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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. 

ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) และการมอบฉนัทะ 
 

1. กรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคเ์ขา้รว่มประชุม E-Meeting 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบยีนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตำมสิง่ที่ส่งมำดว้ย 8. 
โดยขอใหท้่านระบุอเีมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถือของท่านใหช้ดัเจนส าหรบัใช้ในการ
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม และแนบส ำเนำหลักฐำนแสดงตัวตน เพือ่ยนืยันสทิธเิขำ้ร่วมประชมุ E-Meeting ดังนี้  

 ส าหรบัผูถ้อืหน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา – ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง / ส ำเนำ
เอกสำรอืน่ซ ึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทียั่งไมห่มดอำย ุพรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิุคคล – โปรดแนบหนังสอืมอบอ ำนำจหรือหนังสอืมอบฉันทะทีล่งนำมแลว้ 
พรอ้มเอกสำรประกอบตำมรำยละเอยีดทีร่ะบใุนหัวขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ดำ้นลำ่ง  

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละหลักฐำนแสดงตัวตน ดังกล่ำว
ขำ้งตน้ใหบ้รษัิท ภายในวนัที ่20 มกราคม 2564  

 ทางอเีมล   ir@chowsteel.com  หรอื  

ทางไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน ส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษัิท  
บรษัิท เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จำกัด (มหำชน)  
เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร ์2 ชัน้ 10  
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 

1.2 เมือ่บรษัิทไดรั้บเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บรษัิทจะด ำเนนิกำรตรวจสอบเอกสำรเพือ่ยนืยันสทิธเิขำ้ร่วมประชมุ 
โดยเมือ่ผ่ำนกำรตรวจสอบสทิธแิลว้ บรษัิทจะจัดส่งชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหัสของผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม 
WebLink ในกำรเขำ้สูร่ะบบกำรประชมุ E-Meeting ทัง้นี้ ขอควำมกรุณำใหท้ำ่นผูถ้อืหุน้งดใหช้ือ่ผูใ้ช ้(Username) 
และรหัสของผูใ้ช ้(Password) ของท่ำนแก่ผูอ้ ืน่ กรณีทีช่ือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) 
ของทา่นสญูหาย หรอืยงัไมไ่ดร้บัภายในวนัที ่25 มกราคม 2564 กรณุาตดิตอ่บรษิทัโดยทนัท ี 

1.3 บรษัิทจะจัดสง่รำยละเอยีด ไดแ้ก ่ชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไปใหก้ับทำ่น พรอ้มจัดสง่ไฟส์

คูม่อืวธิีกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุ E-Meeting ไปพรอ้มกัน ขอใหท้่ำนโปรดศกึษำคู่มอืวธิกีำรใชง้ำนโดยละเอยีด
จำกอเีมล (e-mail) ทีบ่รษัิทไดส้่งใหท้่ำน ทัง้นี้ ระบบจะเปิดใหท้่ำนลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชมุล่วงหนำ้ 60 นำท ี
กอ่นเริม่กำรประชมุ อยำ่งไรก็ตำม กำรถ่ำยสดจะเริม่ในเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้   

1.4 ส ำหรับวธิีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-Meeting ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน 
“เห็นดว้ย” หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีทีท่ำ่นไมล่งคะแนนส ำหรับวำระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของ
ทำ่นเป็น “เห็นดว้ย” โดยอัตโนมัต ิ 

1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ E-Meeting ก่อน หรือ ระหว่ำงกำรประชุม 
กรุณำตดิต่อ บรษัิท ควดิแลบ จ ำกัด ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชมุ E-Meeting ของบรษัิท โดยบรษัิทจะระบุ
ชอ่งทำงกำรตดิตอ่บรษัิท ควดิแลบ จ ำกัด ไวใ้นอเีมลทีไ่ดส้ง่ชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ให ้
ทำ่น   

 
2. กรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะเพือ่เขา้รว่มประชุม E-Meeting  

ส ำหรับผูถ้ือหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุ E-Meeting ดว้ยตนเองได ้ผูถ้ือหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือ 
กรรมกำรอสิระของบรษัิท ทำ่นใดทำ่นหนึง่ดังตอ่ไปนี้ เขำ้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน  
 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

อำยุ 67 ปี ที่อยู่ บรษัิท เชำว์ สตลี อนิดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2                 

ชัน้ 10 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึง่ไม่มสี่วนไดเ้สียพเิศษใน
วำระทีเ่สนอในกำรประชุมวสิำมัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564                             

 รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ                              
อำยุ 77 ปี ที่อยู่ บรษัิท เชำว์ สตลี อนิดัสทรี้ จ ำกัด (มหำชน) เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ 2                 
ชัน้ 10 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึง่ไม่มสี่วนไดเ้สียพเิศษใน
วำระทีเ่สนอในกำรประชุมวสิำมัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564  
 

mailto:ir@chowsteel.com%20%20หรือ


 
 

84 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. 

ทัง้นี้ โปรดกรอกขอ้ควำมและลำยมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะปรำกฎตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 6. ในหนังสอืเชญิประชมุ 

และส่งหนังสอืมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะใหบ้รษัิท ภายในวนัที ่20 มกราคม 2564 
ผ่านช่องทางดงันี ้ 

 ทางอเีมล   ir@chowsteel.com  หรอื  

ทางไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน ส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษัิท  
บรษัิท เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จำกัด (มหำชน)  
เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร ์2 ชัน้ 10  
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

 
กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 
1. หนังสอืมอบฉันทะ ใหก้รอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น และลงลำยมอืชือ่ของผูม้อบฉันทะ และลงชือ่ของผูรั้บมอบฉันทะ 

และ         
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอื ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ทียั่งไมห่มดอำย ุของผูถ้อืหุน้ โดยขดีคร่อมวำ่ “เอกสำร

แนบหนังสือมอบฉันทะเขำ้ประชมุ E-Meeting” และใหผู้ถ้ือหุน้ ลงลำยมือชือ่รับรอง ส ำเนำถูกตอ้ง ในจุดผูม้อบ
ฉันทะ และ 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว / ส ำเนำหนังสอืเดนิ ของตัวแทนทีรั่บมอบฉันทะ เพือ่เขำ้ร่วมประชมุใหต้ัวแทนผูรั้บมอบฉันทะ 

โดยลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
 

กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคล 

1. หนังสอืมอบฉันทะ ใหก้รอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น และลงลำยมือชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิุคคลนั้น รวมทัง้
ประทับตรำของนติบิคุคล (ถำ้ม)ี ของนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และบคุคลผูรั้บมอบฉันทะใหล้งลำยมอืชือ่
ของผูรั้บมอบฉันทะ และ 

2. ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคล ซึง่ลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้งและออกใหไ้มเ่กนิ 1 ปีกอ่นวัน
ประชมุผูถ้อืหุน้ของผูม้อบฉันทะ และ  

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสอืเดนิทำงที่ยังไม่หมดอำยุ และลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้ี
อ ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคลน่ัน (ผูม้อบฉันทะ) และ 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว/ส ำเนำหนังสอืเดนิทียั่งไมห่มดอำย ุและลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูรั้บมอบอ ำนำจ  
 

กรณีบุคคลทีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย หรอื นติบิุคคลจดทะเบยีนตา่งชาต ิ
กรณีทีเ่อกสำรหรือหลักฐำนทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใชเ่อกสำรฉบับภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสำรค ำแปลฉบับภำษำอังกฤษ ซึง่ลงนำมรับรองค ำแปลโดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคลนัน้ (ใน
กรณีเป็นนติบิคุคล)  
 

3. ช่องทางส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการสง่ค าแนะน าหรอืค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระซึง่จะพจิารณาในการประชุม E-
Meeting มดีงันี ้  

3.1 ในระหว่ำงกำรประชุม E-Meeting ผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุสำมำรถส่งค ำแนะน ำ หรือ ค ำถำมไดผ้่ำนระบบกำร
ประชมุ E-Meeting  

3.2 ผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่ค ำแนะน ำ หรอื ค ำถำมลว่งหนำ้ใหบ้รษัิท กอ่นวันประชมุผ่ำนชอ่งทำงดังตอ่ไปนี้  
 

 ทางอเีมล   ir@chowsteel.com  หรอื  
 

ทางไปรษณียแ์บบลงทะเบยีน ส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษัิท  
บรษัิท เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จำกัด (มหำชน)  
เลขที ่2525 อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร ์2 ชัน้ 10  
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
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