สิงทีส่งมาด้ วย 8
เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบียนผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจํา ปี 2558 ของบริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี + จํา กัด (มหาชน) จะดําเนินการ
ลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ดังนี + เพื6อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีจ6 ะมาประชุมโปรดนําหนังสือ
นัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารทีผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที6ส่วนราชการออกให้ ซึ6งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที6แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึง) ซึ6งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื6อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส6 ว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1. ข้ างต้ น และผู้มอบฉันทะได้ ลง
ชื6อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 เอกสารทีส6 ว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1. ข้ างต้ น
นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้นเข้ า (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที6สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สํา เนาหนังสือรั บรองการจดทะเบีย นนิติบุค คลอายุไม่เกิ น 6 เดือน ซึ6งรั บรองสํา เนาถูก ต้ องโดยผู้แทนนิติบุค คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ6งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
ซึง6 เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที6แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึง) ซึ6งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื6อของผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ซึง6 เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ6งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
พร้ อมทังประทั
+
บตราสําคัญ (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง6 ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง6 เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สํา เนาเอกสารที6ส่ว นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ6งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื6 อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที6สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1.
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3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง3 ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และ
ดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1. หรือ 2.
3.2 ในกรณีที6ผ้ ูถือหุ้นที6เป็ นผู้ลงทุนต่า งประเทศมอบให้ (Custodian) เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี +เพิม6 เติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที6เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
+ + เอกสารที6มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิตบิ คุ คลนันรั
+ บรองความถูกต้ องของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที6กรมพัฒนาธุรกิจการเค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ กําหนดไว้
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื6องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที6 5) พ.ศ.2550 ดังนี +
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว6 ไปซึง6 เป็ นแบบที6ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก6 ําหนดรายการต่างๆ ที6จะมอบฉันทะทีล6 ะเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบทีใ6 ช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
+ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นที6เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
+ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download แบบ ค. ได้ จ าก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนที6มี Barcode
ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นทีไ6 ม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี +
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง6 เพียงแบบเดียวเท่ านัน3 ดังนี +
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว6 ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง6 เท่านัน+
1.2 ผู้ถือหุ้นทีป6 รากฏชื6อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
+ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง6 ได้ จากทัง+ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง6 ตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึง6
โดยให้ ระบุชื6อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที6ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื6 องหมายหน้ าชื6อกรรมการอิสระ
ตามที6บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
+ ดฆ่าลงวันที6ที6ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื6อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทังนี
+ +บริษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีม6 าลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที6 2 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ6 มประชุมอย่างน้ อย
ครึ6งชัว6 โมง เพื6อให้ เจ้ าหน้ าทีข6 องบริ ษัทได้ มเี วลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ6มประชุม
48

สิงทีส่งมาด้ วย 8
ทังนี
+ + ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื6อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ
หุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที6ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที6ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ น Custodian ที6ผ้ ถู ือหุ้นซึง6 เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
+ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ6 มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ6 มการประชุมตังแต่
+ เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันศุกร์ ที6 3 เมษายน
2558 ณ ห้ องจูเนียร์ บอลรู ม 2-3 ชัน+ 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนีย มสุขมุ วิท เลขที6 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร
10110 ตามแผนทีส6 ถานที6จดั ประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
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