
 

 
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสฯมัญพู้ถือหุ้น 

ประจ ฯปี 2564 

บรผิัถ โถฝสตลีเฌเบิล จ ฯกดั (มหฯชน)  

 

วันอังฌฯรถี่ 19 มกรฯฌม 2564  

เวลฯ 10:00 น. 
 

 

 

ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม 

ไรงแรมไนไวเถล กรุงเถพฯ บฯงนฯ 

เลขถ่ี 333 ถนนศรีนฌรินถร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเถพมหฯนฌร 
 

 

มฯตรกฯรและข้อปฏิบัติในกฯรเข้ฯร่วมประชุม กรณีกฯรแพร่ระบฯดของโวรัสไฌไรนฯ 2019 (Covid-19) 

ด้วฝฌวฯมห่วงใฝต่อสุขภฯพของพู้เข้ฯร่วมประชุมถุกถ่ฯน จฯกสถฯนกฯรณ์กฯรแพร่ระบฯดของโวรัสไฌไรนฯ 

(Covid-19) บริผัถจึงขอแจ้งให้ถรฯบถึงแนวถฯงปฏิบัติในกฯรเข้ฯร่วมประชุม ดังน๊ี 

1. บริผัถขอสงวนสิถธิ์โม่อนุญฯตให้พู้ถ่ีเดินถฯงกลับมฯจฯกประเถศถ่ีเป็นเขตไรฌติดต่ออันตรฯฝตฯม

ประกฯศกระถรวงสฯธฯรณสุข น้อฝกว่ฯ 14 วัน นับจฯกวันเดินถฯงกลับ รวมถึงเป็นพู้ถ่ีติดต่อใกล้ชิด

กับบุฌฌลเดินถฯงโปหรือกลับมฯจฯกประเถศถ่ีเป็นเขตติดไรฌติดต่ออันตรฯฝฯ น้อฝกว่ฯ 14 วัน นับ

จฯกวันเดินถฯงกลับ เข้ฯร่วมประชุม 

2. บริผัถขอสงวนสิถธิ์โม่อนุญฯตให้พู้ถ่ีมีฌวฯมเส่ีฝงสูงเข้ฯร่วมประชุม นอกจฯกถ่ีระบุโว้ในข้อ 1 พู้ถ่ีมี

ฌวฯมเส่ีฝงสูง เช่น เป็นพู้ถ่ีมีโข้ (อุณหภูมิร่ฯงกฯฝต๊ังแต่ 37.5 องศฯเซลเซีฝสขึ๊นโป) หรือมีอฯกฯร

เกี่ฝวกับถฯงเดินหฯฝใจ ฌวรมอบฉันถะให้พู้อื่นหรือกรรมกฯรอิสระของบริผัถ เข้ฯร่วมประชุมแถน  

3. บริผัถจัดต๊ังจุดฌัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ฯงกฯฝของพู้เข้ฯร่วมประชุมถุกถ่ฯน ก่อนถึงจุด

ตรวจสอบเอกสฯร 

4. บริผัถขอฌวฯมรว่มมือพู้ถอืหุ้นถ่ีพ่ฯนกฯรฌัดกรองแล้ว สวมหน้ฯกฯกอนฯมัฝตลอดระฝะเวลฯถ่ีเข้ฯร่วม

ประชุมและใช้แอลกอฮอล์ถ่ีบริผัถโด้จัดเตรีฝมโว ้

ถ๊ังน๊ีบริผัถขอสงวนสิถธิใ์นกฯรประกฯศมฯตรกฯรถ่ีเหมฯะสมต่อโป 
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        วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
3. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
4. รายละเอียดกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. นิยามคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด 
6. ขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการชดุย่อย 
7. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
10. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการมอบฉนัทะ 
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
12. ข้อมลูผู้สอบบญัชี 
13. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

 เน่ืองด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564
ในวนัองัคารท่ี 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขท่ี 333       
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 บริษัท

ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  

 ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 21
มกราคม 2563 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั ซึ่งเกิดขึน้ใน

รอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีใ้นรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 3) 

    ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 112 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 41 
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปรากฏในรายงาน
ประจ าปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) ซึง่สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

 

รายการ จ านวน 
        สินทรัพย์รวม 2,178 ล้านบาท 
        หนีส้ินรวม    604     ล้านบาท 
        รายได้รวม                      2,049      ล้านบาท 
        คา่ใช้จ่ายรวม 1,961 ล้านบาท 
        ก าไรสทุธิ 85* ล้านบาท 
        ก าไรตอ่หุ้น 0.32 บาท/หุ้น 

   *หลงัประมาณก าไร ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตามผลการด าเนินงานในอตัรา
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยผลการด าเนินงานปี 2563 บริษัทมี
ก าไรสทุธิ 82,359,986 บาท ในการนีบ้ริษัทต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 
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   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนจ านวน 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพ่ิมเติมอีก  และเมื่อพิจารณา
แผนการลงทนุ  ความจ าเป็น  ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม มีก าไรสทุธิประจ าปี 2563 จ านวน 82,359,986 
บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน
อตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้า
แสนบาทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 158 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2563 โดยใน
ปี 2563 บริษัทได้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้อง
รักษากระแสเงินสดไว้เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดงันัน้คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย
อีกหุ้ นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็นเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 
129,900,000 บาท (หนึง่ร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 56,786,072 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.22 
บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จ านวน 
73,113,928 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท โดยผู้ ได้รับเงินปันผลจะถูกหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายไว้ในอตัราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคลเท่านัน้ 

 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 มีก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน  เน่ืองจากต้องขออนุมตัิ
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ี  
ผ่านมา ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 
    ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 220 82* 
    จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 259.80 259.80 
    รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 1.00 0.50 
    รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 259.80 129.90 
    สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 118 158 

                       *ก่อนประมาณก าไร ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 71 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  ในการประชุมครัง้นีก้รรมการท่ีจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

 

1) นายสรรเสริญ จฬุางกรู   ประธานกรรมการ 
2) นายมากาโต เทราอรุา   กรรมการ 
3) นายปริญญา  ไววฒันา   กรรมการอิสระ, 

                                                     ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
                                                     ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ, 
                                                     กรรมการสรรหาและก าหนด                                    
                                                     คา่ตอบแทน                                               

4) นายฉตัรชยั เอียสกลุ   กรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ,  

                                                                               กรรมการสรรหาและก าหนด                                
คา่ตอบแทน      

                                                                            
จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ถึงคราวต้องออกตามวาระนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2563 ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด
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เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองและมีความเห็นว่า
กรรมการและกรรมการอิสระ  ทัง้ 4 ท่านนัน้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ และ
เข้าใจการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็น
ประโยชน์กับบริษัท จึงได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 13)  ทัง้นีไ้ด้แนบ
รายละเอียดประวัติกรรมการทัง้ 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีบริษัท
ก าหนดในครัง้นีม้าด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 และ 5)  
 

ทัง้นี ้คุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดไว้นัน้ มีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนด 
ขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริษัทต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการ
และกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีตอ่เน่ืองกนั เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สูง เข้าใจการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ครบก าหนดต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงัรายช่ือขัน้ต้น กลบัเข้า 

   ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจ าเป็นต้องให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด
เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมี
รายได้ในระดบัเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของ
รายได้และก าไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ านวน
กรรมการของบริษัทในปัจจบุนั  รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ  
และกรรมการชุดย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 

1. ค่าตอบแทน   
1. 1 คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 

  1.2 บ าเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอตัรา 
1.50% ของเงินปันผลท่ีจ่าย 

1.50% / 
ปี 2562 

1.50% / 
ปี 2563 

2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออก
หรือพ้นจาก
ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออก
หรือพ้นจาก
ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง 

 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการต้องด ารงต าแหน่งมาไม่น้อยกวา่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งมีผลบงัคบั 
 คา่ตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง (สงูสดุไม่เกิน 20 ปี) 

  
ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี  และตามแนวทางของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ทจ.75/2561) ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี 
ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน เว้นแต่บริษัทแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีเพ่ือสอบทานหรือตรวจสอบ
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และแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางท่ี
ส านกังานก าหนดเก่ียวกบัการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการ
หมุนเวียนผู้ สอบบัญชีในตลาดทุน ในช่วงเร่ิมแรกของการใช้บังคบั ปี 2562-2566 
บริษัทจดทะเบียนได้รับการผ่อนผนัเกณฑ์การหมนุเวียนผู้สอบบญัชี โดยสามารถลด
ระยะเวลา cooling-off ลงได้ แตไ่มน้่อยกวา่ 3 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

      ความเหน็คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                
เห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนด
คา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดงันี ้

   1. ช่ือและส านกังานสอบบญัชี 
- นายกฤษดา    เลิศวนา         ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 4958 และ/หรือ 
- นางสาววิสสตุา    จริยธนากร         ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
- นางกลุรพี            ปิยะวรรณสทุธ์ิ    ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 6137 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 12) 

 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 
2. คา่สอบบญัชีประจ าปี (บาท)  ปี 2563   ปี 2564 

- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 700,000   600,000  
- คา่สอบทานงบไตรมาส 480,000   360,000 

    รวม        1,180,000       960,000  
3. จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี จ านวนปีที่ได้รับแต่งตัง้ จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือ
ในรายงานการสอบบัญชี 

นายกฤษดา      เลิศวนา 7 1 
นางสาววิสสตุา จริยธนากร 7 - 
นางกลุรพี          ปิยะวรรณสทุธ์ิ - - 

 4.  คา่บริการอื่นๆ  
  ในปี 2564 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจ านวนเงิน 270,000 

บาท  
 5.  ความสมัพนัธ์กบับริษัท  

      ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้
เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 
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วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องย่ืนเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามท่ีระบไุว้ในเอกสารท่ีแนบท้ายนี ้ซึง่บริษัท
เปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 08.00 น. ของวนัองัคารที่ 19 มกราคม 2564 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายช่ือท่ีได้ระบุค าชีแ้จงวิธีการมอบ
อ านาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 และ 10) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ซึง่บริษัทขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบท่ี
ละเอียดและชดัเจน (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 8)  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเวบ็เพจของบริษัท และสง่มายงับริษัทลว่งหน้าหรือมอบ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านน ามาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(สริศ พฒันะเมลือง) 

กรรมการ 
โดยค าสัง่ประธานกรรมการบริษัท 

 

หมายเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที่ 
www.thaisteelcable.com ตัง้แตว่นัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป 

 2.  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัท         
มาเป็นการลว่งหน้า ภายในวนัที่ 5 มกราคม 2564 ผ่านทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ที่ ir@thaisteelcable.com หรือสง่
มายงัที่อยูข่องบริษัท เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์  (038) 447 200  - 10 ตอ่ 111, 122 
Email: ir@thaisteelcable.com  
 
 
 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/
mailto:ir@thaisteelcable.com
mailto:ir@thaisteelcable.com
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คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการจึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นถงึคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยสามารถ
สง่ค าถามมายงับริษัท ได้ดงันี ้
 
 1.  ผู้ ถือหุ้นเสนอค าถามพร้อมกบัให้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และ E-Mail (ถ้ามี) ท่ีติดตอ่ได้ของผู้ ถือหุ้น 

 ค าถามในวาระท่ีประสงค์จะสอบถามและข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 
 

 2.  ช่องทางท่ีบริษัทเปิดรับค าถาม สง่ถงึเลขานกุารบริษัท ตามช่องทางดงันี ้

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึเลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

 อีเมล์ถงึเลขานกุารบริษัท ท่ี ir@thaisteelcable.com 
 

 3.  ช่วงเวลาท่ีเปิดรับค าถาม 
  ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น (ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 5 มกราคม 2564) 
 
 4.  เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และสง่ให้คณะกรรมการพิจารณาตามล าดบั 
 
 5.  การตอบค าถามกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามท่ีได้รับ

จากผู้ ถือหุ้นโดยตอบในวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

การส่งค าถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

mailto:ir@thaisteelcable.com

