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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียน
ดว้ยระบบบาร์โคต้ (Barcode) ดงัน้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนงัสือนดั
ประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย  

 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข) เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเพ่ือลงทะเบียน 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย : บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ เป็นตน้ 
- ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ : หนงัสือเดินทาง  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) บริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง เพื่อลงทะเบียน 

 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มอี านาจกระท าการแทนของนิตบุิคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข)   เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบุคคล เพื่อลงทะเบียน 
(ค)   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ตอ้งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ตอ้งออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่หนงัสือ

รับรองการเป็นนิติบุคคลตอ้งผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน 
เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้อ  านาจลง
นามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองค าแปล 

2.2 กรณีผู้มอี านาจกระท าการแทนของนิตบุิคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก)  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคต้ (Barcode) บริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(ข)  หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค)  ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูมี้อ านาจของนิติบุคคลท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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(ง)  ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง เพื่อลงทะเบียน 
(จ)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้  
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ตอ้งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ตอ้งออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่

หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลตอ้งผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 6 
เดือน เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองค าแปล 

 

3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนตอ้งส่งหลกัฐาน 

   ต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
(ก) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(ข) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน  

 

ทั้งน้ี เอกสารใดท่ีตน้ฉบบัมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนามรับรองค าแปล  

 

วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการเคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว้
จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี  

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 
หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดน าใบลงทะเบียนท่ีมีระบบบาร์โคต้ 
(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น ดงัน้ี  

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

http://www.chowsteel.com/
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2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคน
หน่ึง โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัส านกัเลขานุการบริษทั ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึง
ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม  

 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อ
หุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่
เป็น คสัโตเดียนท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
       
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 
2563 น . ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้ น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  
 
 


