บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน
มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
วันที 26 ธันวาคม 2557
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

สิงทีสง่ มาด้ วย 1.
2.
3.
4.

แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้
ยนเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
รายงานประจําปี 2557 (ในรู ปแบบซีดี และรู ปเล่มฉบับย่อ)
รายละเอียดกรรมการทีครบกํ
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชือเพือให้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง
5. นิยามคุคุณสมบัติกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนด
6. ขอบเขตหน้ าทีคณะกรรมการชุดย่อย
7. ข้ อบังคับของบริ ษัท เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ก และแบบ ข. (ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข. เป็ นแบบทีละเอียดและชัดเจน)
เจน
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
ท
10. คําชี Wแจงวิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่ วมประชุม และการมอบฉันทะ
11. แผนทีแสดงสถานทีประชุม

เนืองด้ วยคณะกรรมการของ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ในวันอังคารที 27 มกราคม 2558 เวลา 10..00 น. ณ ห้ องสวนหลวงบอลรู
สวนหลวงบอลรู ม โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ
เทพ บางนา เลขที 333 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี W
วาระที 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ได้ จดั ขึ Wนเมือวันที 28 มกราคม 2557 บริ ษัท
ได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามทีกฎหมายกําหนด รวมทังได้
W เผยแพร่ ในเว็บเพจของบริ ษัทแล้ ว
(
(รายละเอี
ยดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 2)
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถืถือหุ้นประจําปี 2557 เมือวันที 28
มกราคม 2557 ได้ บันทึกถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นควรเสนอให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
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วาระที 2 รั บทราบรายงานผลการดํ
ลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญ ซึงเกิดขึ Wนใน
รอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ทีได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครังW นี W (รายละเอี
รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3)
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2557

วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรั บปี สิน0 สุดวันที 30 กันยายน 2557
57
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดมาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 41
ซึง กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ Wนสุดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษัททีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ วและเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้
าด้ วยลําดับที 3) ซึง สรุ ปสาระสําคัญ ดังนี W
รายการ
จํานวน
 สินทรัพย์รวม
2,690 ล้ านบาท
 หนี Wสินรวม
1,014 ล้ านบาท
 รายได้ รวม
2,760 ล้ านบาท
 ค่าใช้ จ่ายรวม
2,633 ล้ านบาท
 กําไรสุทธิ
127 ล้ านบาท
 กําไรต่อหุ้น
0.49 บาท/หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชี กําไรขาดทุนของบริ
ข
ษัท
สําหรับปี สิ Wนสุดวันที 30 กันยายน 2557 ทีได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ
อง ษั ท สํ า นั ก งาน อี ว าย จํ า กั ด และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ตามผลการดําเนิ
เ นงานในอัตรา
ไม่ตํากว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิ ประจําปี โดยผลการดําเนินงานปี 2557 บริ ษัทมี
กําไรสุทธิ 126,746,700 บาท ในการนี Wบริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกําไรสุ
ไ ทธิประจําปี ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี
รอง จW ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทได้ มีการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้ วนจํานวน
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ย นแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ มเติมอีก และเสนอจ่ายเงิ น
ปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
( าสิบสตางค์) 129,900,000 บาท (หนึ
(ห้
หนึงร้ อยยีสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนบาทถ้ วน)
น หรื อคิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 103 ของกําไรสุทธิประจําปี 25577 ซึง เป็ นเงินปั นผลทีบริ ษัทจ่าย
จากกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย
ในการนี Wคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้น เพือสิทธิเข้ าร่ วมประชุมในวันที
9 ธันวาคม 2557 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ ไข) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 11 ธันวาคม 255
557 และกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
เพือสิทธิรับเงินปั นผลในวันที 3 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225
(
(พ.ร.บ.
ฉบับแก้ ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 4 กุมภาพันธ์ 2558
มีกําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
255
ทังนี
W W สิทธิ ในการรั
นการรั บเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องขออนุมตั ิ
จากที ป ระชุม ผู้ถือหุ้นก่อน โดยมี ข้อมูล เปรี ย บเที ย บอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลในปี ที
ผ่านมา ดังนี W
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2556
ปี 2557
 กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
328
127
 จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
259.80
259.80
 รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.80
0.50
 รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
W Wน (ล้ านบาท)
208
130
 สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)
63
103

วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง0 กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระรา ญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดมาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18
ตามพระราชบั
กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสามของกรรมการทังW หมด โดยกรรมการทีต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
W ได้ ในการประชุมครั งW นีกW รรมการทีจะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 ท่านประกอบด้ วย
วย
1) นายสรรเสริ ญ
2 นายมากาโต
2)

จุฬางกูร
เทราอุรา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3) นายปริ ญญา

ไววัฒนา

4 นายฉัตรชัย
4)

เอียสกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี

จากการที บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ ในการเสนอชือบุคคลที มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที
ถึงคราวต้ องออกตามวาระนับตังแต่
W วนั ที 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 1 ธันวาคม
255 ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีบริ ษัทกําหนดนันW ปรากฎว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใด
2557
เสนอชื อ บุค คลที มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมเพื อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาคัด เลื อ กให้ ดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียงดแสดงความคิ
ยงดแสดงความคิดเห็น ได้ พิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ แก่การดําเนิ นงาน
ของบริ ษัท โดยกรรมการทีมีส่วนเกียวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณา จึงได้ เสนอให้ เลือกตังW
กรรมการ 4 ท่าน ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึง และได้
แล แนบรายละเอี
แ นบรายละเอีย ดประวัติกรรมการทังW 4 ท่าน พร้ อมคุณสมบัติ
กรรมการอิสระทีบริ ษัทกํ าหนดในครั งW นี มW าด้ วย (รายละเอี
รายละเอียดปรากฏตามสิงที ส่งมา
ด้ วยลําดับที 4 และ 5)
ทังนี
W W คุณสมบัติกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนดไว้
หนด นนั W มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดขันW
ตํ า ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื องการถือหุ้นในบริ ษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทต้ องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด
W
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ชอบกั บ
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังW
กรรมการทีครบกําหนดต้ องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน กลับเข้ ารับตําแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึง ดังนี W
-4-

เลขที 700/737 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์: (038) 447 200-15 ทะเบียนเลขที 0107548000145
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-15 Registered No. 0107548000145
E-Mail:
Mail: thaisteel@thaisteelcable.com Website: http://www.thaisteelcable.com

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน
มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
1) นายสรรเสริ ญ
2 นายมากาโต
2)
3) นายปริ ญญา

จุฬางกูร
เทราอุรา
ไววัฒนา

4) นายฉัตรชัย

เอียสกุล

ประธานกรรมการ
ระธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ตอบแทนกรรม และกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 24 จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งให้ ที ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
พิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา
โดย คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนได้
ตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด
เหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ดังต่อไปนี W
ค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย
ปี 2557
ปี 2558
ภายในวงเงินไม่เกิน
6 ล้ านบาท
6 ล้ านบาท
1. ค่าเบี Wยประชุม (ต่อครังW ทีเข้ าร่ วมประชุม)
 ประธานกรรมการบริ ษัท
35 บาท 35,000 บาท
35,000
 กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย*
25 บาท 25,000 บาท
25,000
(*คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี ขอบเขตหน้ าที
ของคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 6)
2. จ่ายบําเหน็จกรรมการบริ ษัทของเงินปั นผล
1.50% /
1.50% /
ทีจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี
ปี 2556
ปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการ ดย่อยประจําปี 2558 ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
และกรรมการชุ
เสนอแนะของ
กําหนดค่าตอบแทน
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน
มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
วาระที 7 พิจารณาอนุมัตแต่
แิ ต่ งตัง0 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด มาตรา 120 และแนวทางของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ (กลต.) กํ าหนดให้ ทีป ระชุม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตังW ผู้ ส อบบัญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ทุ ก ปี ทังW นี W
สามารถแต่ง ตังW บุค คลที เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี ค นเดิ ม ให้ ทํ าหน้ าที ไ ม่เ กิ น 5 รอบปี บัญ ชี
ติดต่อกัน และบริ ษัทจะแต่งตังW ผู้สอบบัญชี คนเดิมได้
มได้ เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2
รอบปี บัญชีติดต่อกัน
ความเห็นคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ น ควรเสนอให้ ที ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแต่ ง ตั งW ผู้ สอบบั ญ ชี และกํ า หนด
ค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจําปี 2558 ดังนี W
1 ชือและสํานักงานสอบบัญชี
1.
- นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4958 และ/หรื อ
- นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร
ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3853 และ/หรื อ
- นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีเลขทะเบี
เลขทะเบียน 5238
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2558

2 ค่าสอบบัญชีประจําปี (บาท)
2.
- ค่าตรวจสอบงบประจําปี
- ค่าสอบทานงบไตรมาส
รวม
3 จํานวนปี ทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
3.

ปี 2557
255
600,,000
450,,000
1,050,000
000

ปี 2558
620,000
480,000
1,100,000

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4958 ของบริ ษัท นับจนถึงงวดบัญชีปี

2557 เป็ นปี ทีสอง
4 ค่าบริ การอืน ๆ
4.
ในปี 2558 บริ ษัทใช้ บริ การวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็ นจํานวนเงิน 225,000
บาท
5 ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
5.
ผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังเป็
W นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
เสี ย กับ บริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ หรื อ ผู้ ที เ กี ย วข้ อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า วใน
ลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน
มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
วาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้ างต้ น โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องยืนเอกสาร
หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมตามทีระบุไว้ ในเอกสารทีแนบท้ ายนี W ซึง บริ ษัท
เปิ ดลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุ
วมประชุมตังแต่
W เวลา 8.00 น. ของวันอังคารที 27 มกราคม 2558
ผู้ ถือหุ้นท่านใดทีประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอืนหรื อกรรมการอิสระ (ตามรายชื
ตามรายชือทีได้ ระบุคําชีแW จงวิธีการมอบ
อํานาจไว้ ในรายละเอี
รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วยลํ
ย าดับที 10) เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้ อความและ
ลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข.
ข แบบใดแบบหนึง ซึง บริ ษัทขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข.
ข เป็ นแบบทีละเอียดและ
ชัดเจน (สิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 8)
ทังนี
W W ในกรณีทีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่
งประเทศแ งตังให้
W คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ค ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บเพจของบริ ษัท และส่งมายังบริ ษัทล่วงหน้ าหรื อมอบ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ มการประชุม
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(สริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการ
โดยคําสัง ประธานกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ 1. ผู้ ถื อ หุ้น สามารถเรี ย กดูห นัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และเอกสารประกอบการประชุ ม บนเว็ บ เพจของบริ ษั ท ได้ ที
www.thaisteelcable.com ตังแต่
W วนั ที 26 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป
2. เพือเป็ นการรั กษาสิทธิ และให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับประโยชน์ สูง สุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคําถามเกี ยวกับบริ ษั ท
มาเป็ นการล่วงหน้ าผ่านทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ ที compliance@thaisteelcable.com หรื อส่งมายังทีอยูข่ องบริ ษัท
เลขที 700/737 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ฝ่ ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (038) 447 200 -15 ต่อ 626
Email: compliance@thaisteelcable.com
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