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การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่ วมประชุ ม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
1.

การลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนหลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ ม เพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุ ม
ก่ อนเวลาประชุ มได้ตังแต่ เวลา 7.30 น. ในวันที 26 เมษายน 2562 ณ ห้องแมจิ ก 2 ชัน 2 โรงแรมมิ ราเคิ ลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99
ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โดยเอกสารและหลักฐานทีผูถ้ ือหุ ้นต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั และไม่มีลกั ษณะกีดกันหรื อสร้างภาระให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เกินสมควร ทังนี สามารถดูแผนทีแสดงสถานทีจัดประชุมทีแนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 13
2.

หลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุ ม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
– บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
– หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณีมอบฉันทะ
– หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ ง) ตามแบบที บริ ษทั จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม
โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2. นิติบุคคล
– หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ ง) ตามแบบทีบริ ษทั จัด ส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม
โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
– สําเนาหนังสื อรับรองนิ ติ บุคคลซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั และประทับตรา
(ถ้ามี ) พร้อมทังแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูล้ งนาม
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
– ให้คสั โตเดียน (Custodian) เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค. ซึ งผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.samartdigital.com
– หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
– หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ ให้ Custodian เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน

ทังนี เอกสารที มิ ได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนนิ ติ
บุคคลนันรับรองความถูกต้องของคําแปล
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การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่ วมประชุ ม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
3.

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ จํานวน แบบ คื อ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ตามแบบทีกําหนด
ไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ดังนี
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

เป็ นแบบทัวไปซึ งเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
เป็ นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
เป็ นแบบที ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน
2. มอบฉัน ทะให้บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ งตามความประสงค์ข องผูถ้ ือ หุ้น หรื อ เลื อกมอบฉัน ทะให้กรรมการอิส ระของบริ ษ ัท
คนใดคนหนึ ง ตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับที 9 โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอี ยดของบุคคลที ผูถ้ ื อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ตามทีบริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทังขี ดฆ่าลงวันที ที ทําหนังสื อมอบฉัน ทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผ ลผูกพัน
ตามกฎหมาย บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ทังนี ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และ
ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่
เป็ น Custodian ทีผูถ้ ือหุน้ ซึ งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศแต่งตังให้เป็ นผูร้ ับฝาก และดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
4.

การออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ
ประธานทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี
1.
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที ได้รับ
ณ ตอนลงทะเบียน
2.
หากผูถ้ ือหุ ้น ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพือให้
เจ้าหน้าทีรับไปนับคะแนน
3.
การนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
เท่านัน โดยจะนําคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม
และถือว่าคะแนนเสี ยงส่วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติเห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี
1. กรณี ป กติ ให้ถือ คะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งมาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี ขาด
2. กรณีอืนๆ ซึ งมีกฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไปตามทีกฎหมาย
หรื อข้อบังคับนันกําหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
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