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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้ารว่มประชมุต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชมุ 
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนผู้เขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบรษิัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการ
ลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คต้ (Barcode) ดงัน้ี เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะมาประชุมโปรด
น าหนงัสอืนดัประชุม ใบลงทะเบยีน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาดว้ย  

 
เอกสารท่ีผูเ้ข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
(ก) ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  
(ข) เอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่ปรากฎรปูถ่ายและยงัไมห่มดอาย ุเพือ่ลงทะเบยีน 
- ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย : บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ เป็นตน้ 
- ผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ : หนงัสอืเดนิทาง  

1.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชมุ 
(ก) ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) บรษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  
(ข) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อบฉนัทะทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เพือ่ลงทะเบยีน 

 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
2.1 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก)  ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  
(ข)   เอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อี านาจกระท าการแทนของนิตบิุคคล เพือ่ลงทะเบยีน 
(ค)   ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลผูถ้อืหุน้ 
- กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย : ตอ้งออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อี านาจของนิตบิุคคล 
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มอี านาจของประเทศที่นิติบุคคลตัง้อยู ่

หนังสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพ่บับลคิ หรอื หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไม่เกนิ 6 
เดอืน เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และใหผู้้
มอี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองค าแปล 

2.2 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าประชมุ 
(ก)  ใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คต้ (Barcode) บรษิทัไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุม (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)  
(ข)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค)  ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูม้อี านาจของนิตบิุคคลทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(ง)  ส าเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1 (ข) ของผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ลีายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง เพือ่ลงทะเบยีน 
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(จ)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลผูถ้อืหุน้  
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อี านาจของนิตบิุคคล 
- กรณีนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มอี านาจของประเทศที่นิตบิุคคลตัง้อยู ่

หนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพ่บับลคิ หรอื หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไมเ่กนิ 
6 เดอืน เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และ
ใหผู้ม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองค าแปล 

 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทุนต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐาน 

   ต่อไปน้ีเพิม่เตมิ 
(ก) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทน 
(ข) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิคสัโตเดยีน  

 

ทัง้น้ี เอกสารใดทีต่น้ฉบบัมไิดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และใหผู้ถ้อืหุน้
หรอืผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองค าแปล  

 

วิธีการมอบฉันทะ 
 

บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้แต่ละรายตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการเคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว้
จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี  

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รบั

ฝากและดแูลหุน้ 
หากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสอื
มอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบ ค. ไดจ้าก www.chowsteel.com และโปรดน าใบลงทะเบยีนที่มีระบบบารโ์คต้ 
(Barcode) ปรากฏอยูม่าในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย  
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงัน้ี  

1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามประสงค์ของผูถ้อืหุ้น หรอืเลอืกมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคน

หน่ึง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลที่ผูถ้อืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ

http://www.chowsteel.com/
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อสิระ ตามที่บรษิัทระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม
ดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผูกพนั
ตามกฎหมาย ทัง้น้ี บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มาลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุม 

4. สง่หนังสอืมอบฉนัทะคนืมายงัส านักงานเลขานุการบรษิทัภายในวนัที ่25 เมษายน 2561 หรอืก่อนเวลาเริม่ประชุมอยา่ง
น้อยครึง่ชัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม  

 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และผู้
ถอืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนที่ตนถอือยู่ไ ด ้
เวน้แต่เป็น คสัโตเดยีนที่ผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ 
ค.  
  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
       
บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 
เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้  C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขท่ี 2,88 ซอย
สขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมใน
หนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
  
 
 


