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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบีย นผูเข ารว มประชุมสามัญ ผูถือ หุนประจํา ป 2556 ของบริษัท เชาว สตีล อินดั สทรี้ จํากั ด (มหาชน) จะดํ าเนิ นการ
ลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําหนังสือ
นัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาดวย
1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนเขาเขารวมประชุมดวยตนเอง
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2.3 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1 ขางตน
นิติบุคคล
1. กรณีผูแทนของผูถือหุนเขา (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1
1.2 สํ าเนาหนั งสือ รับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุ คคลอายุ ไมเ กิน 6 เดือ น ซึ่ งรับ รองสําเนาถู กต องโดยผู แทนนิติบุ คคล
(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูถือหุน
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)
พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
2.4 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1
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3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และดูแลหุน
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให (Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสง
หลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะของผูถือหุนแตละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการเคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
• แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
• แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุน
หากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ประสงคจะใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ไดจาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยูมา
ในวันประชุมผูถือหุนดวย
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไดจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน
หนึ่ง โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนาชื่อกรรมการอิสระ
ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว
3. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม
4. สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2556 หรือกอนเวลาเริ่มประชุมอยางนอย
ครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม
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ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และผู
ถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวน
แตเปน C custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษทั จะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ในวันศุกร ที่ 26 เมษายน
2556 ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 ตามแผนที่สถานทีจ่ ัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
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