
บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)242

6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บรษิทัฯ มคีวามเช่ือมัน่วา่หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเป็นระบบบรหิารจดัการท่ีกอ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม 

สร้างความมั่นใจในการลงทุน สร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
รวมถงึท�าใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการจดัการทีเ่หมาะสมมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลทีด่ ีชว่ยสง่เสรมิความสามารถ 
ในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
(Compliance Unit) (รายละเอยีดโปรดดูหวัขอ้ : งานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ) เพ่ือท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูล  
และติดตามให้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ
ภายนอก ซึง่ในปี 2563 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ไดป้ฏิบัตติาม
คูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี จรรยาบรรณ รวมถงึนโยบายทีเ่กีย่วข้องโดยทัว่กนั มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารก�ากบัดแูลกจิการ
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิ 
ความเป็นเจา้ของในหุน้ทีต่นเองถืออยู ่การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การรบัซือ้หุน้คนื การไดร้บัเงนิปันผล การมสีว่นแบง่ 
ในก�าไรของกจิการ การพิจารณาคา่ตอบแทนทกุรปูแบบ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา  
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายการสรา้งกลไกในการป้องกนัการครอบง�ากจิการทีจ่ะท�าใหฝ่้ายจัดการหรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะ 
การถือหุ้นไขว้ และเป็นแบบปิรามิด ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย (Free Float) เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวตา่งชาต ิและผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ซึง่มไิดจ้�ากดัเฉพาะ
สทิธติามกฎหมายเท่านัน้ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละด�าเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส มคีวามรบัผิดชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้น จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ  ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให ้
ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการก�ากับดูแล 
ปฏบิตัติามนโยบายเพ่ือด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุ้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2563  
สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้ 

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น 
บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียน

หลักทรัพย์ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ส�าหรับด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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1.2 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ
บริษทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ  
(หลกัเกณฑม์กีารเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ (www.supalai.com) ในสว่นของนักลงทุนสมัพันธ ์ภายใตห้วัขอ้ 
“การประชุมผูถ้อืหุน้”) และการคดัสรรกรรมการทีมี่คณุสมบัติเหมาะสม สามารถปฏบัิติหนา้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส�าหรับการประชุมปี 2563 บริษัทฯ ได้น�าหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
เสนอวาระการประชุม และการตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ  
หรือชื่อบุคคลใด ๆ มาแต่ประการใด

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 § ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ 
ผูถื้อหุน้สามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้ารว่มประชมุได ้โดยแจง้ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2562 ในแตล่ะปีบรษิทัฯ 
จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ ภายในเวลาไมเ่กนิ 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้รอบปีบัญชขีองบรษิทัฯ แตเ่นือ่งดว้ย 
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในช่วงเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2563 การแพรร่ะบาดของไวรสั (COVID-19) กระจายเป็นวงกวา้ง อกีทัง้รฐับาลขอความร่วมมอืบรษิทัฯ  
งดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก อันจะท�าให้การแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้น ในการประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2563 เดิมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เลื่อนไปจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
โดยทัง้นี ้การเลือ่นประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นดังกลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัส�าคญั
รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุม
ผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ 
แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง  
6 มกราคม 2563 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้น�าหลักเกณฑ์  
ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า  
เพ่ือผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท  
ทีป่รึกษาคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารทีด่แูลงานทางดา้นการเงนิ - บญัชี และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเขา้รว่มประชมุ 
โดยพร้อมเพรียงเพ่ือตอบข้อซักถาม

ในปีทีผ่่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 มถินุายน 2563 ณ หอ้งประชมุ  
Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร
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 § หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอ 
ใหผู้้ถือหุน้ศึกษาลว่งหนา้กอ่นการประชุมไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั ทัง้ฉบับภาษาไทยและและภาษาองักฤษ เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ 
ทราบถงึเรือ่งทีจ่ะมกีารพิจารณาในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้และใชป้ระกอบการตัดสนิใจวา่จะเขา้รว่มประชมุหรอืไม ่รวมทัง้
ไดร้ะบวุตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลประกอบ พร้อมแสดงความเหน็ของคณะกรรมการชดุย่อยและคณะกรรมการบรษิทั
ของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

บริษัทฯ ระบุวาระเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ไม่มีวาระอื่น ๆ  
ทีย่งัไมม่หีวัขอ้วาระ น�าเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา รวมทัง้ในวนัประชมุ บรษิทัฯ หลกีเลีย่งการเพ่ิมวาระเรือ่งอืน่ ๆ  ท่ีไมไ่ด้ 
ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
ส�าหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ  
ผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ได ้ระบชุือ่ผู้สอบบญัช ีบรษิทัทีส่งักัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอสิระ และระยะเวลา 
ทีเ่คยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมถงึคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีไวอ้ย่างชัดเจน รวมทัง้ในการเสนอขออนมุติั 
จา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี บริษทัฯ จะแจง้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท อัตราเงนิปันผลทีเ่สนอจา่ย พรอ้มเหตผุล 
และข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายช่ือกรรมการอิสระใน 
หนังสือนัดประชุมจ�านวน 3 คน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถพิจารณาเลือก
บคุคลทีจ่ะเป็นผูรั้บมอบฉันทะวา่จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระหรอืมอบฉนัทะใหก้บับคุคลอืน่ทีผู่ถ้อืหุน้เหน็สมควร
ก็ได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุน
สถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งต้ังใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 § การส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ  
เป็นผูด้�าเนนิการจัดสง่หนงัสอืเชญิประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตา่ง ๆ  ทีม่รีายละเอยีดเพียง
พอต่อการตัดสินใจ พร้อมรายงานประจ�าปี และหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยก์�าหนด สง่ให้ผูถ้อืหุน้ 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 21 วัน ทั้งนี้ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  
และผู้ลงทุนสถาบัน มเีวลาในการเตรียมตวัศกึษารายละเอยีดของแตล่ะวาระ และเตรยีมการมอบฉันทะ ในกรณทีีไ่ม่สะดวก 
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง พร้อมทัง้ จดัเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะไว้บรกิาร โดยไมคิ่ดคา่ใชจ่้าย  
ทั้งนี้ เพ่ือต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนงัสอืมอบฉันทะ 
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร 
และได้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน  
ตามที่กฎหมายก�าหนด
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บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มีการเพ่ิมเร่ืองประชุมใดไว ้
ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจ�าเป็นต้องเสนอวาระ 
เป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบด�าเนินการ 
บันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมี
คุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้ 

2. สดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต�า่ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ�านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ

3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก�าหนดในข้อ 2 ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ

4. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก�าหนดในข้อ 2 ในวันที่ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือก�าหนดสิทธิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น  

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือก�าหนดสิทธิ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 4 แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ถือหุ้น 
ครบถ้วนตามทีก่�าหนดในข้อ 2 แตช่ือ่บคุคลทีเ่สนอของผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 ไดถ้กูบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุแลว้นัน้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่น�าเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูค้ดัสรรรายชือ่บุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
วา่มีคณุสมบัติเหมาะสมหรอืไม ่ตามหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผู้ถือหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 § การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจัดเตรียมอากรแสตมป์
ส�าหรบัปิดหนังสอืมอบฉนัทะไวบ้รกิารใหแ้กผู่ร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่อง 
จนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการน�าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และบาร์โค้ดมาใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
(AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (E-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (E-Voting)  
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน 
การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพ่ืออ�านวยความสะดวกรวดเร็ว 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษทัฯ สง่เสริมให้ผู้ถอืหุ้นใชบ้ตัรยนืยนัการลงคะแนนเสียงส�าหรบัทกุระเบยีบวาระ โดยจัดท�า 
บัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บ 
บัตรลงคะแนนดังกล่าวจากที่ประชุม

โดยกอ่นเร่ิมการประชุมประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงวธิกีารออกเสยีง 
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงอยา่งชดัเจนของผูถ้อืหุน้ท่ีจะตอ้งลงมตใินแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
รวมถึงการก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่ 
เห็นสมควร และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 
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ค�าชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

 § บรษัิทฯ ใชร้ะบบ Barcode ซึง่เป็นระบบช่วยในการนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

 § การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ  ผูถื้อหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กับจ�านวนหุน้ทีถื่อและทีไ่ดรั้บ 
มอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

 § ผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจ�านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง 
ไม่ได้ 

 § กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว และ 
เจา้หนา้ทีไ่ดน้บัคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไว้ลว่งหนา้แลว้ ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉันทะ 
จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค ์
ในการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดหรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน กใ็หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงได้ตามที่ 
เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะไป 
รับบัตรลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

 § การนบัผลการลงคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในทีป่ระชุมและของผูถ้อืหุน้ 
ที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะค�านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับ 
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ จะค�านวณฐานคะแนน
เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

3) วาระทีต่อ้งผา่นมตอินมุติัดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงท้ังหมด 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะค�านวณฐานคะแนน
เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที ่
ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

 § ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที ่
บตัรยนืยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้เกบ็บัตรดงักล่าวเฉพาะกรณไีม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
เท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลัง 
เสร็จสิ้นการประชุม 
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 § การนับคะแนนบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก 
จ�านวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ  และสว่นทีเ่หลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีง 
ที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค�านึงถึงการลงคะแนนเสียง 
ที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

 § การนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนับจากการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจ�านวนคะแนนเสียงใน 
แต่ละวาระไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากอาจมีผูถ้อืหุน้บางรายออกจากหอ้งประชมุหรอืเขา้มาเพ่ิมเตมิ 

 § ส�าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระนัน้ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุด�าเนนิการ 
พิจารณาให้ครบทุกวาระเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ 
ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนน
ภายหลังจากจบวาระการประชุม

 § ในระหวา่งการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและ 
รายละเอยีดในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพียงพอ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม หรอื แสดงความคดิเหน็ 
ในวาระนั้น ๆ สามารถยกมือเพ่ือสอบถามได้ก่อนการลงคะแนนช่วงท้ายของแต่ละวาระ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�าตอบภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และ
เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลง
คะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง
หรอืลงคะแนนในระเบยีบวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดล้งมต ิและเปิดโอกาสใหผู้้เขา้รว่มประชมุซกัถาม
ปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ  หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม 
โดยจะบันทกึประเดน็ค�าถามค�าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ประชุมไดร้บัทราบ ซึง่ประธาน
ทีป่ระชมุจะด�าเนินการประชุมตามวาระการประชมุ รวมท้ังไมเ่พ่ิมวาระการประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวน์เวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม ประธานกรรมการได้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
เพ่ือพบปะ และตอบค�าถามเกีย่วกบัการบริหารจดัการบรษิทัฯ ตอ่ผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ โดยมปีระธานคณะอนกุรรมการ
ทกุคณะ คณะกรรมการบริษทั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัช-ีการเงนิ และเลขานกุารบรษิทั  
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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4. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
  ก�าหนดค่าตอบแทน

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ

7. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

8. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ

9. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ

10. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการ

11. ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

12. นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุด 
  ด้านบัญชี-การเงิน

13. นางวารุณ ี ลภิธนานุวัฒน์ เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบัญชี 2 ทา่นจากบริษทั ส�านกังาน อ ีวาย จ�ากัด นายศภุชยั  
ปัญญาวัฒโน และนางสาวยุวดี ตันตนะรัตน์ เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพ่ือรับฟงัความคิดเห็น  
เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม 

ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
รวมถึงการก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุม
ในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้า
ประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการด�าเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้น�าเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณา ตามล�าดบัวาระการประชุม พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหซ้กัถามในแตล่ะวาระ สว่นเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนอืจาก
วาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

 § การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุก ๆ ด้าน โดยมีขั้นตอน
ทีไ่มยุ่ง่ยากหรอืจ�ากดัโอกาสการศกึษาสารสนเทศของบริษทัฯ รวมทัง้ไมด่�าเนนิการใดอนัมลีกัษณะเป็นการกดีกนั
หรอืสรา้งอปุสรรคในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถ้อืหุน้ และจะค�านึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้รว่มประชุม 
โดยจะไมจ่ดัประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วันหยดุท�าการของธนาคารพาณชิย ์บรษิทัฯ ก�าหนดชว่งเวลาจดัประชมุ
ที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่จะจัดประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวก
อย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ จัดให้ม ี
การเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผูสู้งอายุและผู้พิการทีใ่ช้รถเขน็ รวมถงึมกีารเตรียมระบบรักษาความปลอดภยัและแผนรับมอืกรณเีกดิเหตฉุกุเฉิน
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 10 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 446 ราย รวมนับจ�านวนหุ้น  
ได้ทั้งส้ิน 1,297,821,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3224 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
(หุ้นสามัญทีเ่รยีกช�าระแลว้ของบริษทัฯ มจี�านวนทัง้สิน้ 2,143,079,330 หุน้) ประกอบไปดว้ย ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ
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ด้วยตนเองรวม 17 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 639,867,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.6990 ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และโดยการมอบฉนัทะรวม 429 ราย นบัจ�านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 657,953,814 หุน้  
คิดเป็นร้อยละ 33.6233 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด 
และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
จดทะเบยีน ไดจ้ดัใหม้อีาสาสมคัร ซึง่ม ีจ�านวน 1 ท่าน คอื นางสาวสวุนิา เอีย่มสทุธา ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
ในการประชมุผู้ถอืหุน้ทีจุ่ดนบัคะแนน และจดัเกบ็บตัรยนืยันการลงคะแนนทีพ่ยานการนบัคะแนนข้างตน้ไดล้งชือ่ไว้ 
เพ่ือการตรวจสอบในภายหลงั โดยในแตล่ะวาระของการประชุม บริษทัฯ จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีง และบันทึกมติ
ของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าใด

 § การเปิดเผยผลมติที่ประชุม 

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้ง 
เป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมค�าถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน  
ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ภายใน 14 วนั นับแตว่นัประชมุผูถ้อืหุน้  
คือในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
รวมทั้งบริษัทฯ ได้บันทึกภาพสดการประชุม เพ่ือให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

 § รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และ
ให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่
รายงานการประชมุผู้ถอืหุ้นอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซึง่แตล่ะวาระการประชมุ 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�าคัญ ได้แก่ การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระส�าคัญของวาระการประชุม 
มตทิีป่ระชมุ พรอ้มผลคะแนนเสยีง ทัง้เห็นด้วย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ค�าถาม ค�าชีแ้จง การแสดงความคดิ
เห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมต�าแหน่งซึ่งในปี 2563 เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์
ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม เพ่ือเป็นชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งได้ 
พร้อมทั้งน�าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด ในปี 2563 บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ 
บริษทัฯ มกีารจัดสรรก�าไรใหก้บัผูถ้อืหุน้ในรปูของเงนิปันผล โดยจะแจง้นโยบายการจา่ยเงนิปันผล

ของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 และเพ่ือจ่ายเงินปันผล
รวมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท 
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1.5 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการน�าเสนอและ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือท�าหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ
โดยรวม ผลการด�าเนินงานที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่า
ตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึง
บรษิทัฯ ไดน้�าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก ่คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่บ�าเหนจ็ คา่เบีย้ประชมุ บรษิทัฯ 
ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงิน 
หรอืทรพัย์สินอืน่ใดให้แกก่รรมการ เวน้แตจ่ะจา่ยเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนโดยปกตวิสิยั  
ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการรายบุคคล") ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม 
พระราชบัญญติับรษัิทมหาชน มาตรา 90 ก�าหนดวา่ "การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

1.6 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา 
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ 

น�าข้อมูลที่ส�าคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) 
เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

1.7 สิทธใินการใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดคา่บรกิาร
ผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ มีการก�าหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทกุปี โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเขา้รบั 
การแตง่ตัง้ รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัทีส่งักัด ประสบการณค์วามสามารถ ประเด็นเกีย่วกับความเป็นอิสระ 
และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment  
 of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพ้ืนฐาน 
ของผูถ้อืหุน้และสง่เสริมให้ผู้ถอืหุน้ใช้สทิธพ้ืินฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนด มกีารใหข้อ้มลูอย่างครบถว้นเทา่เทยีมกนั  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสงัคม ความทพุพลภาพ หรือความคดิเหน็ 
ทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธ ิ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ
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