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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื อหุน
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกํ าหนด
ไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอี ยดและชัดเจนมายังผูถื อ หุน เพื่อ ให ผูถือ หุนที่ ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น
หรื อ จะมอบฉันทะให
กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ไดเสนอชื่อ ไวซึ่งมีรายละเอียดข อ มูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
ใหผูถือ หุนเลือกมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับ 6 โดยผูถื อ หุนอาจระบุชื่อ ผูรับมอบฉันทะไดมากกวา
1 ราย เพื่อ ความคลอ งตัวกรณีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม สามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็
สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมและ
ออกเสียงได เพี ยงรายเดียว ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อ แยกการลงคะแนนได
นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผู ถือ หุนมีสิทธิ อ อกเสี ยงเห็นวย
ด ไมเห็นด วย หรื อ งดออก
เสียงเพี ยงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือ มอบฉันทะทั่วไปที่งายไม
ซับซอ น และหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบหนั งสือ มอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณี ผูถื อ หุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน เพื่อใหผูถื อ หุนที่
สนใจสามารถพิมพขอ มูลไดจากเว็บไซดของบริษัทฯ www.supalai.com
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือ หุน กอ นเริ่มการประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง โดยจะ
เริ่มเปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป ณ หอ งประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลั ย แกรนด
ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชอ งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนที่สถานที่จัด
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หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) ก อ นเขารวมประชุม
ผูถ ือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผูถื อ หุนมารวมประชุมดวยตนเอง:
- เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฎภาพถ ายชื่อ และนามสกุลของผูถือ หุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ หนังสือ เดินทาง กรณี
มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุลใหยื่นหลั กฐานประกอบดวย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือ มอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอ มหนังสื อ บอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งกรอกขอ ความ
ครบถวนและลงลายมื อ ชื่อ ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกใหของผู ถือ หุน ตามข อ1 และผูถื อ หุนได ลงลายมื อ ชื่อ
รับรองสําเนาถูกต อ ง
- เอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกใหของผูรั บมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1
ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผูมีอ ํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง:
- เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตาม
ขอ 1
- หนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื อ หุน ซึ่งรับรองสําเนาถู กตอ งโดยผูแทนนิติบุคคล
และมีขอ ความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอ ํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือ หุน
2. กรณีที่มี การมอบฉันทะ
- หนังสือ มอบฉันทะทีบ่ ริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอ มหนังสื อ บอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอก
ขอ ความครบถวนและลงลายมือ ชื่อ ของผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื อ หุนซึ่งรับรองสําเนาถูกต อ งโดยผูแทนนิติ
บุคคลและมีขอ ความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ มี อ ํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือ หุน
- เอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ขอ 1
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส วนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลที่ ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ
เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1 ซึ่งผูแทนนิติบุคคลลงลายมื อ ชื่อ รับรองสําเนาถูกต อ ง
ผูถือหุนบุคคลธรรมดาที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหเตรียมเอกสารเชนเดียวกับกรณี ผูถื อ หุนที่เปนบุคคลธรรมดา และกรณีผู ถือ หุนที่ เปนนิติบุคคล โดย
เอกสารแสดงตนใหใชเอกสารดังตอ ไปนี้ (แล วแตกรณี)
- สําเนาหนังสือ เดินทางของผูถือ หุนหรื อ ผูแทนนิติบุคคล หรือ ผูรับมอบฉันทะ (แลวแตกรณี) ซึ่ง
รับรองสําเนาถูกต อ ง
- สําเนาหนังสือ รับรองการเปนนิติบุคคลที่ อ อกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู
ซึง่ รับรองสําเนาโดยผูแทนนิติบุคคลโดยจะตอ งมีรายละเอียดชื่อ นิติบุคคลผูมี อ ํานาจลงลายมื อ
ชื่อ ผูกพันนิ ติบุคคลและเงื่อ นไขหรือ ขอ จํากัดอํานาจในการลงลายมือ ชื่อ รวมถึงที่ตั้งสํานักงาน
ใหญ
- เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะต อ งจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ มด วย
และใหผูถือ หุนหรื อ ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถู กตอ งของคําแปล

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุน
- เอกสารเชนเดี ยวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือ มอบอํานาจจากผู ถือ หุนให คัสโตเดียนเปนผูลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือ มอบฉันทะไดรับอนุ ญ าตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหนึ่งหุนเปนเสียงหนึ่ง และใหถือ เอาเสี ยงขางมากเปนมติ ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานมีเสี ยงชีขาดอี
้ กเสี ยงหนึ่งตางหากจากในฐานะเปนผูถื อ หุน
2. ผู ถือ หุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขอ ประชุมขอ ใด หามมิให อ อกเสียงในขอ นั้น และประธาน
อาจจะเชิญ ใหอ อกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได
แตการออกเสี ยงเลือกตั้งหรือ ถอดถอนกรรมการใหออกเสียง
ลงคะแนนไดโดยไมมีขอ หาม
3. ผูถื อ หุนที่มาประชุมดวยตนเอง สามารถออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับแจกขณะ
ลงทะเบียน กรณีผูรับมอบฉันทะ ใหออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถื อ หุนที่
ระบุไวในหนังสือ มอบฉันทะ และสงมอบแกเจาหนาที่เพื่อ นําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู ถือ หุนมอบฉันทะ
ลวงหนาใหแกกรรมการอิ สระที่บริษัท ฯ เสนอชื่อ
4. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะ
เปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถื อ หุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
แลว โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด

