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เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
3. รายงานประจําปี 2557 
4. รายละเอียดกรรมการที�

กรรมการอีกวาระหนึ�ง 
5. นิยามคณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนด
6. ขอบเขตหน้าที�คณะกรรมการชดุย่อย
7. ข้อบงัคบัของบริษัท  เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัท
10. คําชี Wแจงวิธีการลงทะเบียน 
11. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ

 เนื�องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล
ในวนัองัคารที� 27 มกราคม 2558 เวลา 10.
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั Wงได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(

 
 ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้

มกราคม 
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว

 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
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วนัที� 26 ธนัวาคม 2557 

ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ยนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  

 (ในรูปแบบซีดี และรูปเลม่ฉบบัย่อ) 
รายละเอียดกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อให้ดํารงตําแหน่ง

 
คณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนด 

ขอบเขตหน้าที�คณะกรรมการชดุย่อย 
เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที�ละเอียดและชดัเจน
รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
คําชี Wแจงวิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการมอบฉนัทะ
แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 

เนื�องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี W

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ได้จดัขึ Wนเมื�อวนัที� 
ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั Wงได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2)  

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
มกราคม 2557 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อให้ดํารงตําแหน่ง

เป็นแบบที�ละเอียดและชดัเจน) 

และการมอบฉนัทะ 

มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
สวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที� 333 ถนน  

พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี W 

ได้จดัขึ Wนเมื�อวนัที� 28 มกราคม 2557 บริษัท
ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั Wงได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 

ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 28 
ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที�

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 
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วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ Wนใน

รอบปี 
หนงัสือเชิญประชมุในครั Wงนี W 

 
    ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 
 
วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสิ 0นสุดวันที� 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัมาตรา 
ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ สิ Wนสดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 

   
  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนข

สําหรับปีสิ Wนสดุวนัที� 
ผู้ สอบบัญชีของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการดําเ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
กําไรสทุธิ 
กว่าร้อยละ 
ละ 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
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ลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2557 
บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ Wนใน
รอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครั Wงนี W (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 

เห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 

พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสิ 0นสุดวันที� 30 กันยายน 2557
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัมาตรา 112 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 
ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ สิ Wนสดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 

รายการ จาํนวน

     �   สินทรัพย์รวม   2,690  
     �   หนี Wสินรวม    1,014 
     �   รายได้รวม 2,760  
     �   คา่ใช้จ่ายรวม 2,633 
     �   กําไรสทุธิ 127 
     �   กําไรตอ่หุ้น 0.49  

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนข
สําหรับปีสิ Wนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2557 ที�ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการดําเ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิประจําปี โดยผลการดําเนินงานปี 
กําไรสทุธิ 126,746,700 บาท ในการนี Wบริษัทต้องจดัสรรเงินกําไ
กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารอง
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
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บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ Wนใน
ที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

เห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557 

57 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 41 

ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ สิ Wนสดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติัรายละเอียดปรากฏในรายงาน

าด้วยลําดบัที� 3) ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี W 
จาํนวน 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
บาท/หุ้น 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท 
ที�ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

และได้ผ่านการพิจารณาจาก

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการดําเนินงานในอตัรา

ของกําไรสุทธิประจําปี โดยผลการดําเนินงานปี 2557 บริษัทมี
บาท ในการนี Wบริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีไม่น้อย

ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี Wจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย



Thai Steel Cable Public 

เลขที� 700/737 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที� 
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur 

E-Mail: 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนจํานวน
ร้อยละ 
ปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
(
เป็นประมาณร้อยละ 
จากกิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย

 

ในการนี Wคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 
9
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 
เพื�อสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 
(
มีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 
 

ทั Wงนี W สิทธิในกา
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที�  
ผ่านมา ดงันี W

 
วาระที� 5  พจิารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระรา
กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของกรรมการทั Wงหมด โดยกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั Wงใหม่ได้  ในการประชุมครั Wงนี Wกรรมการที�จะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
1) 
2

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited
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พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนจํานวน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ�มเติมอีกและเสนอจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ
(ห้าสิบสตางค์) 129,900,000 บาท (หนึ�งร้อยยี�สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน
เป็นประมาณร้อยละ 103 ของกําไรสทุธิประจําปี 2557
จากกิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย

ในการนี Wคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 
9 ธนัวาคม 2557 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 11 ธันวาคม 255
เพื�อสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 3 กมุภาพนัธ์ 2558 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 
(พ.ร.บ. ฉบบัแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 
มีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 255
 

ทั Wงนี W สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที�  
ผ่านมา ดงันี W 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 

   � กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 
   � จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 
   � รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 
   � รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั Wงสิ Wน (ล้านบาท) 
   � สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 

พจิารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 71 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 
กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของกรรมการทั Wงหมด โดยกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั Wงใหม่ได้  ในการประชุมครั Wงนี Wกรรมการที�จะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 ท่านประกอบด้วย
1) นายสรรเสริญ จฬุางกรู  ประธานกรรมการ
2) นายมากาโต เทราอรุา  กรรมการ 

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนจํานวน 
ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ�มเติมอีกและเสนอจ่ายเงิน    

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
หนึ�งร้อยยี�สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) หรือคิด

7 ซึ�งเป็นเงินปันผลที�บริษัทจ่าย
จากกิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย 

ในการนี Wคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น เพื�อสิทธิเข้าร่วมประชมุในวนัที� 
 (พ.ร.บ. ฉบบัแก้ไข) โดยวิธีปิด

557  และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 
และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 

โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2558 
2558  

รรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องขออนุมติั
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที�  

ปี 2556 ปี 2557 

328 127 
259.80 259.80 

0.80 0.50 
208 130 

63 103 

พจิารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 

กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของกรรมการทั Wงหมด โดยกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั Wงใหม่ได้  ในการประชุมครั Wงนี Wกรรมการที�จะ

วย 
ประธานกรรมการ 
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3) 
 
 
 
  4
 
 
 

 

จากการที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�
ถึงคราวต้องออกตามวาระนบัตั Wงแต่วนัที� 
255
เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด
 

คณะกรรมการสรรหา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงาน
ของบริษัท โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั Wง
กรรมการ 
วาระหนึ�ง แล
กรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดในครั Wงนี Wมาด้วย 
ด้วยลําดบัที� 
 

ทั Wงนี W คณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนด
ตํ�า
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิ
บริษัทต้องถือหุ้นไมเ่กิน 
 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั Wง
กรรมการที�ครบกําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 
วาระหนึ�ง ดงันี W 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited
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3) นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
  กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

4) นายฉตัรชยั เอียสกลุ  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
  กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

  

จากการที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�
ถึงคราวต้องออกตามวาระนบัตั Wงแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 
2557 ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดนั Wน ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด
เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงดแสดงความคิดเห็น
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงาน
ของบริษัท โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั Wง
กรรมการ 4 ท่าน ที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ�ง และได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั Wง
กรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดในครั Wงนี Wมาด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา
ด้วยลําดบัที� 4 และ 5)  
 

ทั Wงนี W คณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดไว้นั Wน มีความเข้
ตํ�าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิ
บริษัทต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Wงหมด
 
คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั Wง
กรรมการที�ครบกําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน กลบัเข้ารับตําแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ�ง ดงันี W        

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

จากการที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�

พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที� 1 ธันวาคม 
ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดนั Wน ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด

เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารง

ยงดแสดงความคิดเห็น ได้พิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงาน
ของบริษัท โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั Wง

ท่าน ที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั Wง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติ

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา

มีความเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั Wน
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ            

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Wงหมด 

คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั Wง

ท่าน กลบัเข้ารับตําแหน่งต่อไปอีก
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2
3) 

 
 
 
    
 
 
 
 

วาระที� 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรม
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดย
ค่าตอบแทน
เหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี W

 

 
ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน

 
 
 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited
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1) นายสรรเสริญ จฬุางกรู  ประธานกรรมการ
2) นายมากาโต เทราอรุา  กรรมการ 
3) นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ 

  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
  กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

 4) นายฉตัรชยั เอียสกลุ  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
  กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2558 
เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจําเป็นต้องให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด
เหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี W

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

  ภายในวงเงินไมเ่กิน 
1.  คา่เบี Wยประชมุ (ตอ่ครั Wงที�เข้าร่วมประชมุ) 
� ประธานกรรมการบริษัท      
� กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย* 

35
25

(*คณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที�ดี

ของคณะกรรมการชดุย่อย  รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 
  2. จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัทของเงินปันผล 

ที�จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยประจําปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของ
กําหนดคา่ตอบแทน 

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

ระธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

จึงจําเป็นต้องให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด
เหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี W 

ปี 2557 ปี 2558 

6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 
 

35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
กรรมการการกํากับดูแลกิจการที�ดี ขอบเขตหน้าที�

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 6) 
1.50% / 
ปี 2556 

1.50% / 
ปี 2557 

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
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วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 0งผู้สอบบั
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั Wงนี W 
สามารถแต่งตั Wงบุคคลที�เป็นผู้ สอบบัญชีคนเดิมให้ทําหน้า
ติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชีคนเดิ
รอบปีบญัชีติดตอ่กนั

 
      ความเหน็คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชี และกําหนด
คา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจําปี

   1

 
2

3

 4
  

 5

 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
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แต่งตั 0งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 120 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั Wงนี W 
สามารถแต่งตั Wงบุคคลที�เป็นผู้ สอบบัญชีคนเดิมให้ทําหน้า
ติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชีคนเดิมได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชี และกําหนด
คา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจําปี 2558 ดงันี W 
1. ชื�อและสํานกังานสอบบญัชี 

- นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 

- นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 
- นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 

 จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
2. คา่สอบบญัชีประจําปี (บาท)  ปี 255

- คา่ตรวจสอบงบประจําปี  600,
- คา่สอบทานงบไตรมาส  450,

    รวม                        1,050,000
3. จํานวนปีที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 4958 ของบริษัท
2557 เป็นปีที�สอง 

4.  คา่บริการอื�น ๆ  
ในปี 2558 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ 
บาท  

5.  ความสมัพนัธ์กบับริษัท  
ผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั Wงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ที� เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

 และแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กําหนดให้ที�ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั Wงนี W 
สามารถแต่งตั Wงบุคคลที�เป็นผู้ สอบบัญชีคนเดิมให้ทําหน้าที�ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี

มได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                

เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั Wงผู้ สอบบัญชี และกําหนด

ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 4958 และ/หรือ 
ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 

เลขทะเบียน 5238 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2558 

2557  ปี 2558 
,000 620,000  
,000 480,000  
000  1,100,000  

ของบริษัท นบัจนถงึงวดบญัชีปี 

บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจํานวนเงิน 225,000 

ผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั Wงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้
ผู้ ที� เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน

ลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 
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วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องยื�นเอกสาร

หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี W ซึ�งบริษั
เปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตั Wงแตเ่วลา 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ 
อํานาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย
ลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข
ชดัเจน (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 8)  

 

ทั Wงนี W ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแ
ดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านนํามาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชมุ
 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
  

หมายเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที� 
www.thaisteelcable.com  ตั Wงแตว่นัที� 

 2.  เพื�อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคําถามเกี�ยวกับบริษัท
มาเป็นการลว่งหน้าผา่นทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ที� 
เลขที� 700/737 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู ่

 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์
โทรศพัท์  (038) 447 200  -15 ตอ่ 626 
Email: compliance@thaisteelcable.com  

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited

 

 
 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที� 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 โทรศพัท์: (038) 447 200-15 ทะเบยีนเลขที� 
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-15 Registered No. 0107548000145

Mail: thaisteel@thaisteelcable.com   Website: http://www.thaisteelcable.com 
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จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องยื�นเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี W ซึ�งบริษั

วมประชมุตั Wงแตเ่วลา 8.00 น. ของวนัองัคารที� 27 มกราคม 2558 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื�อที�ได้ระบุคําชี Wแจงวิธีการมอบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 10) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและ

หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งบริษัทขอแนะนําให้ใช้แบบ ข

ทั Wงนี W ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั Wงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเวบ็เพจของบริษัท และสง่มายงับริษัทลว่งหน้าหรือมอบ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านนํามาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชมุ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(สริศ พฒันะเมลือง) 

กรรมการ 
โดยคําสั�งประธานกรรมการบริษัท 

 
 

ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที� 
ตั Wงแตว่นัที� 26 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคําถามเกี�ยวกับบริษัท
มาเป็นการลว่งหน้าผา่นทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ที� compliance@thaisteelcable.com

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู ่1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

มหาชน) 
Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องยื�นเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี W ซึ�งบริษัท

ตามรายชื�อที�ได้ระบุคําชี Wแจงวิธีการมอบ
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและ

แบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งบริษัทขอแนะนําให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที�ละเอียดและ

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ได้โดยดาวน์โหลดจากเวบ็เพจของบริษัท และสง่มายงับริษัทลว่งหน้าหรือมอบ

ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที� 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคําถามเกี�ยวกับบริษัท        
compliance@thaisteelcable.com หรือสง่มายงัที�อยูข่องบริษัท 
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