สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลําดับที่ 5
คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบที่กําหนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถพิจารณา
ได้ วา่ จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระรายใดรายหนึง่ ตามที่บริษัทฯ ได้ เสนอชื่อไว้ ซงึ่ มีรายละเอียดข้ อมูลของ
กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับ 6 โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้
มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้ า
ประชุมแทนได้ แต่ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงได้ เพียงรายเดียว ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
ทังนี
้ ้บริษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.supalai.com
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุม 2 ชัว่ โมง โดยจะเริ่มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา
12.30 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฎภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึง่ กรอกข้ อความครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ตามข้ อ1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนและลงลายมือ
ชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้ อ 1
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ 1 ซึง่ ผู้แทนนิติบคุ คลลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มไิ ด้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา และกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล โดยเอกสารแสดงตนให้ ใช้
เอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี)
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คล หรื อผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ซึง่
รับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ ซึง่ รับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุ คลโดยจะต้ องมีรายละเอียดชื่อนิติบคุ คลผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจ
ในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทน
นิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล
- หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นเป็ นเสียงหนึง่ และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานมี
เสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในข้ อประชุมข้ อใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในข้ อนัน้ และประธานอาจจะเชิญให้ ออกนอกที่
ประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการให้ ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง สามารถออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะ ให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้ าหน้ าที่
เพื่อนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้ าให้ แก่กรรมการอิสระที่บริษัท ฯ เสนอชื่อ
4. ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ ว โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ า
ประชุมล่าสุด

