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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และกำรมอบฉันทะ 

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม e-meeting 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ที่แนบมำกับข้อปฏิบัตินี้ โดย
ขอให้ท่ำนระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจนส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ ำ
ร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลักฐำนแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม e-meeting ดังนี้  

 ส ำหรับผู้ถือห้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ – ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำง / ส ำเนำ
เอกสำรอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนำมแล้ว พร้อม
เอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ด้ำนล่ำง  

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐำนแสดงตัวตน ดังกล่ำวข้ำงต้น
ให้บริษัท ภำยในวันที่ 28 เมษำยน 2564  

 ทำงอีเมล   ir@chowsteel.com  หรือ  

ทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหำชน)  
เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 จำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) พร้อม 
WebLink ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-Meeting ทั้งนี้ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) 
และรหัสของผู้ใช้ (Password) ของท่ำนแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำน
สูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวันที่ 28 เมษำยน 2564 กรุณำติดต่อบริษัทโดยทันที  

1.3 บริษัทจะจัดส่งรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่ำน พร้อมจัดส่งไฟส์คู่มือ
วิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชมุ E-Meeting ไปพร้อมกัน ขอให้ท่ำนโปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนโดยละเอียดจำกอีเมล 
(e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่ำน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำที ก่อนเริ่มกำร
ประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยสดจะเร่ิมในเวลำ 14.00 น. เท่ำนั้น   
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1.4 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม e-meeting ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ ระบบจะนับคะแนน
ของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ  

1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม e-meeting ก่อน หรือ ระหว่ำงกำรประชุม 
กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม e-meeting ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุ
ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่ำน   

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุม e-meeting 
ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม e-meeting ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ 
กรรมกำรอิสระของบริษัท ท่ำนใดท่ำนหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

 รองศำสตรำจำรย์ กัลยำภรณ์ ปำนมะเริง ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
อำยุ 68 ปี ที่อยู่ บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2                 
ชั้น 10 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน
วำระที่เสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564                             

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ                              
อำยุ 78 ปี ที่อยู่ บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2                
ชั้น 10 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน
วำระที่เสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
 

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อควำมและลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6. ในหนังสือเชิญประชุม 
และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะให้บริษัท ภำยในวันที่ 28 เมษำยน 2564 ผ่ำน
ช่องทำงดังนี้  

 ทำงอีเมล   ir@chowsteel.com  หรือ  

ทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท เชำว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหำชน)  
เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
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เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ 
1. หนังสือมอบฉันทะ ให้กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ         
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้ถือหุ้น โดยขีดคร่อมว่ำ “เอกสำร

แนบหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุม e-meeting” และให้ผู้ถือหุ้น ลงลำยมือชื่อรับรอง ส ำเนำถูกต้อง ในจุดผู้มอบฉันทะ 
และ 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว / ส ำเนำหนังสือเดิน ของตัวแทนที่รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ำร่วมประชุมให้ตัวแทนผู้รับมอบฉนัทะ 
โดยลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง  

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
1. หนังสือมอบฉันทะ ให้กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น  รวมทั้ง

ประทับตรำของนิติบุคคล (ถ้ำมี) ของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และบุคคลผู้รับมอบฉันทะให้ลงลำยมือชื่อ
ของผู้รับมอบฉันทะ และ 

2. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ  

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั่น (ผู้มอบฉันทะ) และ 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว/ส ำเนำหนังสือเดินที่ยังไม่หมดอำยุ และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้รับมอบอ ำนำจ  
กรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ 
กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนที่ได้กล่ำวข้ำงต้น ไม่ใช่เอกสำรฉบับภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสำรค ำ
แปลฉบับภำษำอังกฤษ ซึ่งลงนำมรับรองค ำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล)  

3. ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชุม               e-
meeting มีดังนี้   

3.1 ในระหว่ำงกำรประชุม e-meeting ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำ หรือ ค ำถำมได้ผ่ำนระบบกำร
ประชุม e-meeting  

3.2 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำ หรือ ค ำถำมล่วงหน้ำให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้  
 ทำงอีเมล   ir@chowsteel.com  หรือ  

ทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท บรษิัท เชำว์ สตีล อินดสัทรี้ จำกัด (มหำชน)  
เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10  
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
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