สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที
คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ ซึงเป็ นแบบทีกําหนด
รายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถพิจารณา
ได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลอืน หรือจะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระรายใดรายหนึงตามทีบริษัทฯ ได้ เสนอชือไว้ ซึงมีรายละเอียดข้ อมูลของ
กรรมการทีบริษัทฯ เสนอชือให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับ
โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชือผู้รับมอบฉันทะได้
มากกว่า
ราย เพือความคล่องตัวกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืนสามารถเข้ า
ประชุมแทนได้ แต่ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงได้ เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลาย
คน เพือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองด
ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน
ทังนีบริษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึงเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปทีง่ายไม่ซบั ซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ซึงเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีสนใจสามารถพิมพ์ ข้อมูลได้ จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.supalai.com
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทฯ จะเริมรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริมการประชุม ชัวโมง โดยจะเริมเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่เวลา
. น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที
ถนนพระราม แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ
ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถอื หุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที ส่ว นราชการออกให้ ซึงปรากฎภาพถ่ ายชือและนามสกุลของผู้ถื อ หุ้น และยัง ไม่ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนชือหรื อชือสกุลให้ ยืนหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2. กรณีทีมีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีบริษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึงกรอกข้ อความครบถ้ วนและลงลายมือชือ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ และผู้ถือหุ้นได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ
ผู้ถอื หุ้นทีเป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ตามข้ อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น

. กรณีทีมีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีบริษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึงได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนและลงลายมือ
ชือของผู้แทนนิติบคุ คล ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุค คลของผู้ถื อหุ้น ซึงรั บรองสําเนาถูกต้ อ งโดยผู้แทนนิติ บุคคลและมีข้ อ ความ
แสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้ อ
- สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลทีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้ อ ซึงผู้แทนนิติบคุ คลลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถอื หุ้นบุคคลธรรมดาทีมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา และกรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คล โดยเอกสารแสดงตนให้ ใช้
เอกสารดังต่อไปนี (แล้ วแต่กรณี)
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุ คล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ซึงรับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบคุ คลนันตังอยู่ ซึงรับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุ คลโดยจะต้ องมีรายละเอียดชือนิติบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันนิติบคุ คลและเงือนไขหรือข้ อจํากัดอํานาจ
ในการลงลายมือชือ รวมถึงทีตังสํานักงานใหญ่
- เอกสารทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบคุ คลนันรับรองความถูกต้ องของคําแปล
ผู้ถอื หุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึงหุ้นเป็ นเสียงหนึง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานมี
เสียงชีขาดอีกเสียงหนึงต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
. ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในข้ อประชุมข้ อใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในข้ อนัน และประธานอาจจะเชิญให้ ออกนอกที
ประชุมชัวคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตังหรือถอดถอนกรรมการให้ ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
. ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง สามารถออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงทีได้ รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะ ให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้ าหน้ าที
เพือนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงทีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้ าให้ แก่กรรมการอิสระทีบริษัท ฯ เสนอชือ
4. ประธานแจ้ งให้ ที ประชุม ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสีย งที นับได้ จ ะเป็ นคะแนนเสีย งที รวม
คะแนนเสียงตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ ว โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ า
ประชุมล่าสุด

