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เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
3. รายงานประจําปี 2556 
4. รายละเอียดกรรมการที�

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

 เนื�องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล
ประจําปี 2557 ในวนัองัคารที� 28 มกราคม 255
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 และจากการที�บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิ
นบัตั Zงแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที� 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (Warrant) สําหรับงวดบญัชีปี 
ระเบียบวาระการประชมุ  และพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี Z
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั Zงได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
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วนัที� 27 ธนัวาคม 2556 

ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  

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

 
คณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนด 

ขอบเขตหน้าที�คณะกรรมการชดุย่อย 
รายละเอียดประวติัผู้สอบบญัชี 

เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที�ละเอียดและชดัเจน
รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
คําชี Zแจงวิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการมอบฉนัทะ
แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 

เนื�องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
2557 เวลา 10.00 น. ที�ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

กรุงเทพมหานคร  
ละจากการที�บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็

 1 พฤศจิกายน 2556 มีผู้ เสนอจํานวน 1 ท่าน ในวาระการจ่ายปันผลเป็นหุ้นพร้อม
สําหรับงวดบญัชีปี 2556 นั Zน ทางบริษัทเสนอคณะกรรมการพิจารณา

พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี Z 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ได้จดัขึ Zนเมื�อวนัที� 
ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั Zงได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2)  

มหาชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อให้ดํารงตําแหน่ง

เป็นแบบที�ละเอียดและชดัเจน) 

และการมอบฉนัทะ 

มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอย 

ทธิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ท่าน ในวาระการจ่ายปันผลเป็นหุ้นพร้อม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็น

ได้จดัขึ Zนเมื�อวนัที� 29 มกราคม 2556 บริษัท
ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั Zงได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
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 ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
มกราคม 
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว

 
วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ Zนใน
รอบปี 
หนงัสือเชิญประชมุในครั Zงนี Z 

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

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดัมาตรา 
ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ สิ Zนสดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 

   
  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท 

สําหรับปีสิ Zนสดุวนัที� 
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 
 
 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
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พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
มกราคม 2556 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว

รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2556 
บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ Zนใน
รอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2556 ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครั Zงนี Z (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 

เห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 

พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสิ 0นสุดวันที� 30 กันยายน 2556
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดัมาตรา 112 และข้อบังคบัขอ
ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ สิ Zนสดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัทที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 

รายการ จาํนวน

     �   สินทรัพย์รวม   2,597  
     �   หนี Zสินรวม    925 
     �   รายได้รวม 3,733  
     �   คา่ใช้จ่ายรวม 3,379 
     �   กําไรสทุธิ 321 
     �   กําไรตอ่หุ้น 1.23  

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท 
สําหรับปีสิ Zนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2556 ที�ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

มหาชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 29 
ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที�

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ซึ�งเกิดขึ Zนใน
ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

เห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2556 

56 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 41 

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

ามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี Z 
จาํนวน 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
บาท/หุ้น 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท 
ที�ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจาก
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการดําเนินงานในอตัรา

ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
กําไรสทุธิ 
กว่าร้อยละ 
ละ 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนจํานวน
ร้อยละ 
ปันผล
(
คิดเป็นประมาณร้อยละ 
ระหว่างกาลไปแล้วเมื�อมิถุนายน 
งวดสดุท้ายอีกหุ้นละ 
บาท 
กิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ 

 

ในการนี Zคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 
11 
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 
เพื�อสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 
(
มีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 
 

ทั Zงนี Z 
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที�  
ผ่านมา ดงันี Z

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited
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พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการดําเนินงานในอตัรา
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิประจําปี โดยผลการดําเนินงานปี 
กําไรสทุธิ 320,728,664 บาท ในการนี Zบริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี Zจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 

พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนจํานวน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ�มเติมอีกและเสนอจ่ายเงิน
ปันผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ
(แปดสิบสตางค์) 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี�หมื�นบาทถ้วน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของกําไรสทุธิประจําปี 255
ระหว่างกาลไปแล้วเมื�อมิถุนายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 
งวดสดุท้ายอีกหุ้นละ 0.50 บาท รวมจํานวนที�จ่ายในงวดสดุท้ายเป็นเงิน 
บาท (หนึ�งร้อยยี�สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ�งเป็นเงินปันผลที�บริษัทจ่ายจาก
กิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ 

ในการนี Zคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 
11 ธนัวาคม 2556 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 12 ธันวาคม 255
เพื�อสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2557 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 
(พ.ร.บ. ฉบบัแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 
มีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 255
 

ทั Zงนี Z สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที�  
ผ่านมา ดงันี Z 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 

   � กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 
   � จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 
   � รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 
   � รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั Zงสิ Zน (ล้านบาท) 
   � สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 

มหาชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการดําเนินงานในอตัรา

ของกําไรสุทธิประจําปี โดยผลการดําเนินงานปี 2556 บริษัทมี
บาท ในการนี Zบริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีไม่น้อย

ปี จนกว่าทุนสํารองนี Zจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนจํานวน 
ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ�มเติมอีกและเสนอจ่ายเงิน    

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท 
สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) หรือ

2556 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ราหุ้นละ 0.30 บาท คงเหลือเงินปันผล

จํานวนที�จ่ายในงวดสดุท้ายเป็นเงิน 129,900,000 
ซึ�งเป็นเงินปันผลที�บริษัทจ่ายจาก

กิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมต้่องเสียภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย  

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

556  และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 
และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 

โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2557 
2557  

สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องขออนุมติั
จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที�  

ปี 2555 ปี 2556 

154 321 
259.80 259.80 

0.50 0.80 
130 208 

84 65 
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วาระที� 5  พจิารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 

กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของกรรมการทั Zงหมด โดยกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั Zงใหม่ได้  ในกา
ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 
1) 
2
3) 
4
 
 

จากการที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�
ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั Zงแต่วนัที� 
25
เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด
 

คณะกรรมการสรรหา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงาน
ของบริษัท โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั Zง
กรรมการ 
วาระหนึ�ง และได้
กรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดในครั Zงนี Zมาด้วย 
ด้วยลําดบัที� 
 

ทั Zงนี Z คณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนด
ตํ�า
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริษัทต้องถือหุ้นไมเ่กิน 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited
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พจิารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 71 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 
กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของกรรมการทั Zงหมด โดยกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั Zงใหม่ได้  ในกา
ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1) นายชทูอง   พฒันะเมลือง  รองประธานกรรมการ
2) นายสริศ   พฒันะเมลือง  กรรมการ/กรรมการสรรหา
3) นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  กรรมการ 
4) นายกวี  วสวุตั  กรรมการอิสระ/ประธาน
    และประธานกรรมการ
 

จากการที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�
ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั Zงแต่วนัที� 1 ตุลาคม 255
2556 ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดนั Zน ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

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

ทั Zงนี Z คณุสมบติักรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดไว้นั Zน มีความเข้
ตํ�าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริษัทต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Zงหมด

มหาชน) 
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พจิารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 

กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ�งในสามของกรรมการทั Zงหมด โดยกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั Zงใหม่ได้  ในการประชุมครั Zงนี Zกรรมการที�จะ

ท่าน ประกอบด้วย 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

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

2556 ถึงวนัที� 1 พฤศจิกายน 
ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดนั Zน ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดํารง

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

ท่าน ที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
ะวัติกรรมการทั Zง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติ

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา

มีความเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั Zน
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ            

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Zงหมด 



Thai Steel Cable Public Company Limited

เลขที� 700/737 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที� 
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 44

E-Mail: 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมกา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั Zง
กรรมการที�ครบกําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 
วาระหนึ�ง ดงันี Z 
1) 
2
3) 
4
 

 
วาระที� 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี Z

 

 
ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการ
คา่ตอบแทน

 
 
 

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited
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คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั Zง
กรรมการที�ครบกําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน กลบัเข้ารับตําแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ�ง ดงันี Z        
1) นายชทูอง   พฒันะเมลือง  รองประธานกรรมการ
2) นายสริศ   พฒันะเมลือง  กรรมการ/กรรมการสรรหา
3) นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  กรรมการ 
4) นายกวี  วสวุตั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2557 
เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจําเป็นต้องให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี Z

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

  ภายในวงเงินไมเ่กิน 
1.  คา่เบี Zยประชมุ (ตอ่ครั Zงที�เข้าร่วมประชมุ) 
� ประธานกรรมการบริษัท      
� กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย* 

35
2

(*คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการ
ชดุย่อย ปรากฏรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 

  2. จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัทของเงินปันผล 
ที�จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 
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รผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั Zง

ท่าน กลบัเข้ารับตําแหน่งต่อไปอีก

รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

จึงจําเป็นต้องให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี Z 

ปี 2556 ปี 2557 

5 ล้านบาท 6 ล้านบาท 
 

35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการ       

ปรากฏรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 6) 
1.50% / 
ปี 2555 

1.50% / 
ปี 2556 

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนด
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วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 0งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื�องจาก

งบ
แจ้งขอถอน
ได้
เปรียบเทียบคา่สอบบญัชี

 

ลําดับ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
เดียวกนั 
บญัชีเมื�อเปรียบเทียบกบัสํานกังานสอบบญัชีระดบัเดียวกนั รวมทั ;ง
เสนอคณะกรรมการบริษัท
เลิศวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที�
รับอนุญาต เลขที�
บัญชีประจําปี 
1
 

ทั Zงนี Z ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั Zงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือ ผู้ ที� เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่
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แต่งตั 0งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557  
เนื�องจากผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท สหการสอบบญัชี
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนตามหลกัเกณฑ์ จึงไ
แจ้งขอถอนรายชื�อสํานกังานออกจากความเห็นชอบของ
ได้เปลี�ยนผู้สอบบัญชี เป็นบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
เปรียบเทียบคา่สอบบญัชีกบับริษัทอื�นๆ ดงันี ; 

ลําดับ รายการ 

บจ. 
สํานักงาน 

เอนิส์ท 

แอนด์ ยัง 

บจ. เค
พีเอม็จี 
ภูมิไชย 

สอบบัญชี

1 คา่สอบบญัชี
ประจํางวด (บาท) 

600,000 1,080,000

2 คา่สอบทานราย
ไตรมาส (บาท) 

450,000 360,000

3 คา่ตรวจสอบ BOI 
(บาท) 

200,000 210,000

รวมทั 0งสิ 0น (บาท) 1,250,000 1,650,000
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากประสบการณ์สอบบัญชีอุตสาหกรรม
เดียวกนั จํานวนผู้สอบบญัชีรองรับการสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน และค่าสอบ
บญัชีเมื�อเปรียบเทียบกบัสํานกังานสอบบญัชีระดบัเดียวกนั รวมทั ;ง
เสนอคณะกรรมการบริษัทเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั ;ง
เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4958 และ/หรือ นางสาววิสสตุา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 3853 และ/หรือนางสาวสมุาลี
รับอนุญาต เลขที� 3970 แห่งบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากดั เป็นผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2557 พร้อมทั ;งกําหนดค่าตอบแทนผู้
1,050,000 บาท (ไมร่วมคา่ตรวจสอบ BOI จํานวน 200,000
 

ทั Zงนี Z ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั Zงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือ ผู้ ที� เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด
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สหการสอบบญัชี จํากดั มีจํานวนผู้สอบทาน
ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนตามหลกัเกณฑ์ จึงได้
จากความเห็นชอบของสํานกังานก.ล.ต. บริษัทฯ จึง

แอนด์ ยัง จํากัด โดยได้ทําการ

เค
พีเอม็จี 
ภูมิไชย 

สอบบัญชี 

บจ. ไพรซ์

วอเทอร์

เฮาส์คู

เปอส์ 

บจ. 

สหการ

สอบบัญชี 

1,080,000 950,000 330,000 

360,000 450,000 240,000 

210,000 300,000 70,000 

1,650,000 1,700,000 640,000 

จากประสบการณ์สอบบัญชีอุตสาหกรรม
จํานวนผู้สอบบญัชีรองรับการสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน และค่าสอบ

บญัชีเมื�อเปรียบเทียบกบัสํานกังานสอบบญัชีระดบัเดียวกนั รวมทั ;งความเป็นอิสระ จงึ
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั ;ง นายกฤษฎา        

หรือ นางสาววิสสตุา  จริยธนากร 
หรือนางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชี

แห่งบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากดั เป็นผู้สอบ
ตอบแทนผู้ สอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 

200,000 บาท)  

ทั Zงนี Z ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั Zงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือ ผู้ ที� เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน

อการปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 



Thai Steel Cable Public Company Limited

เลขที� 700/737 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที� 
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 44

E-Mail: 

      ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Zงผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องยื�นเอกสาร

หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี Z ซึ�
เปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตั Zงแตเ่วลา 

ผู้ ถือหุ้ นท่านใดที�ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ 
อํานาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 
ลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข
ชดัเจน (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 9)  

 

ทั Zงนี Z ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
ดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านนํามาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชมุ
 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
  

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

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

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์
โทรศพัท์  (038) 447 200 -  21 ตอ่ 626 
Email: compliance@thaisteelcable.com  

บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จาํกดั (มหาชน
Thai Steel Cable Public Company Limited

 

 
 

หมู่ที� 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 โทรศพัท์: (038) 447 200-21 ทะเบยีนเลขที� 
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-21 Registered No. 010754800014

Mail: thaisteel@thaisteelcable.com   Website: http://www.thaisteelcable.com 
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คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Zงผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องยื�นเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี Z ซึ�
เปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตั Zงแตเ่วลา 8.00 น. ของวนัองัคารที� 28 มกราคม 2557 

 

ผู้ ถือหุ้ นท่านใดที�ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื�อที�ได้ระบุคําชี Zแจงวิธีการมอบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 11) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและ

หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งบริษัทขอแนะนําให้ใช้แบบ ข

ทั Zงนี Z ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั Zงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเวบ็เพจของบริษัท และสง่มายงับริษัทลว่งหน้าหรือมอบ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านนํามาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชมุ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(สริศ พฒันะเมลือง) 

กรรมการ 
โดยคําสั�งประธานกรรมการบริษัท 

 

ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที� 
ตั Zงแตว่นัที� 27 ธนัวาคม 2556 เป็นต้นไป 

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

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร หมู ่1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

มหาชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

ทะเบยีนเลขที� 0107548000145 
Registered No. 0107548000145 

คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Zงผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน

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

ตามรายชื�อที�ได้ระบุคําชี Zแจงวิธีการมอบ
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 

ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160  


