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เอกสารและหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี + จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ
ลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันี + เพื6อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที6จะมาประชมุโปรดนําหนงัสือ
นดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย  

 

1. เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
    บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารที6ส่วนราชการออกให้ซึ6งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสอืเดินทาง 

     2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที6แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ�ง) ซึ6งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื6อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที6สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอยีดตามข้อ 1.  ข้างต้น  และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ชื6อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
2.3  เอกสารที6สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1. ข้างต้น 

นิติบุคคล 
     1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้นเข้า (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 1.1  แสดงเอกสารที6สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

1.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ6งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ6งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล
ซึ6งเป็นผู้ ถือหุ้น 

      2.  กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที6แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  (แบบใดแบบหนึ�ง)  ซึ6งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

ครบถ้วนและลงลายมือชื6อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ6งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)         

พร้อมทั +งประทบัตราสาํคญั (ถ้าม)ี และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ6งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ มี
อํานาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ6งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3  สําเนาเอกสารที6ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ6งเป็นผู้ มอบฉันทะและลงชื6อรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

  2.4 แสดงเอกสารที6สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1. 
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3.  กรณีผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 3งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และ
ดแูลหุ้น 
 3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 
 3.2  ในกรณีที6ผู้ ถือหุ้นที6เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง

 หลกัฐานดงัต่อไปนี +เพิ6มเติม 
  1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที6เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแทน 
  2)  หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
 

 ทั +งนี + เอกสารที6มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
 ผู้แทนนิตบิคุคลนั +นรับรองความถกูต้องของคาํแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

     บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที6กรมพัฒนาธุรกิจการเค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื6องกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที6 5) พ.ศ.2550 ดงันี +  

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั6วไปซึ6งเป็นแบบที6ง่ายไม่ซบัซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที6กําหนดรายการต่างๆ ที6จะมอบฉนัทะที6ละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบที6ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั +งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
 และดแูลหุ้น 

หากผู้ ถือหุ้นที6เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั +งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสอื
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download แบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนที6มี Barcode 
ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 

ผู้ ถือหุ้นที6ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี + 
1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ6งเพียงแบบเดียวเท่านั 3น ดงันี +  

1.1 ผู้ ถือหุ้นทั6วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ6งเท่านั +น 
1.2 ผู้ ถือหุ้นที6ปรากฏชื6อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ6งได้จากทั +ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ6งตามประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ6ง 

โดยให้ระบุชื6อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที6ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื6องหมายหน้าชื6อกรรมการอิสระ 
ตามที6บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั +งขีดฆ่าลงวนัที6ที6ทําหนงัสอืมอบฉันทะดงักลา่ว เพื6อให้ถกูต้องและมผีลผกูพนัตาม
กฎหมาย ทั +งนี +บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที6มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคนืมายงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัทภายในวนัที6 2 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ6มประชุมอย่างน้อย
ครึ6งชั6วโมง เพื6อให้เจ้าหน้าที6ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ6มประชมุ  
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ทั +งนี + ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื6อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ และผู้ ถือ
หุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นที6ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที6ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็น Custodian ที6ผู้ ถือหุ้นซึ6งเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั +งให้เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
  
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

       
บริษัทจะเริ6มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเริ6มการประชมุตั +งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในวนัศกุร์ที6 3 เมษายน 
2558 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3 ชั +น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียมสขุมุวิท เลขที6 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 
10110 ตามแผนที6สถานที6จดัประชมุในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
  
 
 


