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เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้ าร่ วมประชุ มต้องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
การลงทะเบีย นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2557 ของบริ ษทั เชาว์ สตี ล อินดัสทรี, จํากัด (มหาชน) จะดําเนิ นการ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนี, เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีจะมาประชุมโปรดนําหนังสื อ
นัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสื อมอบฉันทะมาด้วย
1. เอกสารทีผู้เข้าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ซึงปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่ หมดอายุ เช่ น บัตรประจําตัว ประชาชน
ใบอนุญาตขับรถ หรื อหนังสื อเดินทาง
2. กรณีผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญ ประชุม (แบบใดแบบหนึง) ซึ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลง
ชือรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3 เอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น
นิติบุคคล
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้ า (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สําเนาหนัง สื อ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติ บุค คลอายุไ ม่เ กิ น 6 เดื อน ซึ งรับ รองสํา เนาถู กต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุค คล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญ ประชุม (แบบใดแบบหนึง) ซึ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
พร้อมทั,งประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.3 สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) ซึ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื อรั บรองสําเนา
ถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บคุ คลธรรมดา ข้อ 1
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3. กรณีผู้ถอื หุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั3งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ (Custodian) เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี,เพิมเติม
1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั,งนี, เอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูแ้ ทนนิติบุคคลนั,นรับรองความถูกต้องของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายตามแบบทีกรมพัฒนาธุ รกิ จการเค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550 ดังนี,
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั,งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้
หากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั,งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้หนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนทีมี Barcode ปรากฏอยูม่ า
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ ดังนี,
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่ านั3น ดังนี,
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทัวไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึงเท่านั,น
1.2 ผูถ้ ือหุ ้นทีปรากฏชื อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั,งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงได้จากทั,ง 3 แบบ (แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคน
หนึง โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื องหมายหน้าชือกรรมการอิสระ
ตามทีบริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั,งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั,งนี,บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที 24 เมษายน 2557 หรื อก่อนเวลาเริ มประชุมอย่างน้อย
ครึ งชัวโมง เพือให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ มประชุม
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ทั,งนี, ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และผู ้
ถือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถืออยูไ่ ด้ เว้น
แต่เป็ น C custodian ทีผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั,งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ มการประชุมตั,งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ในวันศุกร์ ที 25 เมษายน
2557 ณ ห้องจูเนียร์ บอลรู ม 3 ชั,น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียมสุขมุ วิท เลขที 30 ถนนสุ ขมุ วิท 21 (อโศก) กรุ งเทพมหานคร 10110
ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
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