
 

1 

เลขท่ี 947/144 หมู่ 12 บางนาคอมเพลก็ซ์ 
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662399 2007-8 

เลขท่ี 11  หมู่ท่ี 9 ถ.บา้นบงึ-แกลง  
ต.หนองอิรณุ  อ.บา้นบงึ  จ.ชลบรีุ  20220 

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

ที ่กก-1-2562-030 

 วันที ่23 กนัยายน 2562 

  

เรือ่ง  ขอเชญิผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ
บรษัิท ส าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ  
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิทของ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ตระหนักถงึความส าคัญของ
การก ากับดูแลกจิการที่ดี จงึขอเชญิผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ และเสนอชือ่บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ล่วงหนา้               
โดยผูถ้ือหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท               
ตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทก าหนด ซึง่บรษัิทไดเ้ผยแพรห่ลักเกณฑดั์งกลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ที ่ 

https://www.smartblock.co.th 

หัวขอ้ : นักลงทนุสมัพันธ ์/ ดาวนโ์หลด / การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

  

 ตัง้แตบ่ดันี้จนถงึวันที ่        30 พฤศจกิายน  2562 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                                                               นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม 
    กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

https://www.smartblock.co.th/
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หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็น
กรรมการบรษิทั 

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
Criteria for agenda proposition and nomination of director for the Annual General Meeting of 

Shareholders 2020 
------------------------------------------- 

วตัถปุระสงค ์
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถงึความส าคัญของสทิธิของผูถ้ือหุน้                 

และการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน ตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดก้ าหนดหลักเกณฑน์ี้ข ึน้ เพือ่เปิด
โอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้ หรอืเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหนา้ที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563                    
ตัง้แตบ่ดันี้จนถงึวันที ่       30 พฤศจกิายน 2562 
Objective 

The Board of Directors of Smart Concrete Public Company Limited (“Smart” or “the Company”) 
concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good 
corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the 
Company’s shareholders to propose the agenda of 2019 Annual General Meeting of Shareholders and to 
propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until  
 November 30, 2019. 

 
หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอน 
Criteria and procedures 
 1.  คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ  
บรษัิท จะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยเป็นผูถ้อืหุน้คนหนึง่ หรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ในวันทีเ่สนอเรือ่ง
มายังบรษัิท และตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ตอ่เนื่องไปจนถงึวันทีส่ ิน้สดุระยะเวลาในการเสนอเรือ่ง กลา่วคอื                                   

             วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 
ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระได ้แต่สามารถเสนอ

รายชือ่บคุคลเพือ่รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทไดเ้พยีง 1 คนเทา่นัน้ 
1. Shareholder’s criteria 

The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of 
Shareholders 2020 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company 
must be the Company’s shareholders which can be one shareholders or combined shareholders, 
holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company and must 
have continuously held those shares to the end of as said proposition period, which is 
 November 30, 2019.  

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to 
propose only one qualified person to be elected as a director.  
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 2.  รายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
2.  Supporting documents for consideration 

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งน าสง่เอกสารและขอ้มลูประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details; 

 2.1  หลักฐานแสดงตน ไดแ้ก ่
    Proof of identity 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา :  
In case of individual 

-   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอื 
- Copy of ID card or 
- ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอื 
- Copy of Passport or 
- ใบตา่งดา้วในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ หรอื 
- Alien leaf in case of foreigner or 
- ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื  
- Copy of Officer ID card or 
- ส าเนาบตัรพนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอื 
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card 
- ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified 

true copy. 
  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล :  -   ส าเนาหนังสอืรับรองนิตบิคุคลฉบับล่าสดุ (อายไุม่เกนิ 3 เดอืน) และ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ทีย่ัง
ไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้
เป็นนิตบิุคคลต่างประเทศจะตอ้งมีโนตารีพับลคิรับรองความถูกตอ้ง
ของเอกสารดว้ย  

  In case of juristic person: -   a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not 
exceed 3 months) and copy of ID card or passport (in case of a 
foreigner) of the authorized director who has affixed his/her 
signature therein and has certified true copy the accuracy of all 
copies thereof.  In case of shareholders of foreign juristic 
person, notary public is needed and must be certified true copy. 

หากมีการแกไ้ขค าน าหนา้ชือ่ ชือ่ หรือชือ่สกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
In case of name title, name, or surname has been change, a copy proof must be attached 
with certified true copy. 
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 2.2  หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่
 ส าเนาหนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอืหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศ 
ไทย) จ ากัด หรอืตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืผูรั้บฝากทรัพยส์นิ (Custodian) หรอืส าเนาใบ
หุน้ ทีแ่สดงสดัสว่นการถอืหุน้ตามขอ้ 1. พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2 Evidences of shareholding 
Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate 
which show the proportion of shareholding according to clause no.1 with certified true copy. 

 2.3  ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบัตแิละมหีลักฐานครบถว้นตามขอ้ 2.1 และ 2.2 จะตอ้งแจง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท ์โดยกรอกในแบบฟอรม์ตามความประสงค ์ดังนี้  

  (1)   แบบ 1. แบบเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ หรอื 
  (2)   แบบ 2. แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ 

2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no.2.1 and 2.2. must fill 
in Name, address and phone number fill into the form: 

  (1)   Form 1. Agenda Proposal Form or 
(2)  Form 2. Director Nomination Form 

   ทั ้ ง นี้  ผู ้ถื อ หุ ้น ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บฟ อ ร์ ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด ้จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 
https://www.smartblock.co.th โดยใหใ้ชแ้บบฟอรม์ 1 ฉบับ ส าหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรอืเสนอ
ชือ่กรรมการ 1 ราย เท่านัน้ หากมกีารเสนอวาระหลายวาระใหจั้ดท าแบบฟอรม์แยกคนละฉบับส าหรับ                   
แตล่ะวาระ 

  Shareholders can download the said form at https://www.smartblock.co.th which one form 
agenda proposal or director proposal was arranged for one agenda or one director only.   

   If the proposals of agenda are more than one, the form must be separate for each. 
  ในกรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอก

รายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใหค้รบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน               
และหลักฐานการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้แต่ละราย (พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร                
แตล่ะราย) ใหค้รบถว้น แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั โดยใหม้อบอ านาจใหผู้ถ้อืหุน้รายใดรายหนึง่ เป็น
ผูแ้ทนในการตดิตอ่กบับรษัิท และใหถ้อืวา่การทีบ่รษัิทตดิตอ่กบัผูแ้ทนดังกลา่วเป็นการตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้
ทกุราย  

  In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in 
the form provided with require documents (sign and certified true copy for each one of 
shareholder) and empower the one of combined shareholders to contact with the Company 
and count empowers’ person concern as the contact to the combined shareholders. 

 2.4  ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งใหข้อ้มูลเพิ่มเติม 
ดังตอ่ไปนี้  

2.4 For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional 
documents as follow: 

  (1)เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก ่ขอ้มลูสว่นตัว ประวัตกิารศกึษา ประวัตกิารท างาน 
และประวัตกิารฝึกอบรมของบคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ 

(1)Qualification documents of nominated person such as personal information, education, 
work experiences and training experiences. 

  (2)หนังสอืใหค้วามยนิยอมจากบคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
  (2) Evidence of consent giving of the nominated person 
  (3)ค ารับรองของบคุคลที่ถูกเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการว่าตนไม่มลัีกษณะตอ้งหา้ม             

ตามกฎหมาย และมีคุณสมบัตคิรบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กฎหมาย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ กฎระเบยีบและขอ้บงัคับของบรษัิท รวมทัง้หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
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  (3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct 

qualification according to the law such Securities and exchange act, Limited public company 
act, Notification of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand 
notification, Notification of the Capital Market ,Company’s regulations, Company’s Articles 
of Associate and the principle of good corporate governance of the Company.  

  (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์                            
ตอ่การพจิารณาตัดสนิใจ เชน่ ขอ้เท็จจรงิ เหตุผล ประเด็นพจิารณา และขอ้มลูอืน่ทีผู่ถ้อืหุน้เห็นว่า
จ าเป็นและสมควรตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิ 

  (4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration 
such as facts, reasons, concerns and other necessary information that the shareholders’ 
opinion should explain.  

 3.  เกณฑก์ารพจิารณาบรรจ/ุไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ และ เสนอ/ไมเ่สนอ ชือ่บคุคลเป็นกรรมการ 
 3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose 

the name of nominated person as director. 
 3.1  กรณีเสนอวาระการประชมุ 
 3.1  In case of Agenda Proposal  
  (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากล่ันกรองเรือ่งในเบือ้งตน้กอ่นสง่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 
  (1) Company’s secretary will take consideration before propose to Board of Directors 
  (2) เรือ่งตอ่ไปนี้จะไมไ่ดรั้บการบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
  (2) Matters not to be included as an agenda: 
   ก. เป็นเรือ่งทีไ่มเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1. และ 2.  
   a. The matter proposed not qualified as per clause 1. and 2. 

ข. เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิธุรกจิปกตขิองบรษัิท และขอ้เท็จจรงิทีก่ลา่วอา้ง โดยผูถ้อืหุน้มไิด ้
แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดังกลา่ว 

b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the 
shareholders has no questions. 

ค. เป็นเรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนนิการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์
c. Matters, which are out of the Company’s authority to handle. 
ง. เป็นเรือ่งทีบ่รษัิทไดด้ าเนนิการแลว้ 
d. Matters that have been already handled by the Company. 
จ. เป็นเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืเสนอมาไมท่ันภายในก าหนด 
e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in 

setting period. 
ฉ. เป็นเรือ่งทีข่ัดกบัวัตถปุระสงค ์ขอ้บงัคับ นโยบายของบรษัิท หรอืขัดกับกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง 

หรอืขอ้บงัคับของหน่วยงานราชการ หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของบรษัิท 
f. Matters, which are not in accordance with Company’s objectives, Company’s AOA, 

Company’s policy or the notification of the government or any organizations concerned 
with Company’s operation.  

ช. เป็นเรือ่งทีเ่ป็นการเสนอเพือ่ประโยชน์ของบคุคล หรอืกลุม่บคุคลโดยเฉพาะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่
ผูถ้อืหุน้โดยรวม หรอืเสยีหายอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นวา่ไม่
ควรบรรจเุป็นวาระ 

g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause 
significant overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not put 
in the agenda. 

ซ. กรณีอืน่ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
h. Other matters that set by Notification of the Capital Market 
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  (3) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องทีเ่สนอเป็นวาระการประชมุเลขานุการบรษัิท            
จะสง่หนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ดังกลา่วทราบโดยเร็ว 

  (3) In case, the Board of Directors consider not add agenda proposed by the shareholders, the 
Company’s secretary shall notify the shareholders. 

  (4) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหบ้รรจุเรือ่งทีเ่สนอเป็นวาระการประชมุบรษัิทจะบรรจุเป็น
วาระไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

  (4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders, it will 
added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form. 

 3.2  กรณีเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 3.2  In case of propose the name of nominated person as director 
  (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากล่ันกรองเรือ่งในเบือ้งตน้กอ่นสง่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา

คณุสมบตั ิและความเหมาะสมของบคุคลทีเ่สนอชือ่เพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
  (1) Company’s secretary will take consideration before propose to Board of Directors to 

consider the qualification and appropriate to be proposing as the director. 
  (2) ในกรณีคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นว่าบคุคลทีเ่สนอชือ่เพื่อเขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ                

ไมม่คีณุสมบตัหิรอืความเหมาะสม เลขานุการบรษัิทจะสง่หนังสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ดังกลา่วทราบโดยเร็ว 
  (2) In case, Board of Directors consider that the nominated person unqualified and 

appropriate, the Company’s secretary shall notify the shareholders. 
  (3) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่บคุคลทีเ่สนอชือ่เพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ     

มคีณุสมบัตแิละความเหมาะสม บรษัิทจะบรรจุชือ่บคุคลดังกลา่วเป็นบคุคลทีไ่ดรั้บเสนอชือ่เพือ่เขา้รับ
คัดเลอืกเป็นกรรมการ ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

  (3) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, 
the name of nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders 
invitation form as one of candidate to be propose as director. 
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 4.  ชอ่งทางรบัเร ือ่ง 
 4. Channel 

ผูถ้อืหุน้สามารถกรอก ลงนาม และน าสง่แบบเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ (แบบ 1.) หรอืแบบเสนอ
ชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบใหค้รบถว้น โดยสง่
ใหถ้งึบรษัิทภายในวันที่   30 พฤศจกิายน 2562 ดว้ยตนเองหรอืโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่
ขา้งลา่งนี้ 
The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form 
attach with documents required and send to the Company with in  November 30, 2019   by hand 
or by registered mail.  Company’s address as below;  
 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงึ  
บมจ. สมารท์คอนกรตี 
นางสาวธนติา เทพจติร 

โทร. 062-451-0328  

E-Mail : smartcosecretary@gmail.com  

ฝ่ายเลขานุการบรษัิท ชัน้ 4 

39/1 หมู ่1 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ  

อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี 20000 

To  

Smart Concrete Public Co., Ltd. 

Miss Thanita Tepjit 

Call 062-451-0328. 

e-mail: smartcosecretary@gmail.com 

Company Secretary 4 th Floor 

39/1 Moo 1 Sukhumvit Rd., Huaykapi 

Chonburi Province Chonburi 20000 

mailto:smartcosecretary@gmail.com
mailto:smartcosecretary@gmail.com
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 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจน าสง่ส าเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนกิสม์าที ่เลขานุการ

บรษัิท smartcosecretary@gmail.com กอ่นน าสง่เอกสารตน้ฉบบั 
 Although, Shareholders can send an unofficial documents by email address at  
 smartcosecretary@gmail.com before sending the official one. 

 5.  ก าหนดระยะเวลารบัเร ือ่ง 
 บรษัิทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุ (แบบ 1.) และแบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ 2.) ตัง้แตบ่ดันี้จนถงึวันที ่30 พฤศจกิายน 2562 
5.  Submitting period 

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is 
from now until November 30, 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 พฤศจกิายน 2562 

mailto:smartcosecretary@gmail.com
mailto:smartcosecretary@gmail.com
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(แบบ 1) 

แบบเสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

       วันที.่..................................................... 

สว่นที ่1 ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท

......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่

......................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้

หมายเลขโทรศัพท.์..................................................หมายเลขมอืถอื.........................................................

หมายเลขโทรสาร.................................................................................................................................. 

E-mail address……………………………………………....................จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง...................................หุน้ 

ขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี (ถา้ม)ี 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลักฐานของขา้พเจา้ตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่3 มาพรอ้มแบบฟอรม์นี ้

สว่นที ่2 เร ือ่งทีจ่ะเสนอ 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ดังนี ้

หัวขอ้เรือ่งทีเ่สนอ

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

วัตถปุระสงค ์ (    )  เพือ่ทราบ          (      )  เพือ่พจิารณา          (     )  เพือ่อนุมัต ิ

รายละเอยีดทีม่ปีระโยชนต์อ่การพจิารณาตัดสนิใจ ( เชน่ ขอ้เท็จจรงิ เหตผุล และประเด็นพจิารณา เป็นตน้ ) โปรดระบ ุ

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ขอ้มลูอืน่ทีผู่ถ้อืหุน้เห็นวา่จ าเป็น

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ทัง้นี้ ไดแ้นบหนังสอืยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูจากเจา้ของขอ้มลู ส าหรับการอา้งองิขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูสาธารณะมาดว้ย

แลว้ และในการอา้งองิตัวเลขทางบญัช ีเป็นตัวเลขทีม่าจากงบการเงนิผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัช ี

 ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอรม์ฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมคีวามถกูตอ้งทกุประการ โดยขอ

รับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอเรื่องต่อบคุคลใด กอ่นไดรั้บการพจิารณาใหบ้รรจุเป็นวาระการประชมุ และเพือ่เป็น

หลักฐานขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคัญ 

 

 ....................................................................... 

       

 (.....................................................................)  ผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอวาระ 

(ลงลายมอืชือ่ทกุรายทีร่ว่มเสนอวาระ) 
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(แบบ 1) 

สว่นที ่3 เอกสารหลกัฐานแนบประกอบการพจิารณา 

(     ) หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ส าเนา Statement จากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอืหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยรั์บฝาก  

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ หรอื ส าเนา  

ใบหุน้ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(     ) หลักฐานการแสดงตน ไดแ้ก ่

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืใบตา่งดา้ว

กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ หรอืส าเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอืส าเนาใบอนุญาต

ขับขี ่ทีย่ังไมห่มดอายพุรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิุคคล: ส าเนาหนังสอืรับรองนิตบิคุคลล่าสดุหรอืมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน และส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีล่งชือ่ในแบบขอ

เสนอเรือ่ง ทีย่ังไมห่มดอายพุรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณีเป็นนติบิคุคลตา่งประเทศตอ้งมโีนตารีพั่บลคิรับ

รองความถกูตอ้งของเอกสารดว้ย 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

 

 

(แบบที ่2) 

 

แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 

       วันที.่..................................................... 

สว่นที ่1 ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/บรษัิท

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้

หมายเลขโทรศัพท.์......................................................หมายเลขมอืถอื.....................................................

หมายเลขโทรสาร.................................................................................................................................. 

E-mail address………………………………………………………………....จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง...............................หุน้ 

ขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี (ถา้ม)ี 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลักฐานของขา้พเจา้ตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่3 มาพรอ้มแบบฟอรม์นี ้

สว่นที ่2 เร ือ่งทีจ่ะเสนอ 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2563 ดังนี ้

ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว) 

........................................................................................................................................................

อาย.ุ..................ปี สญัชาต.ิ.................ความสมัพันธก์บัผูถ้อืหุน้หรอืตัวแทนกลุม่ผูถ้อืหุน้เพือ่เขา้รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ   

รายละเอยีดทีม่ปีระโยชนต์อ่การพจิารณาตัดสนิใจ ( เชน่ ขอ้เท็จจรงิ เหตผุล และประเด็นพจิารณา เป็นตน้ ) โปรดระบ ุ

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ขอ้มลูอืน่ทีผู่ถ้อืหุน้เห็นวา่จ าเป็น

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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ต.หนองอิรณุ  อ.บา้นบงึ  จ.ชลบรีุ  20220 
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Fax :  663 8442521 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

 

 

(แบบที ่2) 

 

ทัง้นี้ ไดแ้นบหลักฐานและรายละเอยีดเกีย่วกับประวัตกิารท างาน ประวัตกิารศกึษา การถือหุน้ของบรษัิท การด ารง

ต าแหน่งในกจิการอืน่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้และขอ้มลูเกีย่วกับบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ดังกลา่ว โดยบคุคล

ดังกลา่วไดรั้บรองความถูกตอ้ง และใหค้วามยนิยอมใหใ้ชเ้อกสารตา่ง ๆ ประกอบการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ

ของบรษัิท และรับรองวา่จะไมเ่ปิดเผยการไดรั้บเสนอชือ่ตอ่บคุคลอืน่ใด 

  

ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบฟอรม์ฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมคีวามถกูตอ้งทกุประการ โดยขอ

รับรองวา่จะไมเ่ปิดเผยการเสนอชือ่ตอ่บคุคลใด กอ่นไดรั้บการพจิารณาจากบรษัิท และเพือ่เป็นหลักฐานขา้พเจา้จงึได ้

ลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคัญ 

 

       

 ....................................................................... 

       

 (.....................................................................)  ผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอวาระ 

(ลงลายมอืชือ่ทกุรายทีร่ว่มเสนอวาระ) 

 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................

ยนิยอมใหเ้สนอชือ่ขา้พเจา้เป็นกรรมการ และขอรับรองวา่ขา้พเจา้มคีณุสมบตัคิรบถว้น และเอกสารประกอบการ

พจิารณาขา้งตน้มคีวามถกูตอ้งทกุประการ 

 

       

 ....................................................................... 

       

 (.....................................................................)   ผูถ้กูเสนอชือ่ 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

 

 

 

(แบบที ่2) 

สว่นที ่3 เอกสารหลกัฐานแนบประกอบการพจิารณา 

(     ) หลักฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ส าเนา Statement จากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอืหลักฐานอืน่จากบรษัิท ศนูยรั์บฝาก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ หรอื ส าเนาใบ

หุน้ทีล่งนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(     ) หลักฐานการแสดงตน ไดแ้ก ่

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืใบตา่งดา้ว

กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอืส าเนาใบอนุญาตขับ

ขี ่ทีย่ังไมห่มดอายพุรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล: ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลลา่สดุหรอืมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน และส าเนาบตัร

ประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีล่งชือ่ในแบบขอ

เสนอเรือ่ง ทีย่ังไมห่มดอายพุรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณีเป็นนติบิคุคลตา่งประเทศตอ้งมโีนตารีพั่บลคิรับรอง

ความถกูตอ้งของเอกสารดว้ย 

(     ) ส าหรับการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ ดังตอ่ไปนี้  
  (1) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบัต ิไดแ้ก ่ขอ้มูลสว่นตัว ประวัตกิารศกึษา ประวัตกิารท างาน 

และประวัตกิารฝึกอบรมของบคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
  (2) หนังสอืใหค้วามยนิยอมจากบคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
  (3) ค ารับรองของบคุคลทีถู่กเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการว่าตนไม่มลัีกษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมาย และมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กฎหมายหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากัด ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
กฎระเบยีบและขอ้บงัคับของบรษัิท รวมทัง้หลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

  (4) รายละเอยีดเกีย่วกบับคุคลทีเ่สนอชือ่เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการซึง่มปีระโยชนต์อ่การพจิารณา
ตัดสนิใจ เชน่ ขอ้เท็จจรงิ เหตุผล ประเด็นพจิารณา และขอ้มูลอืน่ทีผู่ถ้อืหุน้เห็นว่าจ าเป็นและสมควรตอ้ง
ชีแ้จงเพิม่เตมิ  

 


