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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ต (Barcode) ดงันี ้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรด
นําหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย  

 
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
(ก) ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมเอกสารเชิญประชมุฯ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  
(ข) เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเพ่ือลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย : บตัรประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ เป็นต้น 

 ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ : หนงัสือเดินทาง  
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมเอกสารเชิญประชมุฯ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  
(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง เพ่ือลงทะเบียน 

 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของนิตบิุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมเอกสารเชิญประชมุฯ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  
(ข)   เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของนิติบคุคล เพ่ือลงทะเบียน 

(ค)   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลผู้ ถือหุ้น 

 กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจของนิติบคุคล 

 กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลตัง้อยู ่หนงัสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพับบลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจไม่เกิน 6 เดือน 
เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และให้ผู้ มีอํานาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลลงนามรับรองคําแปล 
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2.2 กรณีผู้ มีอาํนาจกระทาํการแทนของนิตบิุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก)  ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมเอกสารเชิญประชมุฯ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  
(ข)  หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค)  สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
(ง)  สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง เพ่ือลงทะเบียน 

(จ)  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลผู้ ถือหุ้น  

 กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจของนิติบคุคล 

 กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลตัง้อยู ่หนงัสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพับบลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจไม่เกิน 6 เดือน 
เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และให้ผู้ มีอํานาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลลงนามรับรองคําแปล 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล 
3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุตา่งประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนต้องสง่หลกัฐาน 

   ตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
(ก) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(ข) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจคสัโตเดียน  

 

ทัง้นี ้เอกสารใดท่ีต้นฉบบัมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลลงนามรับรองคําแปล  

 

วิธีการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการเค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้
จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงันี ้ 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซบัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
 และดแูลหุ้น 
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หากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนท่ีมีระบบบาร์โค้ต 
(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้
1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ 
1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงัสํานกังานเลขานกุารบริษัทภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชมุอยา่งน้อย
คร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ  

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือ
หุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็น คสัโตเดียนท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
  

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

       
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 
ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร 
10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
  
 
 


