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เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) จะดาเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ต (Barcode) ดังนี้ เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีจ่ ะมาประชุมโปรด
นาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย
เอกสารที่ผเ้ ู ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนทีท่ างราชการออกให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ปรากฎรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เพือ่ ลงทะเบียน
- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ เป็ นต้น
- ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง
1.2 กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) บริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ค) สาเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้ อบฉันทะทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) สาเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง เพือ่ ลงทะเบียน
2. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คล
2.1 กรณี ผมู้ ีอานาจกระทาการแทนของนิ ติบคุ คลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้ อี านาจกระทาการแทนของนิตบิ ุคคล เพือ่ ลงทะเบียน
(ค) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลผูถ้ อื หุน้
- กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจของนิตบิ ุคคล
- กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มอี านาจของประเทศที่นิติบุคคลตัง้ อยู่
หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพ่ บั บลิค หรือ หน่วยงานราชการทีม่ อี านาจไม่เกิน 6
เดือน เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงนามรับรองคาแปล
2.2 กรณี ผม้ ู ีอานาจกระทาการแทนของนิ ติบคุ คลมอบฉันทะให้ผ้รู บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ต (Barcode) บริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ค) สาเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้ อี านาจของนิตบิ ุคคลทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) สาเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ลี ายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง เพือ่ ลงทะเบียน
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(จ) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลผูถ้ อื หุน้
- กรณี นิ ติบุ ค คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจของนิตบิ ุคคล
- กรณีนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มอี านาจของประเทศที่นิตบิ ุคคลตัง้ อยู่
หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพ่ บั บลิค หรือ หน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจไม่เกิน
6 เดือน เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และ
ให้ผมู้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงนามรับรองคาแปล
3. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
3.2 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน
ต่อไปนี้เพิม่ เติม
(ก) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
(ข) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทัง้ นี้ เอกสารใดทีต่ น้ ฉบับมิได้เป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผถู้ อื หุน้
หรือผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงนามรับรองคาแปล
วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการเค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดไว้
จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ งกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รบั
ฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดนาใบลงทะเบียนที่ม ีระบบบาร์โค้ต
(Barcode) ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผูถ้ อื หุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคน
หนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ อื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
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อิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รบั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสานักงานเลขานุ การบริษทั ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริม่ ประชุมอย่าง
น้อยครึง่ ชัวโมง
่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้มเี วลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริม่ ประชุม
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้
ถือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ไ ด้
เว้นแต่เป็ น คัสโตเดียนที่ผถู้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค.
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุม ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2561 ณ ห้ อ งแกรนด์บ อลรูม ชัน้ C โรงแรมแกรนด์เซ็น เตอร์พ อยท์ สุขุม วิ ท เทอมิ นั ล 21 เลขที่ 2,88 ซอย
สุขมุ วิ ท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุ วิ ท แขวงคลองเตยหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมใน
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

