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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบี ย นผู้เข้ า ร่ วมประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2559 ของบริ ษั ท เชาว์ สตี ล อิ น ดัส ทรี ้ จํ า กัด (มหาชน) จะดํ าเนิ น การ
ลงทะเบียนด้ วยระบบบาร์ โค้ ต (Barcode) ดังนี ้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรด
นําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
เอกสารที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ตที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ปรากฎรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน
 ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ เป็ นต้ น
 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ตที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง เพื่อลงทะเบียน
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ ูมีอาํ นาจกระทําการแทนของนิตบิ ุคคลเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ตที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
(ข) เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของนิติบคุ คล เพื่อลงทะเบียน
(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลผู้ถือหุ้น
 กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้ องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจของนิติบคุ คล
 กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้ องออกโดยส่วนราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบคุ คลตั ้งอยู่ หนังสือ
รับรองการเป็ นนิติบุคคลต้ องผ่านการรับรองจากโนตารี่ พับบลิค หรื อ หน่วยงานราชการที่ มีอํานาจไม่เกิ น 6 เดือน
เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกัน และให้ ผ้ มู ีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลลงนามรับรองคําแปล
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2.2 กรณีผ้ ูมีอาํ นาจกระทําการแทนของนิตบิ ุคคลมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ตที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมเอกสารเชิญประชุมฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
(ข) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอํานาจของนิติบคุ คลที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะที่มีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง เพื่อลงทะเบียน
(จ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลผู้ถือหุ้น
 กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้ องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจของนิติบคุ คล
 กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้ องออกโดยส่วนราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบคุ คลตังอยู
้ ่ หนังสือ
รับรองการเป็ นนิติบุคคลต้ องผ่านการรับรองจากโนตารี่ พับบลิค หรื อ หน่วยงานราชการที่ มีอํานาจไม่เกิ น 6 เดือน
เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกัน และให้ ผ้ มู ีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลลงนามรับรองคําแปล
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้ องส่งหลักฐาน
ต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(ก) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทังนี
้ ้ เอกสารใดที่ต้นฉบับมิได้ เป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกัน และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลลงนามรับรองคําแปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่ กรมพัฒ นาธุรกิ จการเค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ กําหนดไว้
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
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หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์ โหลดแบบ ค. ได้ จาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนที่มีระบบบาร์ โค้ ต
(Barcode) ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผ้ ูถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่ อกรรมการอิสระ
ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริ ษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 หรื อก่อนเวลาเริ่ มประชุมอย่างน้ อย
ครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ
หุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ น คัสโตเดียนที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุมตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันที่ 8 เมษายน 2559
ณ ห้ องจูเนี ยร์ บอลรู ม 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมพูลแมน กรุ งเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุ งเทพมหานคร
10110 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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