฉบบัมำที่บริษัท ตำมระยะเวลำในกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

6) เลขำนกุำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัท 

7) หำกผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนกุำรบริษัท จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยในวนัที่ 6 มกรำคม 2566 โดยหำกผู้ ถือหุ้น
ไมด่ ำเนินกำรแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัททำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยในวนัท่ี 13 มกรำคม 2566 (หำกตรงกบัวนัหยดุ
ให้เลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนวนัหยดุนัน้ ) เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 

8) หำกบคุคลที่รับกำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ตรงตำมข้อ 4.1 เลขำนกุำรบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง
ภำยในวนัท่ี 13 มกรำคม 2566 

9) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน หรือคณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

10) บคุคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  หรือในวนัท ำกำรถดัไปของกำร
ประชมุ  พร้อมทัง้ชีเ้หตผุลผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tscpcl.com และแจ้งที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
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แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 
1. (1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน...................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................. 
อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)............................................................................... 
 
(2) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.............................. .....................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.............................................................. 
อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ.................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................ 
 
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว...........................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ  
(1) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำย.ุ................................ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง.......................................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ............................................ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน.......................................................E-mail (ถ้ำมี) ...........................................................................  
อำชีพ / สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิกำรศกึษำ 

 ปี                                                    สถำบนักำรศกึษำ                              
           

         
ประวตัิกำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลำ              ต ำแหนง่                   ช่ือหนว่ยงำน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
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สถำนภำพกำรสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ ำนวนบตุร :     ทำ่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 
(2) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำย.ุ................................ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง.......................................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ............................................ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน.......................................................E-mail (ถ้ำมี) ...........................................................................  
อำชีพ / สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิกำรศกึษำ 

 ปี                                                    สถำบนักำรศกึษำ                              
           

         
ประวตัิกำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลำ              ต ำแหนง่                   ช่ือหนว่ยงำน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถำนภำพกำรสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ ำนวนบตุร :     ทำ่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 (3) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำย.ุ................................ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง.......................................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ............................................ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................... E-mail (ถ้ำมี) ...........................................................................  
 
อำชีพ / สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิกำรศกึษำ 

 ปี                                                    สถำบนักำรศกึษำ                              
           

         



บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

 

 
เลขท่ี 700/737 หมู่ที่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 โทรศพัท์: (038) 447 200-05 ทะเบยีนเลขท่ี 0107548000145 

700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-05 Registered No. 0107548000145 
E-Mail: thaisteel@tscpcl.com   Website: http://www.tscpcl.com 

    

ประวตัิกำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลำ              ต ำแหนง่                   ช่ือหนว่ยงำน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถำนภำพกำรสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ ำนวนบตุร :     ทำ่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 
ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมกำรของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)   
พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสอืให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ 
และประวตัิกำรท ำงำน อีกทัง้เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้ทกุหน้ำ 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมในเอกสำรนีห้ลกัฐำนกำรถือหุ้น หนงัสอืให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบอื่นทัง้หมดถกูต้องทกุ
ประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้
 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 



บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

 

 
เลขท่ี 700/737 หมู่ที่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 โทรศพัท์: (038) 447 200-05 ทะเบยีนเลขท่ี 0107548000145 

700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-05 Registered No. 0107548000145 
E-Mail: thaisteel@tscpcl.com   Website: http://www.tscpcl.com 

    

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ  แต่ในกรณีผู้ ถือ
หุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ฉบบันีพ้ร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
2. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้ เป็นกรรมกำร บริษัท ตำมช่องทำงดงันี ้ 

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)   
        ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160   

 อีเมลถึงเลขำนกุำรบริษัท ที ่ir@tscpcl.com  
 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐำน และเอกสำรตำ่งๆ ให้ถึงบริษัท ตำมระยะเวลำในกำรน ำเสนอข้ำงต้น 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้ เป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำน 
4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
5. บริษัทจะไมพ่ิจำรณำวำระของผู้ ถือหุ้น หำกข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


