คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุ ม
การออกเสี ยงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสี ยง
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท สั มมากร จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ก. การมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถ
พิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ ให้เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไป สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรื อในกรณี ที่ผู ้
ถือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น สามารถเลือกใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website : www.sammakorn.co.th
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผูม้ อบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
(1) นางกุณฑลา ศศะสมิต อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 94/55 หมู่บ้านฟลอร่ าวิลล์ ถ.สุ วินทวงค์ แขวงลาผักชี เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร
หรื อ
(2) นายธวัชชัย ช่ องดารากุล อายุ 58 ปี กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 128/91 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั โปรดระบุ ชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริ ษทั ทั้ง 2 ท่าน
เนื่ องจากในกรณี ที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่ เข้าประชุมจะได้เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนท่านได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ ใส่ ซองบริ การ
ธุรกิจตอบรับและปิ ดผนึกส่งทางไปรษณี ยโ์ ดยไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร ไปให้เลขานุการบริ ษทั ฯ ก่อน
วันประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสื อมอบฉันทะ และเปิ ดรับลงทะเบี ยน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป ณ
ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
ตามแผนที่ที่แนบ
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี )
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุ ้น
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสื อ เชิญประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติ
บุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อ เชิญประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมี อานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มสี ัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูเ้ ข้าประชุมซึ่ งมิได้มีสัญชาติไทย หรื อซึ่ ง
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ หรื อโดยเจ้าหน้าที่ ของนิ ติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่ อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไข หรื อข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู ้ ทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่
วาระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
- การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดคัดค้าน หรื องด
ออกเสี ยง โปรดยกมือขึ้น
 หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ ้นบันทึ กการลงมติคดั ค้านหรื องดออกเสี ยงใน
บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผู ้
ถือหุน้ ที่คดั ค้านหรื องดออกเสี ยงไปตรวจนับคะแนนเสี ยง และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรื องดออกเสี ยง ถื อว่าที่ ประชุมมี มติเป็ นเอกฉันท์ให้อนุ มตั ิตามที่
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ทาเครื่ องหมายในหนังสื อมอบฉันทะไว้
แล้ว ว่าประสงค์จะลงมติคดั ค้านหรื องดออกเสี ยงประการใด ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกคะแนนเสี ยงที่คดั ค้านหรื อ
งดออกเสี ยงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ ผูถ้ ือหุ ้นระบุไว้ในหนังสื อมอบฉัน ทะนั้น บริ ษทั ฯ จะนาการออกเสี ยง
ลงคะแนนตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผรู ้ ับ
มอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอก
บัตรลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวมารวมกับการออกเสี ยงลงคะแนนดังกล่าว
ข้างต้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม และของผูถ้ ือ
หุ ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผรู ้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสี ยงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสี ยงลงคะแนน
ในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง กี่เสี ยง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
.................................

