หมวดที่ 2: สิ ทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน อาทิ การเสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม
การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น การออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล การพิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ การได้รับเงิ นปั นผล และ
การแต่งตั้งและอนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
การประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัท ฯ จัด ให้มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นประจ าทุ ก ปี โดยจะจัด ขึ้ นภายใน 4 เดื อ น นับ แต่
วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ และหากมีกรณี เร่ งด่วนที่ ตอ้ งพิจารณาวาระพิเศษที่ กระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้เป็ นกรณี ไป ทั้งนี้ การจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นก่ อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยแจ้งช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.smk.co.th เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี
บริ ษ ัท ฯเผยแพร่ ห นัง สื อเชิ ญประชุ ม ระเบี ย บวาระการประชุ มพร้ อมข้อเท็ จจริ งและเหตุ ผ ลรวมถึ ง
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และหนังสื อมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด ได้แก่
แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (แบบ ค กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บฝากและดู แลหุ ้ น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุ เ งื่ อนไขและวิ ธีการ
ลงทะเบี ยน รวมถึ งเอกสารหลักฐานที่ ใ ช้ใ นการมอบฉันทะไว้อย่า งชัดเจนผ่า นเว็บไซต์ของบริ ษ ทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน
บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมโดยระบุวนั เวลา และสถานที่จดั ประชุมอย่างชัดเจน ระเบียบวาระการ
ประชุ ม พร้ อ มข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลรวมถึ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการในแต่ ล ะวาระ รายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา หนังสื อมอบฉันทะพร้อมวิธีการมอบฉันทะ เอกสารอื่น ๆประกอบการประชุม
และรายงานประจาปี โดยจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่ อนการประชุ ม อี กทั้ง ลงประกาศใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ล่วงหน้า และให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลต่างๆก่อนเข้าร่ วมการประชุม
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันประชุม โดยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยเปิ ดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชัว่ โมง
ก่อนการประชุม และแม้ว่าจะพ้นเวลาการลงทะเบี ยนแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีความประสงค์
จะเข้าร่ วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ
สถานที่ จดั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ มี ความสะดวกต่ อการเดิ นทางของผูถ้ ื อหุ ้น และยังรองรั บ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์เข้าร่ วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตลอดระยะเวลาการประชุ ม บริ ษทั ฯไม่ทาการใด ๆ ที่ เป็ น
การจากัดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้
ก่อนเริ่ มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูช้ ้ ี แจงหลักเกณฑ์ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
อาทิ การเปิ ดประชุม การออกเสี ยงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับการลง
มติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็นและให้คาแนะนา รวมทั้งใช้สิทธิ ออก
เสี ยงร่ วมกันตัดสิ นใจในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อาทิ การแต่งตั้งกรรมการ
การพิ จารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่ งตั้งและการอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี การ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยมติ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระในวันถัดไปจาก
วันประชุ มตามระยะเวลาที่ ทางการกาหนด เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นและสาธารณชนได้รับทราบ โดยแจ้งผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จัดทารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งประกอบด้วยบันทึ กการประชุ ม การลงมติ และข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระ และนาส่ งรายงานยังหน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุ ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.smk.co.th
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และสาธารณชนได้รับทราบ
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

 บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย และมีแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ของผูถ้ ือหุน้
 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นในการมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นมาเข้าร่ วมการประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนใน
แต่ละวาระแทนตนได้ โดยมีการจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมคาแนะนาให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนการ
ประชุ ม และเมื่ อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ถูกต้องตามกฎหมายได้ยื่นหนังสื อมอบฉันทะให้บุคคลที่ กรรมการ
มอบหมายแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเช่ นเดี ยวกับผูถ้ ือหุ ้น
ทุกประการ
 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นตามระเบียบวาระที่ ได้กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม และ
ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
 กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ใน
ที่ ป ระชุ ม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัด สรรเวลาส าหรั บการประชุ มอย่า งเพี ยงพอ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น
สามารถใช้สิทธิ ในการซักถามและแสดงความคิ ดเห็ นในที่ ประชุ มอย่างเท่ าเที ยมกัน อี กทั้งได้บนั ทึ ก
ประเด็นซักถามและข้อคิ ดเห็ นที่ สาคัญไว้ในรายงานการประชุ ม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
ภายหลัง
 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศตามข้อกาหนดต่าง ๆ ผ่าน
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผยดังกล่าว
แล้ว บริ ษทั ฯ จะนาข้อมูลเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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