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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ และการลงทะเบยีน 

 

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ

ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ต (Barcode) ดังนี ้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรด

นําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย  
 

เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

(ก) ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)  

(ข) เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เพ่ือลงทะเบียน 

- ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ เป็นต้น 

- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง  
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)  

(ข) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มอบฉันทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง  

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง เพ่ือลงทะเบียน 
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของนิตบุิคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)  

(ข)   เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของนิติบุคคล เพ่ือลงทะเบียน 

(ค)   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น 

- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 

- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ หนังสือ

รับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพับบลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจไม่เกิน 6 เดือน 

เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอํานาจ

ลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคําแปล 
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2.2 กรณีผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของนิตบุิคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก)  ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ตท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)  

(ข)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ค)  สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้มีอํานาจของนิติบุคคลท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ง)  สําเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผู้รับมอบฉันทะท่ีมีลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง เพ่ือลงทะเบียน 

(จ)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น  

- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 

- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ 

หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพับบลิค หรือ หน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจไม่เกิน 6 

เดือน เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้

มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคําแปล 

 
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน 

   ต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 

(ก) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
 

ทัง้นี ้เอกสารใดท่ีต้นฉบับมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคําแปล  
 

วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการเค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้

จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 ดังนี ้ 

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่าง  ๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

 และดูแลหุ้น 

หากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ได้จาก www.chowsteel.com และโปรดนําใบลงทะเบียนท่ีมีระบบบาร์โค้ต 

(Barcode) ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
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ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ ดังนี ้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 

1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง 

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ 

ตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม

กฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันท่ี 20 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่าง

น้อยคร่ึงช่ัวโมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิมประชุม  
 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ

หุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่

เป็น คัสโตเดียนท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

       

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่  21 
เมษายน 2560ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4, วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 2, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่  2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 1 
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2560 

  

 
 


