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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

 
กก-1-2563-001 (แกไ้ขครัง้ที ่1)                                                                                                  
 
 16  มนีาคม  2563  
 
 
 เรือ่ง     ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  

 
 เรยีน     ท่านผูถ้อืหุน้ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 
 
  
 ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย   : 
 

1. เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน (เอกสารประกอบ วาระที ่1) 

 

2. ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2562 (เอกสารประกอบ วาระที ่2) 

 
3. รายงานประจ าปี 2562  ซึง่ประกอบดว้ย รายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงนิ                  

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญช ีส ิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และนโยบายการต่อตา้น                     

คอรัปชนั -  ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบ วาระที ่3-5) 

 
4. ประวตักิรรมการทีถู่กเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ (เอกสารประกอบ วาระที ่8) 

 

5. หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ (เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่8) 

 

6. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท (เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่9) 

 

7. นยิามของกรรมการอสิระ  

 

8. ประวตักิรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ   

 

9. ขอ้บังคบั หมวดที ่5 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

*ส ำคญั* 
 

ขอควำมกรณุำผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบัภำยในก ำหนด 

เพือ่บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้เ้ขำ้รว่มประชุม 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

11. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก (มอบแบบเป็นการทั่วไป) 

 

12. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (มอบแบบก าหนดรายละเอยีด) 

 

13. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค (มอบแบบใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ) 

 

14. แผนที ่สถานทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 

15. แบบตอบรับ การเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 
16. นโยบายและมาตรการป้องกนัการตดิตอ่ของไวรัส COVID-19 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
(กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน -  ประจ าปี  2563) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
ดว้ย คณะกรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563                                                

ในวนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแสนสขุ ชัน้ 2 โรงแรมชลอนิเตอร ์เลขที ่934 ถนนสขุมุวทิ 
ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ
ดงัตอ่ไปนี้ 
 

วำระที ่1 เรือ่งทีป่ระธำนแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
ขอ้มลูประกอบ :  
เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน  
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 1 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
วาระนี้ก าหนดขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทรายงานเหตุการณ์ หรือความคบืหนา้ต่าง ๆ (ถา้ม)ี ของบรษัิท                
ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยจะไมม่กีารน าเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาอนุมตั ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
 
วำระที ่2 พจิำรณำ รบัรองรำยงำนกำรประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1 / 2562 ซึง่ประชมุ 
เมือ่ วนัพฤหสับดทีี ่12 กนัยำยน 2562  
ขอ้มลูประกอบ :  
รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2562 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
การประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1 / 2562 เมือ่ วันพฤหัสบดทีี่ 12 กันยายน 2562 ไดม้กีารจัดท ารายงาน                   
การประชุม และจัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผูถ้ือหุน้                       
พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.smartblock.co.th) 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง                            
และครบถว้น เห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้             
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
 
วำระที ่3  รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2562                    

รำยงำนประจ ำปี 2562 และนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรปัชนั ประจ ำปี 2563 

ขอ้มลูประกอบ : 
รายงานประจ าปี 2562 
ตามรายละเอยีด สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล 
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึง่เกดิขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญช ี
ประจ าปี 2562 รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ัดสง่ใหก้ับผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ 
ในครัง้นี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท 
เกี่ยวกับกจิการในรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2562 ขอ้เสนอแนะเพื่อด าเนินกจิการต่อไปในภายหนา้                                                 
นโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชนั และ พัฒนาการ นโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชนัจากปีทีผ่่านมา 
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
 

https://www.smartblock.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทั 
ประจ ำปี 2562 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ขอ้มลูประกอบ : 
รายงานประจ าปี  2562 ซึง่สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

รำยกำร 
ส ำหรบั ปี 

2562 
 (ลำ้นบำท) 

ส ำหรบั ปี 
2561 

 (ลำ้นบำท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/
(ลดลง) 

ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 465.520 365.071 100.449 27.51% 

รายไดอ้ืน่ 1.301 1.238 0.063 5.09% 

ก าไรขัน้ตน้  87.883 20.883 67.000 320.84% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11.248 10.992 0.256 2.33% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 35.146 29.037 6.109 21.04% 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้  
และภาษี 

42.790 -17.907 60.697 n/a 

ตน้ทุนทางการเงนิ 4.216 5.271 -1.055 -20.02% 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ -5.660 -0.247 5.413 n/a 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 44.235 -22.932 67.167 n/a 

ตามรายละเอยีด สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชทีี่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ 
เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ ถ้ือหุ น้พิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน                                               
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววราภรณ์  วารเีศวตสุวรรณ                                 
ผู ส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  5087 แห่ง  บริษัท  เ อ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ ากัด                         
และการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ                      
และรับรองจากผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ รวมทัง้รับทราบรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                           
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตั ิกำรจดัสรรก ำไรสทุธเิป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำน                     
ประจ ำปี 2562 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
ขอ้มลูประกอบ : 
ประธาน แจง้ว่า ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบริษัท ก าหนดให ้                                     
ตอ้งมีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั ้งนี้  ปี 2562 บริษัท มีผลก าไร ตามปรากฎในงบการเงินประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริษัท                       
พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้อนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธ ิส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562                      
ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้  ตามรายละเอยีด สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 45 ก าหนดให ้
บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10                    
ของทุนจดทะเบยีน  
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมัต ิ การจัดสรรก าไรสุทธิ ส าหรับ                     
ผลการด าเนนิงาน ปี 2562 ดงัรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

ค าอธบิาย ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย ลา้นบาท) 

ผลก าไรสทุธ ิประจ าปี 2562 44.235 

ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัตน้ปี 2562 - 

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ในปี 2562 1.700 

ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัสิน้ปี 2562 1.700 

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัสิน้ปี 2562 552.000 

รอ้ยละของ ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตอ่ทุนจดทะเบยีน 

0.31 % 

เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                              
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตั ิกำรจำ่ยเงนิปันผล ประจ ำปี 2562  
ขอ้มลูประกอบ: 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายของบรษัิท คือ จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลอืหลังหักส ารองต่าง ๆ                    
ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด  โดยพจิารณาจากงบการเงนิของบรษัิท  โดยการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2562 เป็นเงนิสดในอตัรา 0.05  บาทตอ่หุน้ จ านวนเงนิจา่ยปันผลทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 23,000,012 บาท  
การจา่ย                      
เงนิปันผล 
ประจ าปี 

อัตรา 
การจา่ย                
เงนิปันผล     
ตอ่หุน้  
(บาท) 

จ านวนเงนิ
จา่ยปันผล
ทัง้สิน้ 

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธ ิ
ประจ าปี 
(ลา้นบาท) 
กอ่นรายการ
เบ็ดเสร็จอืน่ 

หักขาดทนุ
สะสม 

(ลา้นบาท) 

หัก                      
เงนิส ารอง 

ตามกฎหมาย 
(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ
ประจ าปี 
หลังหัก 

ขาดทนุสะสม 
และส ารองฯ 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ 
ของ 

การจา่ยเงนิ              
ปันผล (%) 

2561  ---   งดจา่ยเงนิปันผล   --- 
2562 0.05 23.000 44.235 10.636 1.700 31.899 72.10 % 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 44 ก าหนดให ้
การจา่ยเงนิปันผลตอ้งไดร้ับการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผล
ของบรษัิท โดยบรษัิทจะค านงึถงึผลการด าเนนิงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงนิสด และสถานะทางการเงนิ รวมทัง้
เงื่อนไข และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงินปันผล ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้หุน้กู ้หรือสัญญาต่าง ๆ                            
ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีก่ าหนดใหต้อ้งปฏบิัตติามแผนธุรกจิในอนาคต และความจ าเป็นในการใชเ้งนิลงทุน รวมถงึปัจจยัอืน่ ๆ 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2562    
เป็นเงนิสดในอัตรา 0.05  บาทต่อหุน้ จ านวนเงนิจ่ายปันผลทัง้ส ิน้ไม่เกนิ 23,000,012 บาท กรณีผูถ้ือหุน้
อนุมัต ิการจ่ายปันผล คณะกรรมการบริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู ถ้ือหุน้ที่มีส ิทธิรับเงินปันผล                        
(Record Date) ในวนัที ่7 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563      
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                             
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที่ 7  พ ิจำรณำอนุม ัต ิ กำรแต่งต ัง้ผู ้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี                        
ประจ ำปี 2563 
ขอ้มลูประกอบ : 
คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญช ี                       
ของบรษัิท ซึง่ไดพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีส ิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
และก าหนดค่าตอบแทนของผู ส้อบบัญชีดว้ย ทั ้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหแ้ต่งตั ้ง                                  
นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์                        
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต                     
ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่5087                         
แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่ง            
เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต
ดังกล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏบิัตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชี                     
รับอนุญาตอืน่ของบรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากดั แทนไดโ้ดยก าหนดคา่ตอบแทนรวมทัง้ส ิน้ ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
ประวตักิารลงลายมอืชือ่ของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

รำยชือ่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 

ทีล่งลำยมอืชือ่ 

เลขทะเบยีน รอบปีบญัช ีทีล่ง

ลำยมอืชือ่ 

รวมจ ำนวนปีทีล่ง

ลำยมอืชือ่ (ปี) 

รวมรอบระยะเวลำ

บญัช ีปัจจบุนั 

นาย เมธ ี   รัตนศรเีมธา 3425 31 ธันวาคม 

2556-2558 

3 

นาย อคัรเดช    เปลีย่นสกลุ 5389 31 ธันวาคม 

2559 

1 

นางสาว วราภรณ์    วารเีศวตสวุรรณ 5087 31 ธันวาคม 

2560-2562 

3 

    
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธบิำย ปี 2563 
(บำท) 

ปี 2562 
(บำท) 

เพิม่ข ึน้(บำท) 

คา่สอบทานรายไตรมาส 
 

ไตรมาสละ 

130,000 

ไตรมาสละ 

130,000 

0.00 

รวมคา่สอบทาน  
(3 ไตรมาส) 

390,000 390,000 0.00 

คา่สอบบญัชปีระจ าปี  
(Audit Fee) 

720,000 720,000 0.00 

คา่บรกิารอืน่   
(Non-Audit Fee) 

- - 0.00 

รวม 1,110,000 1,110,000 0.00 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ 
1. บมจ. สมารท์คอนกรตี ไมม่ ีบรษัิทยอ่ย /บรษัิทร่วม   
2. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต กับ ผูบ้ริหาร และ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนไดส้่วนเสีย                         

กบั ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
3. ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี  2562 คือ                                       

นางสาววราภรณ์  วารีเศวตสวุรรณ ซึง่เป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทีท่ าหนา้ทีใ่หบ้รษัิท และลงลายมอืชือ่                     
ตัง้แตไ่ตรมาสที ่1 ปี  2560 รวมระยะเวลาทีผู่ส้อบบัญชรีับอนุญาต ท าหนา้ทีใ่หบ้รษัิท และลงลายมอืชือ่ 
คอื 3 ปี 

4. ส า นักงาน กลต. ปรับ เกณฑ์หมุนเวียนผู ส้อบบัญชีฯ ใหเ้ปลี่ยนผู ส้อบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี                                   
และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี  ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
สามัญประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต และก าหนดค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาต จะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตคนเดมิอีกก็ได ้และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ                     
ตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ี                        
การหมุนเวียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรายใดปฎบิัตหินา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบ                      
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่                         
โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายนั้นเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชตีดิตอ่กนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : 
คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้แต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญช ี                 
รับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3425 หรอื นาย พศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803                                        
หรอื นาย อคัรเดช เปลีย่นสกลุ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื  นางสาว วราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ  
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท                                            
และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานไดใ้ห ้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์                                    
แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของ บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้                          
โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้ส ิน้ 1,110,000  บาท   
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้แต่งตัง้  นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชี                          
รับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3425 หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803                                        
หรอื นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื  นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสุวรรณ  
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท                                            
และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานไดใ้ห ้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์                                    
แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของ บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้                          
โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้ส ิน้ 1,110,000  บาท 
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                       
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตั ิ เสนอชื่อกรรมกำร ประจ ำปี 2563 เพือ่แต่งต ัง้แทนกรรมกำร ทีพ่น้                      
จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
ขอ้มลูประกอบ 
ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบับรษัิท ก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ซึง่อยูใ่นต าแหน่ง
นานที่สุดจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของทุกปี                   
ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  มกีรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด 2 ท่าน คอื 
1) นางธดิา  ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสรุพล เตมิอรยิบุตร กรรมการบรษัิท 
ตามรายละเอยีด สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  4 ถงึ 5 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล :  
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 15 ก าหนดให ้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้ซึง่ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน  
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้บุคคลทัง้ 2 ท่าน คอื  
1) นางธดิา  ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสรุพล เตมิอรยิบุตร กรรมการบรษัิท 
ซึง่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว                      
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่ป็นคณุประโยชน์ตอ่บรษัิท และมคีณุสมบัตคิรบถว้น                   
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) กฎหมายอืน่ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง   
เงือ่นไขการลงมต ิ
อา้งถึงขอ้บังคับของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ขอ้ 34  บริษัทก าหนดใหอ้อกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการ                        
โดยใหหุ้น้ 1 (หนึ่ง)  หุน้ มเีสยีง 1  (หนึ่ง) เสยีง โดยการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ตอ้งผ่าน           
การอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชุม                                 
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที ่9  พจิำรณำอนุมตั ิกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
ขอ้มลูประกอบ: 
ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณา
อนุมตัคิา่ตอบแทนแกก่รรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาหลักเกณฑ์ และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสม                          
กับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหส้อดรับกับสภาวะ                         
ทางเศรษฐกจิ ซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 ดงันี้ 
 
1. คา่เบีย้ประชมุ 

 

ต ำแหนง่ เบีย้ประชมุตอ่
คร ัง้ (บำท) 

จ ำนวน
กรรมกำร 

(คน) 

จ ำนวนคร ัง้ 
(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  
(บำท) 

ประธานกรรมการบรษัิท 200000 1 10 2000000 

กรรมการบรษัิท 100000 7 10 7000000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200000 1 10 2000000 

กรรมการตรวจสอบ 100000 2 10 2000000 

รวม    103000000 

 
2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 
บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท ขึน้อยูก่บัผลการด าเนนิงานของบรษัิทในแตล่ะปี แตท่ัง้นี้                                      
สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 บาท โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรษัิท มอี านาจจัดสรรเงนิจ านวนนี้แก่กรรมการ
แตล่ะท่านคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วใหม้ผีลบังคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
3. ผลประโยชน์อืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 
 
ตามรายละเอยีด สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  6 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 16 ก าหนดให ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปเงนิรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส               
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา และลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัต ิค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว 
เนื่องจากมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั ้งหมด                           
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที ่10 พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ -  (ถำ้ม)ี 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
 วาระนี้ก าหนดขึน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเห็นตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี                    
  และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ โดยจะไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่ใด                              

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิและไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหม้ีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดส้อบถาม                        
และพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
เงือ่นไขการลงมต ิ
วาระนี้ไมม่กีารลงคะแนน 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

บรษัิทไดก้ าหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประชมุผูถ้ือหุน้ โดยค านึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ 
และผูร้ับมอบฉันทะที่จะเขา้ร่วมประชุม  สถานที่ประชุมอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดนิทางดว้ย ระบบขนส่ง
สาธารณะ   

บริษัทขอความกรุณา ท่านผูถ้ือหุน้ โปรดศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ                                  
การแสดงเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอื ผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ การออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารนับคะแนนเสยีง 
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 และหมายเลข 10 

บริษัทจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนการประชุม และขอ้บังคับบรษัิท เพื่อเป็นการรักษาสทิธ ิ                
และผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตัวเอง ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะ                     
ใหบุ้คคลอืน่หรอืกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่เป็นผูร้ับมอบฉันทะ (ประวตักิรรมการอสิระตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย
หมายเลข 8) เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ โดยบรษัิทไดแ้นบหนังสอื                       
มอบฉันทะ ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 11-13 และบริษัทไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์ ณ จุดลงทะเบียน                             
ใหผู้ร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ดว้ยแลว้ 

ท่านผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะ ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท  
 
https://www.smartblock.co.th/                           
(หวัขอ้ นักลงทุนสมัพันธ ์/ ดาวน์โหลด / การประชมุผูถ้อืหุน้)  
 

 
 
จงึขอเรยีนเชญิเพือ่ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว จกัขอบพระคณุยิง่ 

 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 

 

(นาย ประทปี ทปีกรสขุเกษม) 
 ประธานกรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการบรษัิท (ธนติา เทพจติร) โทร. 097-945-2358 และ  089-779-1889 
 

 

(หนงัสอืเชญิประชุมนีเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  เม ือ่วนัท ี ่16 มนีำคม 2563 ที ่ 

https://www.smartblock.co.th/   หวัขอ้   นกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ดำวนโ์หลด / กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

https://www.smartblock.co.th/


13 

 

ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

เง ือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนบัคะแนน 

 

บรษิทัฯ ใชเ้กณฑ ์ตามกฎหมาย และ ขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่มใิหม้ลีกัษณะกดีกนั หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้

เกนิสมควรในการเขา้รว่มประชุมฯ ดงันี ้  

 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 
- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืบัตรประจ าตวัขา้ราชการ 
- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง 

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะบยีน 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่ – สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
2. กรณีมอบฉนัทะ 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูร้ับมอบฉันทะ                                
โดยเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนแยกไดใ้นแตล่ะวาระของการประชมุ วา่เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเพือ่ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนน

ตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้ร้ับมอบฉันทะสง่หนังสอืมอบฉันทะไวต้อ่ประธานทีป่ระชมุ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมาย จากประธาน 
เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชื่อใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความที่ส าคัญ                        

ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืบัตรประจ าตวั 
ขา้ราชการของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง 
หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิุคคล 
1) นิตบิุคคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนังสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่มอี านาจรับรอง          

ที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้อี านาจ ลงลายมอืชือ่ของนติบิุคคลนัน้ ๆ 
ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม                  
แทนนติบิุคคล ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักลา่ว 

2) นติบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว : ผูม้อี านาจลงนามของนติบิุคคลจะตอ้งลงลายมอืชือ่ พรอ้มประทับตราบรษัิท 
ในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พลับลคิ) หรือหน่วยงาน                   
ซึง่มอี านาจหนา้ที่คลา้ยคลงึกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าว
แลว้ใหน้ าหนังสอืมอบฉันทะฉบับนัน้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้อี านาจของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย              
หรือเจา้หนา้ที่ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึง่สามารถใหก้ารรับรอง                        
ที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูร้ับรองเอกสาร (โนตารี่พับลคิ)                          
อกีชัน้หนึง่ 

- กรณีใชก้ารพมิลายนิว้มอืแทนการลงลายมอืชือ่ ใหพ้มิพล์ายนิว้หวัแมม่อืซา้ย และเขยีนขอ้ความก ากบัไวว้า่ 
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซา้ยของ ........”  และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแทจ้ริงของผูนั้ ้น                            

และตอ้งพมิพล์ายนิว้มอืตอ่หนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรอง และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 

หรอืบัตรประจ าตวัขา้ราชการของพยาน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้มกนัดว้ย 

- ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถมาเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผู ้ถือหุน้ อาจเลือก                         
มอบฉันทะให ้บุคคลใด บุคคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉันทะ
ใหก้รรมการของบรษัิทฯ คนใด คนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนกนัได ้ตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี้ 
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                                นายสมชาย  เลศิศกัดิม์าน                       

    ทีอ่ยู ่เลขที ่333 หมูบ่า้น สวีลรีังสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก                                                                                                          

    ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบุร ีจ. ปทุมธานี 12130 

ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์ใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูม้อบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจ้ัดท าขึน้                          

และลงนามครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวขา้งตน้ ไปยังฝ่ายเลขานุการบรษัิท พรอ้มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง                      

โดยสง่ถงึบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุ อยา่งนอ้ย 1 วนั 

- ทัง้นี้ผูร้ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ / หนังสอืเดนิทาง(ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะเพือ่ลงทะเบยีน 
1. กรณีผูถ้ือหุน้ถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ ื่น                           

เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดการมรดก ซึง่ลงนามรับรอง                
โดยผูม้อี านาจอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์: ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งส าเนาทะเบียนบา้น ของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยาว์                      

มาแสดง เพิม่เตมิดว้ย 

3. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผู เ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาล หรือผูพ้ิทักษ์                     
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าสั่งศาล
แต่งตั ้งใหเ้ ป็นผู อ้นุบาลหรือ ผู พ้ิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู ม้ีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน                           
กอ่นวนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 

การลงทะเบยีน 

          เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนกอ่นเริม่การประชมุ 1  ชัว่โมง               

          บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ณ จดุลงทะเบยีน 

          ใหผู้ร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 

การออกเสยีงคะแนน 

1. การออกเสยีงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหุน้หนึง่หุน้มเีสยีงหนึง่เสยีง และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

1.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1.2 ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุ ออกเสยีงเพิม่ข ึน้อกีเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 
1.3 ในกรณีอืน่ ซึง่มกีฎหมาย และขอ้บังคับบรษัิทฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิ ก็ใหด้ าเนินการ                        

ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุมรับทราบ                   
กอ่นการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน ตามทีผู่ร้ับมอบฉันทะระบุ
ไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้ 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นพเิศษในเรื่องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในที่ประชุม                 
อาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุชัว่คราวก็ได ้

4. การลงคะแนนลับ อาจจะท าได เ้มื่อมีผู ถ้ือหุ น้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมมีมติ                                              
ใหม้กีารลงคะแนนลบัดังกล่าว โดยประธานในทีป่ระชมุจะเป็นผูก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนลับนัน้ และจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุ
รับทราบกอ่นออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 
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วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

           ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถาม                    

ทลีะวาระจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

           หากผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง ใหชู้มอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่     

นับคะแนนท าการตรวจนับคะแนน  เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจา้หนา้ที่นับคะแนนจะใหผู้ถ้ือหุน้                             

หรอืผูร้ับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามค าแนะน าทีจ่ะแจง้ในทีป่ระชมุ 

การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

           ประธานทีป่ระชมุจะแจง้ธกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นเริม่วาระการประชมุ วา่บรษัิทจะนับคะแนน

เสยีงแตล่ะวาระดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยวธิกีารหกัคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับ

มอบฉันทะออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง และจะแจง้ผล

การนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 

 การสงัเกตการณ์ประชุม  

          โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  และที่ปรึกษาทางการเงิน                       

บรษัิท แอสเซท โปรแมเนจเมน้ จ ากดั ท าหนา้ทีด่แูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บังคบัของบรษัิท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่2 
 

ส าเนา รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท ี ่1 / 2562 
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รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้   
คร ัง้ท ี ่1 / 2562 

ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART) 
 

****** 
 
 
 
ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีี ่12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบอ่ทอง โรงแรมชลอนิเตอร ์ เลขที ่934 ถนนสขุมุวทิ 
ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบรุ ี จังหวัดชลบรุี 
 
 
กอ่นเปิดการประชุม 
พธิกีรแจง้ระเบยีบการประชมุ, หลักเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน และรายละเอยีดแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ โดยมี
สาระส าคัญดังน้ี 

• การลงคะแนนเสยีงใหถ้อืวา่ 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง  
-กรณีทีผ่ลการลงคะแนนเทา่กนั ทา่นประธานจะท าการโหวตเพิม่อกีหนึง่เสยีงเพือ่เป็นการชีข้าด 
-การด าเนนิการประชมุในวันน้ีจะเรยีงตามล าดับวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุโดยกรรมการจะชีแ้จงในรายละเอยีด
ของแตล่ะวาระ 

• การลงมตใินแตล่ะวาระใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนน และยกมอืขึน้ เพือ่ให ้
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทเดนิไปรับบัตรลงคะแนนเพือ่น าไปหักจากคะแนนเสยีงผูท้ีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่
เป็นมตทิีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 
ผูรั้บมอบฉันทะ ทีไ่ดรั้บสทิธลิงคะแนนแทน และรวมถงึกรณีทีผู่ม้อบฉันทะระบคุะแนนไวล้ว่งหนา้ ผา่นทางผูรั้บมอบฉันทะ 

• ยกเวน้วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ หากเป็นกรณีที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการลงมติใด ๆ                          
แต่หากเป็นกรณีที่ผูถ้ือหุน้ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระเพิม่เติม คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการตามที่กฎหมาย                      
และขอ้บังคับบรษัิทระบไุว ้

• กอ่นลงมตใินแตล่ะวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 
โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ที่ตอ้งการสอบถามยกมือขึน้ เมื่อประธานไดอ้นุญาตแลว้ ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะกรุณาแจง้ชือ่ 
นามสกลุ พรอ้มชีแ้จงวา่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง หรอืไดรั้บมอบฉันทะมา และการถามตอบในวาระนัน้ ๆ ขอให ้
แสดงความคิดเห็นและสอบถามใหต้รงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นๆ ไดใ้ชส้ิทธิ                              
และเพื่อการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด หากผูถ้ือหุน้มคี าถามทีไ่ม่ตรงกับวาระทีพ่จิารณา ขอใหส้อบถาม                    
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ หากผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงคจ์ะออกจากที่ประชมุกอ่นปิด                
การประชมุ และประสงคจ์ะลงคะแนนในวาระทีเ่หลอื ขอความกรณุาสง่บัตรลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชือ่ สง่ใหเ้จา้หนา้ที่
บรษัิท กอ่นออกจากหอ้งประชมุ เพือ่ทางบรษัิทจะท าการบันทกึคะแนนของทา่นไวใ้นระบบ 

• ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระ มดัีงน้ี 

• วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) คอืวาระที ่1 และวาระที ่4 

• วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมัตไิมน่อ้ยกวา่เสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน คอื วาระที ่2 และวาระที่ 3 
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พธิีกรแจง้วา่  เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการนับคะแนนเสยีงการประชมุในวันน้ี จงึขออาสาสมัครผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 1 ทา่น มารว่มเป็นสักขพียานในการนับคะแนน  - - ไมม่ผีูใ้ดอาสา 
พธิีกรแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีน้ี่แทน โดยทางทีป่รกึษาการเงนิจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนอยา่งเป็นอสิระ 
และแจง้จ านวนผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ กอ่นเปิดการประชมุ ดังน้ี 
 
 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  เป็น จ านวน ราย จ านวน หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 63 9,256,145 

ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 18 365,556,902 

รวมท ัง้ส ิน้ 81 374,813,047 

   

โดยม ี
หุน้สามัญทีอ่อกจ าหน่าย 
และเรยีกช าระแลว้ 460,000,240  

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
คดิเป็นรอ้ยละ ของจ านวนหุน้สามญั 
ทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 

 

 

รอ้ยละ 81.48   

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคับบริษัท  พิธีกรเรียนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม  ประธานกรรมการบริษัท                                   
ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ  (ประธาน) เพือ่เปิดการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2562 
 
 
 
เปิดประชุม 
 
ประธานกลา่วเปิดประชมุ  และมอบหมายใหพ้ธิีกรแนะน า กรรมการ  ผูส้อบบัญช ี ผูต้รวจสอบภายใน ทีป่รกึษาการเงนิ ทีป่รกึษา
กฎหมาย  คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุดังน้ี 
 
คณะกรรมการบรษัิท :  
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 

นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท / กรรมการผูจั้ดการ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรษัิท  

นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท 

นายสรุพล เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิท 

นางธดิา ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนกรรมการที่
เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 

8 ทา่น จากจ านวน
คณะกรรมการทัง้สิน้ 8 ทา่น   

 
คดิเป็นรอ้ยละ  100 
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คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร : 
 
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรหิาร 

นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจั้ดการ 
(ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท) 

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ / ผูบ้รหิารฝ่าย
จัดซือ้ 

นางสาวสมนกึ ชัยธนะกลุมงคล กรรมการบรหิาร  / 
ผูจั้ดการฝ่ายโรงงาน 

นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกลู กรรมการบรหิาร  / 
ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดและการขาย 

นางสาวพรรณกมล เผา่ไทย กรรมการบรหิาร /ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการควบคมุธุรกจิ  
(ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช)ี 

นายฉันทวฒุ ิ                          ยนิดสีขุ                                                                                                 กรรมการบรหิาร  / 
ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารการเงนิ 
(ผูบ้รหิารสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ) 

 
 

นายสพุล คา้พลอยด ี ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 

 
 
ผูต้รวจสอบการนับคะแนน 

 
 
 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายรังส ีทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจั้ดการ (กรรมการผูจั้ดการ)    
เป็นผูด้ าเนนิการประชมุ    ตามวาระการประชมุ  
 
( หมายเหต ุ- จ านวนเสยีงในแตล่ะวาระ อาจมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิระหวา่งการประชมุ) 
 
 
กรรมการผูจั้ดการ แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน ซึง่ไดส้่งพรอ้มกับหนังสือ                
เชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2562 ลว่งหนา้แลว้  
 
 
(รายละเอยีดตาม -  เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม - เง ือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนบัคะแนน) 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายสพุล คา้พลอยด ี ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ASSET PRO MANAGEMENT 
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วาระที ่1 พจิารณา รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเม ือ่ วนัองัคารที ่23 
เมษายน 2562    
 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า                    
รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้กีารบันทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น เห็นควรเสนอใหผู้ถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชมุ
ดังกลา่ว 
 
ขอ้มลูประกอบ : รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตรัิบรองเป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี  (มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิ 1 ทา่น ถอืหุน้ 100 หุน้ สง่ผลให ้
จ านวนเสยีงรวมทัง้สิน้ 374,813,147 เสยีง) 

รับรอง 374,813,147 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมรั่บรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมนั่บรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทุนรุ่นท ี ่ 2 (SMART-W2)                           
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) โดยไมค่ดิมูลคา่ จ านวน 92,000,048 หนว่ย ซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของทุน
จดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ี่ประชุม พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้เพิม่ทนุรุ่นที่ 2 
(SMART-W2) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 92,000,048 หน่วย ซึง่ไม่เกินรอ้ยละ 50             
ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษัิท  ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
ขอ้มลูประกอบ : 
บรษัิทมคีวามประสงคจ์ะระดมเงนิทนุผา่นการออก และเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทนุ             
รุน่ที ่2 (SMART-W2) เพือ่ลงทนุและใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในธุรกจิ โดยมสีาระส าคัญของ SMART-W2 ดังน้ี 
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ค าถามที ่ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

1 คณุสถาพร ผังนรัินดร ์   
(No. 1853) 

1. สาเหตุของ SMART-W1 
ที่ ไม่ป ระสบความส า เ ร็จ
เท่าที่ควร เน่ืองจากมกีารใช ้

สิทธิซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวนนอ้ยมาก 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

ใ นก า รพิจ า รณาออกและ เสนอขาย 
SMART-W1 ในขณะนั้น บรษัิทคาดการณ์
ว่าผลการด าเนินงานจะออกมาดีตามที่
คาดการณ์ไว ้ เน่ืองจากบรษัิทมีก าไรจาก
ผลด า เ นิ นงาน ปีก่อนหน ้า  (ปี  2557)  
อยา่งไรก็ตาม จากภาวะชะลอตัวของตลาด
อิฐมวลเบาในขณะนั้น  และขอ้พิพาท
ระหวา่งบรษัิทกับอดตีผูถ้อืหุน้ จงึท าใหผ้ล
การด าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตาม
คาด ราคาหุน้  SMART จึงลดลงอย่าง
ตอ่เน่ืองจนต า่กวา่ราคาใชส้ทิธ ิ

คณุสพุล  
คา้พลอยด ี
(ทีป่รกึษาการเงนิ) 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วง ปี  2558 คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาออกและเสนอขาย SMART-W1 
จ านวนไมเ่กนิ 184 ลา้นหน่วย มลูคา่ทีต่รา
ไว ้1 บาทต่อหน่วย ราคาใชส้ิทธิ 1.25 
บาท ซึง่ชว่งเวลานัน้ ราคาหุน้ SMART อยู่
เฉลี่ยประมาณ 4.60 บาท จึงท าใหผู้ท้ี่
ไดรั้บสิทธิยังคงมีก าไรกรณีมีการใชส้ทิธิ
ซื้อหุน้สามัญของบรษัิท (in the money) 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากทีป่ระธานได ้
กล่าวขา้งตน้ จึงท าใหร้าคาหุน้ SMART 
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ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจนต า่กวา่ราคาใชส้ทิธิ 
(out of the money) ท าใหผู้ถ้ือ SMART-
W1 สว่นใหญ่ไมใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้ SMART 

2. เหตุผลในการออกและ
เสนอขาย SMART-W2 และ
การก าหนดราคาใชส้ทิธทิีสู่ง
กว่าราคาหุน้ ปัจจุบันของ 
SMART แ ล ะ บ ริ ษั ท ไ ด ้
พิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือ
หุน้ดา้น EPS (EPS dilution 
effect) แลว้ใชห่รอืไมก่รณีผู ้
ถือ warrant ใชส้ิทธิ แต่ผล
ก าไรเติบโตไม่สอดคลอ้ง
สัดส่วนการใชส้ทิธิของผูถ้อื 
warrant 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

บรษัิทคาดว่าจะสามารถช าระคืนเงินกูย้ืม
ระยะยาวเจา้หน้ีสถาบันการเงินแลว้เสร็จ
ภายในไตรมาส 3 ปี 2562 ทัง้น้ี ส าหรับผล
ด าเนนิงานในปี 2562 คาดวา่จะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั ้งไว ้โดยผลการด าเนินงาน
งวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 บรษัิทมกี าไร
สทุธปิระมาณ 8.4 ลา้นบาท หลังจากทีเ่อา
ส่วนเกนิทุนมาลา้งขาดทุนสะสมตามทีข่อ
อนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ปี 2562 
ส่งผลให ้ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 
บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเหลือเพียง 2.1 
ลา้นบาท และเห็นว่าบรษัิทจะมีก าไรสุทธิ
เพิม่ขึน้ ดังนั้นจงึคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ
ดา้น EPS Dilution Effect 

คณุสพุล  
คา้พลอยด ี 
(ทีป่รกึษาการเงนิ) 

ส าหรับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SMART-W2 ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
อัตรา 5 หุน้สามัญเดิมต่อ 1 SMART-W2 
ที่ราคาใชส้ิทธิ 1.50 บาทต่อหุน้  รวม
จ านวน SMART-W2 ที่ออกและเสนอขาย 
92,000,048 หน่วย นั้น คณะกรรมการ
บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดราคาใชส้ิทธิ
หลายแนวทางตัง้แต่ 1.40 บาทต่อหุน้ ถงึ
ประมาณ 2.00 บาทต่อหุน้  เ น่ืองจาก
สอดคลอ้งกับแผนการใชเ้งินประมาณ 
130-150 ลา้นบาท โดยมีขอ้สรุปเห็นว่า
ราคาใชส้ทิธิ 1.50 บาทต่อหุน้เป็นราคาที่
เหมาะสม และเกิดผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้
ด ้า นสิทธิ อ อ ก เสี ยง  (Control dilution 
effect) ไมม่ากเกนิไป 
ส าหรับกรณีทีผู่ถ้อืหุน้แสดงความหว่งใยว่า
การก าหนดราคาใชส้ทิธสิงูกว่าราคาตลาด
ปัจจุบันจะส่งผลใหไ้ม่เกดิการใชส้ิทธิซื้อ
หุน้สามัญเพิม่ทนุ และบรษัิทจะไมส่ามารถ
ระดมทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ ขออธิบาย
ในทางทฤษฎีว่าบรษัิทมคีวามมั่นใจในผล
ประกอบการในอนาคตว่ามแีนวโนม้ทีด่ขีึน้ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ริหารมี
ความมั่ น ใจว่าจะสามารถส่งมอบผล
ประกอบการที่ดีไดต้ามแผนงานที่ก าหนด
และคาดการณ์ไว  ้ซ ึ่งจะส่งผลต่อการ
ปรับตัวเพิม่ขึน้ของราคาหุน้ทีจ่ะสะทอ้นผล
การด าเนินงานในอนาคต ดัง นั้นช่วง
ระยะเวลาจนกว่าจะถงึก าหนดเวลาใชส้ทิธิ
หรือครบก าหนดอายุของ SMART-W2 
ราคาหุน้ของ SMART อาจจะสูงกว่าราคา
ใชส้ทิธไิด ้
ส า ห รั บ  EPS dilution effect นั้ น 
คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจดี กรณีอัตรา
เติบโตของก าไรจากการด าเนินงานไม่
สอดคลอ้งกับอัตราการเพิม่ขึน้ของจ านวน
หุ น้ เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิของผูถ้ือ 
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warrant ว่าจะส่งผลกระทบกับอัตราก าไร
ต่อหุน้ และราคาหุน้ของบรษัิท ทัง้น้ี ฝ่าย
บรหิารมั่นใจว่า จะสามารถสรา้งก าไรจาก
ผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายทีตั่ง้ไว ้

  3. คณะกรรมการบริษัทได ้
พิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง ก า ร
ก าหนดใหท้ยอยใชส้ิทธิ  
SMART-W2  ใหส้อดคลอ้ง
กับความตอ้ งการใช เ้ งิน
ลงทุนในแต่ละช่วง เ วลา
หรือไม่ อาทิ ก าหนดใหใ้ช ้

สิทธิได ้4 ครั้งๆละ 25% 
ขอ ง จ า น ว น  SMART-W2 
ทัง้หมด เป็นตน้ 

คณุสพุล  
คา้พลอยด ี
(ทีป่รกึษาการเงนิ) 

บรษัิทมีแผนการทยอยปรับปรงุเครือ่งจักร 
อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ร ะ บ บ  software ต า ม
วัตถุป ระสงค์ก ารออกและ เสนอขาย 
SMART-W2 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลา
การใชส้ทิธิ SMART-W2 ในแต่ละครัง้ อีก
ทัง้คณะกรรมการบรษัิทไมม่คีวามประสงค์
ทีจ่ะก าหนดเงื่อนไขทีจ่ะเป็นการบังคับใหผู้ ้
ถือ SMART-W2 ตอ้งตัดสินใจใชส้ิทธิใน
แตล่ะชว่งเวลา 
ส าหรับในกรณีที่ผูถ้ือหุน้สอบถามว่าหาก
ไม่มีการใชส้ทิธใินชว่งดังกล่าวหรือบรษัิท
ไม่ไดรั้บเงินจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทุนเพียงพอ บริษัทก็ยังสามารถใช ้

เงนิทนุหมนุเวยีนภายในกจิการได ้

2 คณุ จรุรัีตน ์ 
ชืน่สวุรรณ   
ผูรั้บมอบฉันทะ 
จากผูถ้อืหุน้  
สมาคมสง่เสรมิ 
ผูล้งทนุไทย  
(No. 1926)  

ขอใหบ้ริษัทแจง้ผลกระทบ
ตอ่ผูถ้อืหุน้ (dilution effect) 
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ 

คณุรังส ี 
ทปีกรสขุเกษม 
(กรรมการผูจั้ดการ) 

บริ ษัทได ้ร ะ บุผลกร ะทบต่อผู ถ้ือหุ น้ 
(dilution effect) ในหนังสอืเชญิประชมุ 
ผู ้ถื อ หุ ้น  แ ล ะ ใ น  presentation ที่ ไ ด ้
น าเสนอ รวมถึงแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้
ทราบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3 คณุ สรศักดิ ์แซล่ิม้ 
(No. 186) 

1. ขอใหอ้ธบิายความหมาย
ของขอ้ความตอนทา้ย
ของหัวขอ้ราคาการใช ้

สทิธิ SMART-W2 ที่ระบุ
ว่า “เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสทิธทิีก่ าหนด” 

2. เงื่อนไขการปรับสิทธิมี
อะไรบา้ง 

คณุสพุล  
คา้พลอยด ี
(ทีป่รกึษาการเงนิ) 

ผูถ้ือหุน้จะสังเกตเห็นว่าขอ้ความดา้นทา้ย
ของหัวขอ้ราคาใชส้ิทธิและอัตราการใช ้

สทิธ ิจะมกีารระบวุา่ “เวน้แตก่รณีมกีารปรับ
สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด” 
วัตถุประสงคก์ารปรับสทิธิเพื่อรักษาสทิธิ
ประโยชนข์องผูถ้อื SMART-W2 ไมใ่หด้อ้ย
ไปกว่าเดมิในกรณีที่บรษัิทกระท าธุรกรรม
ใดๆที่อาจสง่ผลตอ่ผูถ้อื SMART-W2 โดย
เงื่อนไขการปรับสทิธสิามารถสรปุไดดั้งน้ี 
1) เมือ่บรษัิทเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว ้
ของหุน้ (Par Change) 

2) เมือ่บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ
ทีเ่ขา้เกณฑร์าคาต า่ 

3) เมื่อบรษัิทเสนอขายหลักทรัพยอ์อก
ใหม่ใดๆ ที่มีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้
สามัญทีเ่ขา้เกณฑร์าคาต า่ 

4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท 

5) เมื่อบรษัิทจา่ยปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่
อัตรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิหลัง
หักส ารองตามกฎหมายและส ารอง
อื่นๆ ตามขอ้บังคับของบริษัท (ตาม
งบการเงินเฉพาะกจิการ) ส าหรับการ
ด าเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชใีด ๆ 
ระหว่างอายุใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกในครัง้น้ี 

6) เมือ่บรษัิทท าธุรกรรมใดๆทีอ่าจสง่ผล
ตอ่ผูถ้อื SMART-W2 
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4 คณุ ปวรศิ  
สรุกิติตดิ ารง 
(No. 124) 

ใหอ้ธิบายสภาวะตลาดอิฐ
มวลเบา และการรับค าส่ังซือ้
ลกูคา้เป็นอยา่งไร 

คณุจารณี  
จังสมบัตศิริ ิ
(กรรมการ) 

ส าหรับสถานะการณ์ของบรษัิท มีแนวโนม้
ดีขึน้ โดยพจิารณาจากปรมิาณอฐิมวลเบา
ที่มีการจ าหน่ายมากขึน้ และราคาอฐิมวล
เบาที่ทยอยปรับเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธท์างการตลาดโดยเนน้
การจ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่าย (Agent) 
70% และจ าหน่ายลูกคา้โดยตรง 30% 
และเนน้จ าหน่ายในพื้นที่ตะวันออกซึง่
ผู บ้ ริโภคมีความตอ้งการ เพิ่มขึ้นจาก
ผลบวกของโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) ดา้นตลาด
ต่างประเทศมกีารส่ังซือ้เพิม่ขึน้โดยตัง้เป้า
สัดสว่นยอดขายตา่งประเทศประมาณ 2%  
ของยอดขายรวมในปี 2562 น้ี 
 
ลักษณะการรับค าส่ังซื้อ หากเป็นลูกคา้
โครงการ บริษัทจะรับค าส่ังซื้อเป็นราย
โครงการ แตห่ากเป็นลกูคา้ทีซ่ ือ้ขายกันมา
นาน อาทิ บมจ.ศุภาลัย บริษัทจะรับค า
ส่ังซือ้เป็นรายปี เป็นตน้ 

   คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

ปัจจุบันตลาดอิฐมวลเบามีแนวโนม้ดีขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก
สินคา้ทดแทนผนังมวลเบามีปัญหา และ
เกดิความเสียหายขึน้ ผูบ้รโิภคจงึกลับมา
ใชอ้ิฐมวลเบามากขึ้น ทั้ง น้ีอิฐมวลเบา
ไดรั้บการยอมรับมากขึน้ในการใชก้อ่ผนัง-
ก าแพงทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร 

 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี (มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิ 3 ทา่น ถอืหุน้รวม 35,399 หุน้ 
สง่ผลใหจ้ านวนเสยีงรวมทัง้สิน้ 374,848,546 เสยีง) 

อนุมัต ิ 374,848,546 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซ ึง่มาประชมุ           
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากที่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1 /2562 อนุมัติวาระน้ีจะตอ้งพจิารณาวาระที่ 3               
และวาระที ่4 เน่ืองจากเป็นวาระตอ่เน่ือง) 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 460,000,240 บาท               
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่552,000,288 บาท โดยออกหุน้เพิม่ทุน จ านวน 92,000,048 หุน้ มูลค่าท ีต่ราไวหุ้น้ละ           
1 บาท    เพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัรุ่นท ี ่2 (SMART-W2)                 
และอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ี่ประชมุ พจิารณาอนุมัตเิพิม่ทนุจดทะเบยีน จ านวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุน้เพิม่ทุน จ านวน 92,000,048 หุน้ มูลค่า                      
ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษัิทรุ่นที่ 2 (SMART-W2)                
และอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิท ดังรายละเอียด
ดังตอ่ไปน้ี 
ขอ้มลูประกอบ : 
หากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2562 อนุมัตวิาระที ่2 บรษัิทจงึตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีน จ านวน 92,000,048 บาท              
จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 460,000,240 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่552,000,288 บาท โดยออกหุน้เพิม่ทนุจ านวน 
92,000,048 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธ ิSMART-W2 และอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ดังน้ี 
 
ขอ้ 4 

ทนุจดทะเบยีนจ านวน 552,000,288 บาท (หา้รอ้ยหา้สบิสองลา้นสองรอ้ยแปดสบิแปดบาท) 
แบง่ออกเป็น 552,000,288 หุน้ (หา้รอ้ยหา้สบิสองลา้นสองรอ้ยแปดสบิแปดหุน้) 
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุน้ 552,000,288 หุน้ (หา้รอ้ยหา้สบิสองลา้นสองรอ้ยแปดสบิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้ (-) 

 

ค าถามที ่ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

1 คณุ สถาพร  
ผังนรัินดร ์
(No. 1853) 

1. หากพจิารณาจากทนุ 
จดทะเบยีนของบรษัิทที่
มากกวา่ 300 ลา้นบาท แสดง
วา่บรษัิทมแีผนยา้ยตลาดรอง
ส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย์
จากตลาดหลักทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ (mai) เป็นตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(SET) หรอืไม ่

คณุสพุล  
คา้พลอยด ี
(ทีป่รกึษาการเงนิ) 

ผู ้ถื อ หุ ้น จ ะ สั ง เ ก ต เ ห็ น ว่ า ทุ น 
จดทะเบยีนของ SMART กอ่นการเพิม่
ทุนครั้งน้ีเพื่อรองรับการใชส้ทิธิของ 
SMART-W2 เท่ากับ 480 ลา้นบาท 
ซึ่งมากกว่า 300 ลา้นบาทอยู่แลว้ 
หากบริษัทจะยา้ยไปจดทะเบียนใน 
SET ก็สามารถท าได โ้ดยจะตอ้ง
พิจารณาเกณฑ์ผลการด าเนินงาน
ควบคู่ไปเช่นกัน ทัง้น้ี คณะกรรมการ
บริษัทยังไม่มีความประสงค์จะยา้ย
ตลาดหลักทรัพยท์ี่ท าการซือ้ขายอยู่
ใ น ปัจจุบั น  ถึงแม จ้ะทราบความ
แตกต่างว่าหากอยู่ใน SET จะส่งผล
ใหนั้กลงทุนสถาบันประเภทกองทุน
อาจสามารถเขา้มาลงทุนซือ้หุน้ของ
บริษัทไดต้ามเงื่อนไขของแต่ละ
กองทนุนัน้ๆ โดยบรษัิทจะมุง่เนน้ดา้น 
Environment Social Governance 
หรือ ESG เป็นส าคัญ ซึง่จะเป็นการ
เ ปิดโอกาสให นั้กลงทุนสถาบั น
ประเภทกองทุนในประเทศไทยที่มี
เ งื่ อ น ไข เ ข ้าลงทุน ใ นบริ ษัทจด
ท ะ เ บี ย น ในกลุ่ ม  ESG ส า ม า รถ
พจิารณาการลงทนุในบรษัิทได ้
หมายเหต ุ: คณุสถาพรฯ ใหค้วามเห็น
เพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้วา่การทีม่ี
กองทุนเขา้มาร่วมลงทุนมีทั ้งขอ้ดี-
ข ้อ เ สี ย  โ ด ย ห า ก ก อ ง ทุ น ถ อน                
การลงทุนไปอาจจะส่งผลกระทบต่อ
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ราคาหุน้ SMART อย่างมีนัยส าคัญ
เชน่กัน 

  2. เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกับ
การระบแุสดงขอ้ความในวาระ
ประชุม กรณีวาระประชุมมี
ความเกีย่วเน่ืองกัน อาท ิวาระ
ที่ 2 - วาระที่ 4 ที่ประชุมใน
วันน้ี หากวาระที่ 2 ไม่ไดรั้บ
การพิจารณาอนุมัติจากผูถ้ือ
หุน้ จะไม่พิจารณาวาระที่ 3 
และวาระที ่4 ตามล าดับ  
เป็นตน้ 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

รับทราบและจะด าเนนิการปรับปรงุใน
อนาคต 

 
มตทิ ีป่ระชุม 

  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี  

อนุมัต ิ 374,848,546 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซ ึง่มาประชมุ          
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 92,000,048 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิตามใบส าคญั               
แสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทุนรุน่ท ี ่2 (SMART-W2) 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ี่ประชมุ พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 92,000,048 หุน้ เพื่อรองรับการใชส้ทิธ ิ
ตามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทนุรุน่ที ่2 (SMART-W2) ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
  จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯรุ่นที่ 2 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)                     
ในอัตรา 5 หุน้สามัญเดมิตอ่ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิซึง่ในการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้ แตล่ะรายทีจ่ะไดรั้บการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกลา่ว หากมเีศษของใบส าคัญแสดงสทิธทิีไ่มเ่ต็มจ านวน 1 หน่วย จากการค านวณใหปั้ดเศษใบส าคัญ
แสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน ทัง้น้ีภายหลังจากการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดรั้บการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ
ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสทิธิที่เหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บรษัิทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคัญแสดงสทิธิส่วน           
ทีเ่หลอืจ านวนดังกลา่ว โดยบรษัิทก าหนดวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธไิดรั้บจัดสรร SMART-W2 ใน
วันท ี19 กันยายน 2562   โดยมจี านวนใบส าคัญแสดงสทิธฯิ รุน่ที ่2 ทีอ่อกและเสนอขาย  92,000,048 หน่วย บรษัิทจงึตอ้ง
จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ จ านวน 92,000,048 หุน้   เพือ่รองรับการใชส้ทิธ ิใบส าคัญแสดงสทิธฯิ รุน่ที ่2  (SMART-W2)  
ทัง้น้ีเป็นไปตามรายละเอยีด ตามวาระทีไ่ดก้ลา่วไวเ้บือ้งตน้ 
ขอ้มลูประกอบ : 
หากที่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1 / 2562 อนุมัตวิาระที่ 2 บรษัิทจงึตอ้งจัดสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 92,000,048 หุน้                 
เพือ่รองรับการใชส้ทิธ ิSMART-W2 
 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 374,848,546 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมนั่บรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่5 พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ    
- ไมม่ ี -  
 
 
กอ่นปิดการประชุม 
 

ค าถามที ่ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

1 คณุ สพุร  
ปทมุสวุรรณ 
(No. 1144) 

1. สอบถามแนวนโยบายการลด
คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิารของบรษัิท 
อาท ิคา่ทีป่รกึษาการเงนิ และคา่ที่
ปรกึษางานประชาสัมพันธ ์เป็นตน้ 
2. ขอให ้SMART และ CCP จัดประชมุ
ผูถ้อืหุน้วันเดยีวกัน โดย SMART  
จัดชว่งเชา้ และ CCP จัดชว่งบา่ย จะ
ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ของทัง้ 2 บรษัิทได ้และประหยัด
คา่ใชจ้า่ยไดอ้กีทางหนึง่ 
หมายเหต ุ: คณุสพุรฯ ขอแสดงความ
ยนิดกีับคณุจารณีฯ ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้
กลับเขา้มาเป็นกรรมการบรษัิทอกีครัง้
หนึง่ 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

จะรับไวพ้จิารณา 

2 คณุ เจนเนตร   
เมธาววีนิจิ 
(No. 1864) 

1. ขอทราบรายละเอยีดการใชเ้งนิหลัง
การออก SMART-W2 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

บริษัทมีแผนใชเ้งินจากการออก
และเสนอขาย SMART-W2 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท
และวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุน
ที่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุฯ 
ประกอบดว้ย 

- ใ ช ้ป รั บป รุ งปร ะสิทธิภ าพ
เครื่องจักร เน่ืองจากอะไหล่
อปุกรณบ์างชิน้ถกูยกเลกิผลติ
แลว้ จงึมรีาคาสงู และใชเ้วลา
ใ นก า ร จั ดหา  ซึ่ง อ าจ ไม่
ทันเวลาทีต่อ้งการใชง้าน 

- ใ ช ้ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้นการผลติ 
บริหารคลังสินคา้ และจัดส่ง
สินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

- ใ ช ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
นอกเหนือจากอิฐมวลเบา 
และอิฐตกแต่ งที่ มี อ ยู่ ใ น
ปัจจุบัน เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้
ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์
ใหม่จะเป็นการตอ่ยอดการน า
เ ศ ษ อิ ฐ ม ว ล เ บ า ม า ใ ช ้

ป ร ะ โ ยชน์น า ก ลับมาเ ป็น
วัตถดุบิตัง้ตน้ได ้

- ใชล้งทุนในแหล่งทราย โดย
วัตถุประสงค์น้ี เ ป็นกา รขอ
อ นุมัติไว ล้่ วงหน ้า เพื่ อ ใ ห ้
ทันเวลา กรณีสามารถจัดหา
แหล่งทรายที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด ซึง่แหล่งทราย
ถือเป็นหนึ่งในวัตถุดบิหลักใน
ก า ร ผ ลิต สิน ค ้า ที่ มี ร า ค า
เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันแหล่งทรายที่บรษัิทมี
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ค าถามที ่ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

ยังเพียงพอต่อความตอ้งการ
อยู ่

- ใ ช ้เ ป็ น เ งินทุนหมุน เ วียน
ภายในกจิการ 

  2. ขอทราบสัดสว่นการขายอฐิตกแตง่
ของบรษัิท 

คุณจารณี จังสมบัติ
ศริ ิ
(กรรมการ) 

บริษัทมีสัดส่วนการจ าหน่ายอิฐ
ตกแต่งนอ้ย เน่ืองจากเป็นสนิคา้ที่
บรษัิทเพิง่เริม่ผลติและจ าหน่ายมา
ไม่เกนิ 1.5 ปี ทัง้น้ี บรษัิทคาดว่า
ในปี 2562 จะมียอดจ าหน่ายอิฐ
ตกแตง่ดกีวา่ปีกอ่น 

3 คณุ ปวรศิ                     
สรุกิติตดิ ารง 
(No. 124) 

การจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
สามารถจัดขึน้ในวันเสาร ์ไดห้รอืไม ่

คุณประทีป ทีปกร
สขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

จะรับไวพ้จิารณา 

4 คณุ ธารา                   
ชลปราณี 
(No. 2199) 

1. สอบถามความเป็นไปไดใ้นการขอ
เยีย่มชมโรงงาน หลังเสร็จสิน้การ
ประชมุ 

คุณประทีป ทีปกร
สขุเกษม  
(ประธานกรรมการ) 

จะรับไวพ้จิารณา โดยหากจะมกีาร
จัด Factory Visit อาจจะจัดเป็นหมู่
คณะ ทัง้น้ีจะประสานงานแจง้ผูถ้อื
หุน้ล่วงหนา้เพื่อ จัดเตรียมการ
ตอ้นรับ 

 
 
ประธานฯ กลา่วขอบคุณผูเ้ขา้รว่มประชุมและ 
ปิดประชุม ณ เวลา 11.40 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 
(ประธานทีป่ระชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 

นายชวนิโรจน ์ธีรพัชรพร 
(เลขานุการบรษัิท – ผูบ้ันทกึรายงานการประชมุ) 
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เอกสารแนบทา้ย – รายงานการประชุม 

เง ือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนบัคะแนน 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ 

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสือ

เดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะบยีน 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่ – สกลุ ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ                                

โดยเขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มน้ี 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุม                     

ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉันทะ

ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต้่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย                          

จากประธานเวลาประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือชือ่ใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ

ขอ้ความที่ส าคัญ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวทุ้กแห่ง หนังสือมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์                  

20 บาท 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย : ภาพถา่ยบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัว 

ขา้ราชการของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างดา้ว : ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสือ

เดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคล 

1) นิตบิุคคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ

รับรองที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ านาจ ลงลายมือชื่อ                      

ของนติบิคุคลนัน้ ๆ ภาพถา่ยบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการ         

ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดังกลา่ว 

2) นิตบิุคคลสัญชาตติ่างดา้ว : ผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลจะตอ้งลงลายมอืชื่อ พรอ้มประทับ                    

ตราบรษัิท ในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พลับลคิ)                    

หรือหน่วยงาน ซึง่มีอ านาจหนา้ที่คลา้ยคลงึกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลัง                 

จากการลงนามดังกล่าวแลว้ใหน้ าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเ้จา้หนา้ที่ผู ม้ีอ านาจ                           

ของสถานฑตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืเจา้หนา้ทีผู่ท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคล

ดังกล่าว หรือบุคคลซึง่สามารถใหก้ารรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น              

ท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลคิ) อกีชัน้หนึง่ 

- กรณีใชก้ารพมิลายนิว้มอืแทนการลงลายมอืชือ่ ใหพ้มิพล์ยนิว้หัวแมม่อืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากับไวว้า่ 

“ลายพมิพหั์วแม่มือซา้ยของ ........”  และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแทจ้รงิของผูนั้้น                            

และตอ้งพมิพล์ายนิ้วมือต่อหนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชื่อรับรอง และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการของพยาน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกันดว้ย 

- ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถมาเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้  อาจเลอืก                         

มอบฉันทะให ้บคุคลใด บคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบ

ฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนกันได ้ตามรายชื่อ

ดังตอ่ไปน้ี 
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นาง ธดิา ธรรมสาโรช                       

    ทีอ่ยู ่เลขที ่ 395/1 หมูท่ี ่5 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ีจ. ชลบรุ ี20000   หรอื 

                                 นายสมชาย  เลศิศักดิม์าน                       

ทีอ่ยู ่เลขที ่333 หมูบ่า้น สวีลรัีงสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก                                                                                                          

   ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ีจ. ปทมุธานี 12130 

ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์ใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นผูม้อบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจั้ดท าขึน้                          

และลงนามครบถว้นตามหลักเกณฑท์ี่กลา่วขา้งตน้ ไปยังฝ่ายเลขานุการบรษัิท พรอ้มเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง                      

โดยสง่ถงึบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุ อยา่งนอ้ย 1 วัน 

- ทัง้น้ีผูรั้บมอบฉันทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

/  หนังสอืเดนิทาง(ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพือ่ลงทะเบยีน 

1. กรณีผูถ้ือหุน้ถงึแก่กรรม : ใหผู้จั้ดการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่                           

เขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าส่ังศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจั้ดการมรดก ซึง่ลงนามรับรอง                

โดยผูม้อี านาจอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์: ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งส าเนาทะเบียนบา้น ของผูถ้ือหุน้ที่เป็น

ผูเ้ยาวม์าแสดง เพิม่เตมิดว้ย 

3. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาล หรือผูพ้ทัิกษ์                    

เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าส่ัง

ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือ ผูพ้ทัิกษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจ อายุไม่เกนิ 6 เดอืน                           

กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 

การลงทะเบยีน 

          เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนกอ่นเริม่การประชมุ 1  ชั่วโมง               

          บรษัิทฯ ไดจั้ดเตรยีมอากรแสตมป์ ณ จดุลงทะเบยีน 

          ใหผู้รั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 

การออกเสยีงคะแนน 

1. การออกเสียงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหุน้หนึ่งหุน้มีเสยีงหนึ่งเสียง และมตขิองทีป่ระชมุ                  

ผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

1.1 ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1.2 ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุ ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

1.3 ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมาย และขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให ้

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ

รับทราบกอ่นการลงคะแนนในแตล่ะวาระดังกลา่ว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผูรั้บ                      

มอบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน้ 

3. ผูถ้ือหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในทีป่ระชมุ                 

อาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุชั่วคราวก็ได ้

4. การลงคะแนนลับ อาจจะท าไดเ้มื่อมีผูถ้ือหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ ประชุมมีมติ                                             

ใหม้ีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชมุจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลับนัน้ และจะแจง้ใหท้ี่

ประชมุรับทราบกอ่นออกเสยีงลงคะแนนลับดังกลา่ว 
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วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

           ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถาม                    

ทลีะวาระจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

           หากผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือขึน้เพื่อให ้

เจา้หนา้ทีนั่บคะแนนท าการตรวจนับคะแนน  เวน้แตก่รณีทีเ่ป็นการลงคะแนนลับ เจา้หนา้ทีนั่บคะแนนจะใหผู้ถ้อืหุน้                             

หรอืผูรั้บมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามค าแนะน าทีจ่ะแจง้ในทีป่ระชมุ 

การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

           ประธานที่ประชมุจะแจง้ธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบกอ่นเริม่วาระการประชมุ ว่าบรษัิทจะนับ

คะแนนเสยีงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยธีการหักคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงของผูถ้อื

หุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่มาประชมุ และมีสทิธอิอก

เสยีง และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 

 การสงัเกตการณ์ประชุม  

          โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากัด  และที่ปรึกษาทางการเงิน                       

บรษัิท แอสเซท โปรแมเนจเมน้ จ ากัด ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 3 
 

รายงานประจ าปี 2562 

ซึง่ประกอบดว้ย รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จฯ  

และ นโยบายการตอ่ตา้นคอรปัชนั- 

รปูแบบ CD –ROM 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 4 

ประวตักิรรมการทีถ่กูเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ต ัง้เขา้ด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่ 

 

การแตง่ต ัง้กรรมการ ปี 2563 

กรรมการรายเดมิใหด้ ารงต าแหนง่อกีวาระ     

                                          

 

นางธดิา ธรรมสาโรช 

กรรมการอสิระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.สมารท์คอนกรตี 

อาย ุ71 ปี 

 

1. คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

ปรญิญาตร ี สาขากฎหมายทั่วไป คณะนติศิาสตร ์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Director Accreditation   

Program (DAP) รุ่น 100/2013 

 

 

 

2. ประสบการณ์ท างาน :  

2556 – ปัจจบุัน กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมารท์คอนกรตี 

2514 – 2551 ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการเขต 6 และผูจ้ดัการภาค 9  

ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

2556 – ปัจจบุัน   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมารท์คอนกรตี 

หมายเหต ุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   8  ปี  (รวม ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทีเ่ป็นอยู ่   ระยะเวลา

ทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ และ หากไดร้บัแตง่ตัง้ในทีป่ระชมุครัง้นี)้ 
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นางธดิา ธรรมสาโรช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปัจจบุนั และปี  2561 – 2562 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   : 120,000 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน  บจก. ทปีกรโฮลดิง้  (ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท) :   - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิท : - ไมม่ ี-  

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารในบรษัิท -ไมม่-ี 

5. การเขา้รว่มประชุม 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2562  :   4 / 4  

 

6. บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้่าน  “กระบวนการกลัน่กรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกจิของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลใดเป็นกรรมการ 

 

7. บคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่ บุคคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นได ้

อยา่งเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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นายสรุพล  เตมิอรยิบตุร 

กรรมการบรษัิท 

อาย ุ68 ปี 

 

1. คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

   ปรญิญาโท สาขา Mechanical Engineering,  

   Lamar University 

ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Director Accreditation  

Program (DAP) รุ่น 100/2013 

 

 

2. ประสบการณ์ท างาน : 

2556 – ปัจจบุัน   กรรมการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรตี 

2553 – 2555            ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางปะกง                        

2549 – 2552            ผูป้ระสานงานบรหิารการผลติพลงังานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติ                                             

   แหง่ประเทศไทย (กฟผ.)   

 

 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

2556 – ปัจจบุัน   กรรมการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรตี 

หมายเหต ุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   8  ปี  (รวม ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทีเ่ป็นอยู ่ระยะเวลา                 

ทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ และ หากไดร้บัแตง่ตัง้ในทีป่ระชมุครัง้นี)้ 

 

  

4. สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปัจจบุนั และปี  2561 – 2562 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   :  - ไมม่ ี-   

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน  บจก. ทปีกรโฮลดิง้  (ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท) :   - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิท : - ไมม่ ี- 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษกบับรษัิท - ณ ปัจจบุัน และปี  2561 - 2562 :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารในบรษัิท -ไมม่-ี 
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นายสรุพล  เตมิอรยิบตุร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเขา้รว่มประชมุ 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2562  :   4 / 4  

 

 

6. บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้่าน  “กระบวนการกลัน่กรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกจิของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลใดเป็นกรรมการ 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

บริษัทมีนโยบายการสรรหากรรมการ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการ เ ป็นกร รมการ                                   

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศไทย                                 

และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึเวลาทีส่ามารถอุทศิใหก้ับการปฏบิัตหินา้ที ่                   

กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับกจิการของบรษัิท เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน                 

ตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการ ในดา้นอายุ เพศ ความรู  ้และความสามารถ

องคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น ทีจ่ าเป็นตอ้งม ีหรอืขาดอยูใ่นคณะกรรมการ  

บุคคลที่ไดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี ไดผ้่านกระบวนการ

กลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ว่า มคีุณสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท โดยไม่ม ี                  

ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลใดเป็นกรรมการ 

บุคคลที่จะ เสนอชื่อใหเ้ ป็นกรรมการอิสระ  จะสามารถใหค้วามเ ห็นได อ้ย่ าง เ ป็นอิส ร ะ                                               

และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 6  
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

 
 

สรปุคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ในปี 2560 – 2562     (หนว่ย: บาท) 
 

(1) คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

รายชือ่กรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กรรมการ 

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รวม 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รวม 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รวม 

1. นายประทปี   

ทปีกรสขุเกษม 

80,000 - 80,000 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000 

2. นายรงัส ี  

ทปีกรสขุเกษม 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 

3. นางสาวจารณี 

จงัสมบตัศิริ ิ

- - - - - - 30,000 - 30,000 

4. นายอาทติย ์  

ทปีกรสขุเกษม 

20,000 - 20,000 40,000 - 40,000 30,000 - 30,000 

5. นายสรุพล    

เตมิอรยิบุตร 

30,000 - 30,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 

6. นางธดิา    

ธรรมสาโรช 

40,000 80,000 120,000 40,000 80,000 120,000 40,000 80,000 120,000 

7. รอ้ยตรสีมควร    

สธุรรมโน 

30,000 30,000 60,000 40,000 40,000 80,000 30,000 30,000 60,000 

8. นายสมชาย   

เลศิศกัด ิว์มิาน 

40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 80,000 

รวม   430,000   480,000   480,000 

    

(2)   บ าเหน็จคณะกรรมการบรษิทัฯ         

    ก ำหนดเงินบ ำเหน็จส ำหรับคณะกรรมกำรขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละปี แต่ทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิ 

2,000,000 บำท (สองลำ้นบำทถว้น) และใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจจดัสรรเงนิจ ำนวนนี้แกก่รรมกำรแตล่ะท่ำน  

    สรุปกำรจำ่ยบ ำเหน็จกรรมกำร ในปี 2560 - 2562 

 

 

 

 

 

 

(3)  ผลประโยชน ์และคา่ตอบแทนอืน่ ๆ -ไมม่-ี 

การจา่ยบ าเหน็จคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 

 

2560 

(ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2559) 

 

2561 

(ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2560) 

 

2562 

(ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2561) 

 

400,000 บำท 

 

400,000 บำท 

 

1,000,000 บำท 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 

 

 

นยิามของกรรมการอสิระ 
 
              บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) นยิามของกรรมการอสิระ เทา่กบั ส านักงานคณะกรรมการ                    

ก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ดงันี้ 

 

(ก) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูข้ออนุญาต       

บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต ทัง้นี้ใหนั้บรวม                          

การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 

(ข) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน 

ประจ า หรือผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกนั                   

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัมรายืน่ขออนุญาตตอ่ส านักงาน ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถงึกรณีที่

กรรมการอสิระ เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจ

ควบคมุของผูข้ออนุญาต 

 

(ค) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย                         

ในลักษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร         

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้อี านาจ

ควบคมุของผูข้ออนุญาต หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

(ง) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธุรกจิกบัผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม                  

ผู ถ้ือหุ น้ รายใหญ่  หรือผู ม้ีอ านาจควบคุมของผู ข้ ออ นุญาต ในลักษณะที่อาจเ ป็นการขัดขว าง                                        

การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุม                  

ของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธุรกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคมุของผูข้ออนุญาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่ว มาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

  ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกต ิ
เพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเกีย่วกับสนิทรัพย์หรือบรกิาร หรือการให ้             
หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้งช าระ                         
ตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาต หรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้นบาทขึน้ไป 
แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณ ภาระหนี้ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั ตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทกรายการทีเ่กีย่วโยงกัน                     
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  ใหนั้บรวมภาระหนี้ที่ เก ิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง ปี                             
กอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้                  
รายใหญ่หรือผูม้อี านาจ ควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน                     
ของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มีผูส้อบ บัญชีของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้                   
รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกัดอยู่ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
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(ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา 
กฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้ับคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากผูข้ออนุญาต ิบรษัิทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้ราย ใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นัีย                     
ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็น กรรมการอสิระ 
 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต                   
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 
(ซ) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของ                     

ผูข้ออนุญาต หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีส่ว่นร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่ับ เงนิเดอืนประจ า หรือถือหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ กจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ                    
ของผูข้ออนุญาต หรอืบรษัิทยอ่ย 
 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงาน                       
ของผูข้ออนุญาต 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 8 

ประวตักิรรมการอสิระ ทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ 

 

นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมารท์คอนกรตี 

อาย ุ58 ปี 

 

คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตักิารอบรม 
ปรญิญาโท สาขาการบัญช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น SET/2012 
 

 

 

 

 
 
 

ประสบการณ์ท างาน :  
 
2561 – ปัจจบุัน  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส ทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์
2560 – ปัจจบุัน        ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชกีลาง นโยบายการพัฒนาและควบคมุทางบญัช ี 

บมจ.การบนิไทย 
2556 – ปัจจบุัน             กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมารท์คอนกรตี 
2554 – 2559                ผูจ้ดัการกองบญัชทีั่วไป บมจ.การบนิไทย 
2532 – 2553                ผูจ้ดัการแผนกบญัชทีรัพยส์นิ บมจ.การบนิไทย 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  :  
 
2556 – ปัจจบุัน   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมารท์คอนกรตี 
 
ทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ได ้
 
333 หมูบ่า้นสวีล ีรงัสติ  2  ซอย 63  ถ.รังสติ – นครนายก ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี  12150 
 

กรรมการอสิระทีบ่รษิทั แตง่ต ัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะม ี“สว่นไดเ้สยีพเิศษ”  ในวาระทีเ่สนอในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

คอื  

วาระที ่9  พจิารณา อนุมตักิารก าหนด คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2563 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่9 

ขอ้บงัคบั หมวดที ่5 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

ขอ้บงัคบั ของ บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 

หมวดที ่ 5  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุประจ าปี ภายใน 4 เดอืน  
นับแตว่นัส ิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท        
      
  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุ  
  คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู ถ้ือหุ น้ เ ป็ นการประชุม เมื่อ ใดก็ไดสุ้ดแต่จะ เ ห็นสมควร                                   
หรือเมือ่ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่าย                
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมเมื่อใดก็ได ้                   
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วนันับแตว่นัทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้    

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลาย

ซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้ือหุน้คนอืน่ ๆ  รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้น้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั       

นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้ือว่าเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกดิจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวย                   

ความสะดวกตามสมควร  ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่

ครัง้ใดจ านวนผูถ้ือหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวแ้ห่งขอ้ 33. นี้ ผูถ้ือหุน้                    

ตามวรรคสี ่ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่                   

วนั  เวลา  ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุ

ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัตหิรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา                             

ค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนั 3  วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่  3  วนั 

 ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท                           

หรอืจงัหวดัอืน่ทั่วราชอาณาจกัร 

ขอ้  32. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน

ในการประชุมก็ได  ้ หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือชื่อของผู ถ้ือหุ น้ที่มอบฉันทะ                                   

และจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุม                    

กอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้  33.  ในการประชุมผูถ้ือหุน้  ตอ้งมผีูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้  (ถา้ม)ี  มาประชมุ  

ไมน่อ้ยกวา่  25  คน  และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า  1  ใน  3  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  

หรือมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด                      

และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1  ใน  3  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง  จ านวนผูถ้ือหุน้              

ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้ หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้อืหุน้

รอ้งขอการประชมุเป็นอันระงับไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอให ้

นัดประชุมใหม่  และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม                 

ครัง้หลงันี้ไมบ่ังคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ                      

หรือประธานกรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน                     

ถา้รองประธานกรรมการไม่มี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัต ิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถ้ือหุน้คนหนึ่ง                         

ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นประธาน 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ือหุน้คนใด                     

มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้คนนั้นไม่มีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก                          

การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ยกเวน้วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ         

จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                 

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ข ึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั ้งหมด                     

ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรือบางสว่น                   

ที่ส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกจิการ                     

กบับุคคลอืน่ โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคบั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

(ช) การปรับโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการ                       

แปลงหนี้เป็นทุน 

(ซ) กรณีอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้  35.  กจิการอนัทีป่ระชมุประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิท              

ในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาและอนุมตังิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กจิการอืน่ ๆ   

 

           ขอ้  36.  ในกรณีที่บรษัิทหรือบรษัิทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกัน  หรือรายการเกีย่วกบั      

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

ในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่ใชบ้ังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท              

จดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้รษัิทปฏบิัต ิ                   

ตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  ดว้ย 
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          ขอ้  37.  ประธานที่ประชุมผูถ้ือหุน้มหีนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบั        

ของบริษัทว่าดว้ยการประชุม  (ถา้มี)  และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว  ้                     

ในหนังสือนัดประชุม  เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน                  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระเสร็จแลว้  ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า

หนึง่ในสาม  (1/3)  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่ าหนด

ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระ  และ/หรือ  เรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอไม่เสร็จ  

(แลว้แต่กรณี)  และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพิจารณา  ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่  วันและเวลาที่จะประชุม                  

ครัง้ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่ วัน  เวลา  และระเบยีบวาระการประชมุ                

ไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ  และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์

ตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3)  วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่10 

                                               ข ัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ 

บมจ.สมารท์คอนกรตี 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ทีป่ระชมุ 

เขา้หอ้งประชมุ 

กรณีทีม่ผีูค้ดัคา้น / ไมเ่ห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ                                                

ใหย้กมอื และกรอกบัตรลงคะแนน 

แสดงหนังสอืรบัมอบฉันทะ 

โตะ๊ลงทะเบยีน 

ผูร้ับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสอืรับมอบฉันทะ 

ผูไ้ดร้บัมอบฉันทะ มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบยีน 

มาดว้ยตนเอง 

แสดงบัตรประจ าตวัประชาชน 

รับบัตรลงคะแนน 

เจา้หนา้ทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน / สรปุผลลงคะแนน 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ประธานเปิดประชมุ 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่11 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
(มอบเป็นการท ัว่ไป) 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้....................................... 

 
เขยีนที.่................................................................................................. 

 
วนัที.่..............เดอืน...................พ.ศ................................ 
 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................สญัชาต.ิ............................................................                                  
อยูบ่า้นเลขที.่............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเออ/เขต........................................จงัหวดั.......................................หหสัปรหณีีย................................ 

 
(2) เร็นผูถ้อืหุน้ของ บหณัิท  สมาห.ทคอนกหตี จ ากดั (มหาชน)  โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้หวม....................................หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนปดเ้ท่ากบั...................................เสยีง ดงันี ้
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 

(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................อาย.ุ.....................................รี 
  อยูบ่า้นเลขที.่............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................... 
      อ าเออ/เขต................................จงัหวดั..............................หหสัปรหณีีย........................................ 
 

หหอื  กหหมกาหอสิหะของบหณัิทฯ  

      นายสมชาย เลศิศกัดิม์าน  – กหหมกาหอสิหะ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ปด ้- 333 หมูบ่า้น สวีลหีงัสติ 2 

     ซอย 63  ถนนหังสติ – นคหนายก ต. รหะชาธรัิตย.  อ. ธญับุห ีจ. รทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ :   กหหมกาหอสิหะทีบ่หณัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ ปมม่สีว่นปดเ้สยีพเิศณ ในวาหะทีเ่สนอ 
ในกาหรหะชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รหะจ ารี 2563       

 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเร็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รหะชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับด ี 23 เมษายน 2563 เวลา  10.00 น.   
ณ หอ้งแสนสุข ช ัน้ 2 โรงแรมชลอนิเตอร ์เลขที ่934 ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบรุ ี
จงัหวดัชลบรุ ี20000 หหอืทีจ่ะพงึเลือ่นปรในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย   

 
               กจิกาหใดทีผู่ห้ับมอบฉันทะกหะท าปรในกาหรหะชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ปดก้หะท าเองทุกรหะกาห 
 
 

                                                       ลงชือ่..................................................................ผูม้อบฉันทะ 
                                            (...............................................................)   

  
 

         ลงชือ่.................................................................ผูห้ับมอบฉันทะ 
                                            (................................................................)    

 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ห้ับมอบฉันทะเพยีงหายเดยีวเร็นผูเ้ขา้รหะชมุและออกเสยีงลงคะแนนปมส่ามาหถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ห้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกกาหลงคะแนนเสยีงปด ้

 

ริดอากห
แสตมร.  

20 บาท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่12 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  
(มอบแบบก าหนดรายละเอยีด)  

 
 

เขยีนที ่_______________________________ 

วนัที ่________เดอืน ___________พ.ศ. _______ 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________สญัชาต_ิ_____________________ 

 ทีอ่ยู ่  _______________________ถนน _______________ต าบล/แขวง___________________ 

 อ าเภอ/เขต ___________________จงัหวดั ______________รหสัไปรษณีย ์ _________________ 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)  

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม ________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________เสยีง ดงันี ้ 

 หุน้ _____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________เสยีง 
(3) ขอมอบฉันทะให ้ 

 

  นาย / นาง / นางสาว _________________________________________อาย ุ __________ปี   

ทีอ่ยู_่_________________________________________________________________     

 

หรอื  กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  

 

     นายสมชาย เลศิศกัดิม์าน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2                    
ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับรุ ีจ. ปทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ :   กรรมการอสิระทีบ่รษัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ  
ในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563       

 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้
ใน การประชุมสามญัผู้ถ ือผู ้ถ ือหุ ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2563                            
เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งแสนสุข ชั ้น  2  โ รงแรมชลอินเตอร์   เ ลขที่  934  ถนนสุขุมวิท                                          
ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา                         
และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี ้
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่2  พจิารณา รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1 / 2562 ซึง่ประชุม                 
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่12 กนัยายน 2562  

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร  
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562                    
รายงานประจ าปี 2562 และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนั ประจ าปี 2563 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนนิงาน  
ของบรษิทั ประจ าปี 2562 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที่  5 พิจารณาอนุม ัต ิ การจ ัดสรรก าไรสุทธ ิเป็นเง ินส ารองตามกฎหมาย ส าหร ับ                                                   
ผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่6  พจิารณาอนมุตั ิการจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2562  
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตั ิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี                        
ประจ าปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตั ิเสนอชื่อกรรมการ ประจ าปี 2563 เพื่อแต่งต ัง้แทนกรรมการ                          
ทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบุคคล 
  (8.1) นางธดิา ธรรมสาโรช 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (8.2) นายสรุพล เตมิอรยิบุตร 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 (อา้งถึงขอ้บังคับ ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ขอ้ 34 บริษัทก าหนดใหอ้อกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
กรรมการ โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง) 
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 วาระที ่9  พจิารณาอนมุตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่10  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

  (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้                      
   ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะ                      
  ผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว ้                          
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว ้
ขา้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ                
มสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อบฉันทะ 
                                                        (__________________________________)  

 
 

ลงชือ่ ____________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                         (__________________________________)  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่13 
 

   หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

  (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ  
 และแตง่ต ัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ )  

   

 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้............................................. 
เขยีนที.่................................................................... 

           วนัที.่..........เดอืน..................................พ.ศ. ......................... 
 

(1) ขา้พเจา้...................................................................สญัชาต.ิ................................................................  
ส านักงานตัง้อยูเ่ลขที.่..........................ถนน.............................................ต าบลแขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้ จ านวนทัง้ส ิน้ รวม...........................................หุน้   
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสยีง ดงันี ้หุน้.........................................................หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง  
 

(2) ขอมอบฉันทะให ้  นาย / นาง / นางสาว..................................................................อายุ...........................ปี  
อยูบ่า้นเลขที.่................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
 

หรอื  กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  

      นายสมชาย เลศิศกัดิม์าน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2 

     ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับุร ีจ. ปทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ :   กรรมการอสิระทีบ่รษัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ ในวาระทีเ่สน 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563       

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563                 
ในวนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแสนสขุ ช ัน้ 2 โรงแรมชลอนิเตอร ์เลขที ่934 ถนนสขุมุวทิ                                     
ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
 

(3) ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
( ) มอบฉันทะตาม จ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้ 
( ) มอบฉันทะบางสว่น คอื  
หุน้....................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................................เสยีง  
 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

 
 

 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที ่1: เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบ (วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ ไมม่กีารลงคะแนน) 

 วาระที ่2 พจิารณา พจิารณา รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1 / 2562  
ซึง่ประชุมเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่12 กนัยายน 2562  

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

  วาระที ่3  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 รายงานประจ าปี 2562                   
  และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัช ัน่ ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร  
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่4  พจิารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนนิงานของบรษิทั ประจ าปี 2562 
ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน                     
  ประจ าปี 2562 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่6  พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2562  
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่7  พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

  วาระที ่8  พจิารณาอนุมตั ิเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2563 เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการ ทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบุคคล 
  (8.1) นางธดิา ธรรมสาโรช 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (8.2) นายสรุพล เตมิอรยิบุตร 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 (อา้งถงึขอ้บังคบั ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี ขอ้ 34 บรษัิทก าหนดใหอ้อกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  
หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง) 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
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 วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

   (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ และไม่ถือเป็น                           
การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  

 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที ่
  ทีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
  หรอื เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเห็นสมควร 
 
กิจการใดที่ผู ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผู ร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข า้พเจา้ระบุ                            
ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชือ่......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
(........................................................)  
 

 
ลงชือ่......................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ  

(........................................................)  
 
หมายเหต ุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหคัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้  
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื  

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian)  



 

58 

 

 

ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่14 

แผนที ่สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

โรงแรมชลอนิเตอร ์ :              เลขที ่934 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลบำงปลำสรอ้ย อ ำเภอเมอืงชลบุร ี  

            จงัหวดัชลบรุ ี 20000  

โทรศพัทโ์รงแรม    :               038 – 283 -111      http://www.choninterhotel.com/ 

Google Map       :          Chon Inter Hotel 
 

 

http://www.choninterhotel.com/


  แบบตอบรบั  การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  บมจ. สมารค์อนกรตี (SMART) 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
                                       วนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน 2563 เวลาประชุม  10.00 น. 
                                       ณ หอ้งแสนสขุ ช ัน้ 2  โรงแรมชลอนิเตอร ์ จ.ชลบุร ี 
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 ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 15 
 

*** โปรดสง่แบบตอบรับ  ภายในวนัที ่ 16 เมษายน 2563  *** 
โดยสง่ไฟล ์SCAN หรอื ภาพถา่ยทาง อเีมล 
SMARTCHAWIN@GMAIL.COM หรอื  LINE ID:  smartchawin 
สอบถาม  โทร. 097-945-2358 
 

 
เรยีน    ประธานกรรมการบรษิทั  บมจ. สมารท์คอนกรตี 
 
ขา้พเจา้เป็น : 
 
1. เป็นผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา ชือ่ นาย / นาง / นางสาว.................................................................................  

  (ผูถ้อืหุน้นติบิุคคล กรุณากรอก ขอ้ 2)  
2. เป็นผูถ้อืหุน้ประเภทนติบิุคคล ชือ่ บจก. / บมจ....................................................................................................   
 
 
อยูบ่า้นเลขที…่……หมูท่ี.่..….........หมูบ่า้น................อาคาร/คอนโดมเินียม................................หอ้งเลขที.่...............
ซอย....................................แยก..............................ถนน………..……………..………...… ต าบล/แขวง…………………….. 
อ าเภอ / เขต……………………….…………………...จงัหวดั……………………….......................…….…รหสัไปรษณีย…์…………...
อเีมล............................................................................................................................................................. 
                                                    

เขา้รว่มประชุมฯ ดว้ยตนเอง   
 

*** หมายเลข โทรศพัท ์มอืถอืผูเ้ขา้ประชุม   *** 

(ส าคญั โปรดระบ)ุ 
? 

 
เขา้รว่มประชุมฯ โดยการมอบฉนัทะให ้นาย / นาง / นางสาว.................................................................  
(ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งม ีใบมอบฉนัทะ และ ส าเนาบตัรประชาชน  ผูม้อบฯ และ ผูร้บัมอบฯ แสดงในวนัประชุม) 
 

*** หมายเลข โทรศพัท ์มอืถอืผูเ้ขา้ประชุม   *** 

(ส าคญั โปรดระบ)ุ 
? 

 
 
 
(ลงนาม)  ............................................................................................................................................. 
 
นาย / นาง / นางสาว /บจก. / บมจ......................................................................(ผูถ้อืหุน้ / ผูม้อี านาจลงนาม) 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

ประชุม AGM 

mailto:SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่16 

 
 

นโยบายและมาตรการป้องกนัการตดิตอ่ของไวรสั COVID-19 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 

 เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงไดม้ีการก าหนดนโยบาย                          
และมาตรการป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID-19 ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี พ.ศ.2563                            
ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี้  
 

1. บรษัิทฯจะจัดใหม้รีะบบคัดกรองผูท้ี่มอีาการไขร้่วมกับอาการทางเดนิหายใจก่อนเขา้ร่วมประชุม                                
ผ่านการตรวจวดัอณุหภมูริ่างกายและการสงัเกตโดยสายตาของทมีเจา้หนา้ที ่
1.1 ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ ามูก                           

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่ใหท้า่นเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ (ขออนุญาต                   
ใหท้่านมอบฉันทะแก่กรรมการอสิระของบรษัิทแทน โดยเจา้หนา้ที่จุดลงทะเบียนจะอ านวย
ความสะดวกเรือ่งเอกสาร และอากรสแตมป์ใหแ้กท่่าน) 

1.2 ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการตดิสติก้เกอร์สัญลักษณ์ประจ าตัว                    
ไวบ้นเสือ้ของท่านใหช้ดัเจนกอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

 
2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณ                              

ที่มกีารใชง้านร่วมกันจ านวนมาก เช่น หอ้งประชุม จุดลงทะเบียน จุดบรกิารอาหารและเครื่องดืม่                    
เป็นตน้ 
 

3. บรษัิทฯจะเนน้ย ้าสถานทีจ่ดังานใหม้กีารท าความสะอาดอปุกรณ์ และบรเิวณทีม่ผีูส้มัผัสจ านวนมาก                    
เชน่ ราวบันได ลกูบดิประต ูหอ้งน ้า ดว้ยน ้าผงซกัฟอก น ้ายาท าความสะอาด หรอืแอลกอฮอล ์70%                     
อยา่งสม า่เสมอ 

 

4. บริษัทจะจัดสถานที่ และหอ้งประชุมใหก้วา้งขวางเพียงพอ รวมทั ้งกระจายมุมบริการอาหาร                      
และเครือ่งดืม่ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความแออดัจนเกนิไป 

 
  ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ขา้ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้                    
ทุกท่าน บรษัิทฯ จงึเรียนมาเพื่อขอความร่วมมอืทุกท่านใหป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีร่ะบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 
ไดแ้ก ่

- ควรงดเขา้ร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19                            
หรอืหากพบวา่ตนเองเริม่ป่วย หรอืมอีาการตาม ขอ้ 1.1) ทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 
 

- หากท่านสงัเกตเห็นผูร้่วมประชมุมอีาการไข ้ไอ จาม มนี ้ามกู ผดิปกต ิควรแนะน าใหผู้ม้อีาการตดิต่อ
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ณ จดุตรวจคดักรองหรอืจดุลงทะเบยีนทันที 

 

- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรเตรียมหนา้กากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้ร่วมการประชมุ           
เพือ่ความปลอดภยัของท่านและบุคคลขา้งเคยีง 

 

- บริษัทฯขอใหค้ าแนะน าแก่ผู เ้ขา้ประชุมควรลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั ้งก่อน                              
และหลงัจากเสร็จสิน้การเขา้ร่วมประชมุ และกอ่นออกจากสถานทีจ่ดัการประชมุ 
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Announcement of COVID-19 prevention policy 
for Annual General Meeting 2020 

 
 

According to the epidemic of COVID-19, the Company would like to inform you of our prevention 
policy with adhered to suggestion of Department of Disease Control, Ministry of Public Health for the 
upcoming Annual General Meeting 2020 as stated below: 

 
1. Screening of the participant(s) by taking the temperature and observing by our staffs to 

indicating the participant(s) that is (are) in fever and/or respiratory symptoms before the 
meeting.    
1.1 In case of participant(s) has(have) one of the following symptoms including, but not 

limited to, fever, cough, sore throat, sneezing and runny nose, participant(s) would 
be suspended meeting attendance. Accordingly, participant(s) could grant the 
proxy to the independent director of the Company instead in order to vote on your 
behalf. The registration staff will facilitate the documents and stamp duty for your 
convenience. 

1.2 In case of participant(s) has(have) no mentioned symptoms, there would be an 
identification sticker-marked clearly before attending the meeting.   
 

2. The Company will provide a handwashing point or alcohol gel adequately in the meeting 
place. Especially in areas with a lot of common uses such as meeting rooms, registration 
points, food and beverage service points, etc. 
 

3. The Company will emphasize the venue’s staffs to clean equipment and a lot of common 
uses areas with liquid detergent, cleanser and/or 70%-alcohol regularly. 

 

4. The Company will arrange the venue, meeting room, food and beverage service points                    
to be spacious enough for avoiding of crowded.  

 
To ensure the safety and preventing the epidemic of COVID-19 for participant of shareholders' 

general meeting. Please strictly following the suggestion below:  
 

- In case that the participant has symptoms of COVID-19 disease or any symptoms stated 
in 1.1) above, please refrain attending the meeting. 
 

- If the participant notices any other participants having fever, coughing, sneezing                              
or abnormal nasal discharge, please advice those participants to contact our staffs at 
registration point immediately. 

 

- Participant should prepare your own hygienic mask and wearing for all the time of the 
meeting for the safety of your own and all of participants. 

 

- Participant should wash your hands with soap and/or alcohol gel sufficiently and 
appropriately. 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

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

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

 
กก-1-2562-044   
 

7 ตลุาคม 2562 
 
 
เรือ่ง       กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน -   

  ประจ าปี  2563 
 
 
เรยีน       ท่านผูถ้อืหุน้ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. แผนทีโ่รงงาน SMART 
2. กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิัตสิ าหรับผูเ้ยีย่มชม 
3. แผนทีจ่ดุนัดพบ เพือ่ข ึน้รถรับสง่ ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ 
4. แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ 
5. รายละเอยีดการขึน้รถตู ้ 

 
 
 
             บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) จะจัดใหม้ีกจิกรรมผูถ้ือหุน้เยี่ยมชมโรงงาน โดยเปิดโอกาส               
ใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อย เขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่ผูถ้ือหุน้ดังกล่าวจะตอ้งมรีายชือ่อยู่ใน สมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบยีน                  
เพื่อเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี และน าส่ง “แบบตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมฯ” แสดงความประสงค์                                
ขอเขา้เยีย่มชมกจิการ โดยบริษัทจะแนบ “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมสามัญ                       
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ก าหนดการ และหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข  ดงันี้ 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

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

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

 
 

1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีส่ามารถรับได ้
 
           ไมเ่กนิ  40   ท่าน 
 
 
 

2. ก าหนดการ* 
 

วนัเปิดรบั  และ ปิดรบั “แบบตอบรบัเขา้รว่มกจิกรรม”   
 
(รับสมัครโดยส่งภาพถ่าย แบบตอบรับ ทาง อีเมล และ line 
application  เท่านัน้ งดรับสมคัรทางโทรศพัท ์– รายละเอยีดโปรด
ดใูน “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรม”) 

1 – 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

วนัประกาศผล ผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธเิขา้รว่มกจิกรรม 
 
( ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th    
หวัขอ้  นักลงทุนสมัพันธ ์ / ดาวโหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทุน ) 

 
31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

 
วนักจิกรรม  
 

 
16 มถิุนายน 
พ.ศ. 2563 

เวลา 10.00-12.00 
ณ โรงงาน SMART  
อ.บา้นบงึ จ. ชลบุร ี 

 
 

* (ก าหนดการดงักลา่ว อาจมกีารเปลีย่นแปลง   บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทาง 
ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th 

หวัขอ้  นักลงทุนสมัพันธ ์ / ดาวโหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทุน ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartblock.co.th/
http://www.smartblock.co.th/
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

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

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

 

3. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเขา้รว่มกจิกรรมฯ 

1. ผูถ้อืหุน้ไดส้ทิธทิ่านละ 1 สทิธ ิโดยตอ้งร่วมเดนิทางไปเยีย่มชมดว้ยตนเองเท่านัน้ งดการโอนสทิธ ิ          

ใหผู้อ้ ืน่ไปแทน 

2. ตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ SMART ในวนัปิดสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้

เพือ่สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอีายรุะหวา่ง   20 - 60 ปี  เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้เยีย่มชมภายในโรงงาน                      
โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้ง ระบุอาย ุใน  “แบบตอบรบัเขา้ร่วมกจิกรรมฯ”  หากไมร่ะบุ บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งตดั

สทิธกิารเขา้ร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้

4. หากจ านวนผูถ้อืหุน้มากกวา่ จ านวนทีก่ าหนด   บรษัิทจะสุม่รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมเยีย่มชมกจิการ 
ตามจ านวนทีก่ าหนด  

5. บรษัิทจะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท เพือ่ยนืยนัการไดร้บัสทิธ ิ

ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th 
หวัขอ้  นักลงทุนสมัพันธ ์ / ดาวโหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทุน 

 

6. กรุณาแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน  ในวนัเขา้ร่วมกจิกรรม  

7. ไมอ่นุญาตใหน้ าเด็ก ร่วมเดนิทางไปกบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ทัง้นี้ เพือ่ปฏบิัต ิตามมาตรการ                  
ดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

8. ไมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้น าครอบครัว ผูด้แูล หรอืผูต้ดิตามอืน่ใด ร่วมเดนิทางไปกบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม                    
 

9. บรษัิทฯ จดัรถตูบ้รกิารรบั-สง่  ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม (ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย) 
 

10. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจะตอ้งปฏบิัตติาม นโยบายความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม อยา่งเขม้งวด  
                    (ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย) 

11. กรณีมขีอ้พพิาท ค าตดัสนิของ กรรมการผูจ้ดัการบรษัิทฯ  ถอืเป็นทีส่ดุ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartblock.co.th/
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

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

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

 
 
 
 
   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และ ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
 

(นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม) 
กรรมการ 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

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

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

 

ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

แผนทีโ่รงงาน SMART 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูเ้ยีย่มชม 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

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

Tel :  663 8442500 
Fax :  663 8442521 

ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

แผนทีจ่ดุนดัพบ เพือ่ข ึน้รถรบัสง่ ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
 

 
 

 
 
 



  แบบตอบรบั  การเขา้รว่มกจิกรรมผูถ้อืหุน้เย ีย่มชมโรงงาน ประจ าปี  2563 
วนัองัคารที ่16 มถินุายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00-12.00 น. 

       ณ โรงงาน SMART อ.บา้นบงึ จ. ชลบรุ ี
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

แบบตอบรบัเขา้รว่มกจิกรรมฯ 

 

*** โปรดสง่แบบตอบรับ  ภายในวันที ่15 พฤษภาคม 2563 *** 
โดยสง่ไฟล ์SCAN หรอื ภาพถา่ยทาง อเีมล 
SMARTCHAWIN@GMAIL.COM หรอื  LINE ID:  smartchawin 
สอบถาม  โทร.  097-945-2358 
 

 

เรยีน    ประธานกรรมการบรษิทั  บมจ. สมารท์คอนกรตี 
 
 
ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบมจ. สมารท์คอนกรตี ชือ่ นาย / นาง / นางสาว.............................................อาย.ุ................ปี 
อยูบ่า้นเลขที…่……หมูท่ี.่..….........หมูบ่า้น................อาคาร/คอนโดมเินียม................................หอ้งเลขที.่...............
ซอย....................................แยก..............................ถนน………..……………..………...… ต าบล/แขวง…………………….. 
อ าเภอ / เขต……………………….…………………...จงัหวดั……………………….......................…….…รหสัไปรษณีย…์…………...
อเีมล............................................................................................................................................................. 
                                                    

เขา้รว่มกจิกรรมฯ  
        โดยรถยนตส์ว่นตวั 
        โดยรถตูท้างบรษัิทฯ จดัเตรยีม (โปรดอา่นรายละเอยีด การขึน้รถตู ้ทา้ยเอกสาร) 

 

*** หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ***

(ส าคญั โปรดระบ)ุ 
? 

 
 
ขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั หลงัเสร็จสิน้กจิกรรมฯ 

ค าขอพเิศษเกีย่วกบัอาหารกลางวนั (ถา้ม)ี  คอื      มงัสรตั ิ   เจ     มสุลมิ     อืน่ ๆ (ระบุ) ................................... 
 
 

(ลงนาม)  .......................................................................................................... 
 

นาย / นาง / นางสาว ....................................................................(ผูถ้อืหุน้ / ผูม้อี านาจลงนาม) 
 

*** โปรด สง่ แบบตอบรบั หนา้นี้ เท่านัน้ *** 
ส าหรับ ผูถ้อืหุน้ ทีจ่ะขึน้รถตู ้รบัสง่  โปรดอา่น รายละเอยีด หนา้ถัดไป

 

 

กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน 
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 ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

รายละเอยีดการขึน้รถตู ้

 

*** เนือ่งจาก บมจ. วา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร OUTSOURCE –               
จงึไมส่ามารถจอดรบัสง่ นอกจดุรบัสง่ ทีก่ าหนดไวไ้ด ้–  

ขออภยัในความไมส่ะดวก  *** 

 
รายละเอยีดการขึน้รถตู ้รบั-สง่ ผูถ้อืหุน้ 

 
1. จดุนัดพบ  -  เพือ่ รับ และสง่กลับ ผูถ้อืหุน้ ทีม่ารว่มกจิกรรมฯ   

(รถตู ้ไมจ่อดรถ – สง่ สถานทีอ่ืน่)  คอื  ... 
 

สถานรีถไฟ แอรพ์อรต์ลงิค ์มกักะสนั 
 

จุดนดัพบ - จุดรบัสง่ผูโ้ดยสาร ทางเขา้อาคารสถาน ี

ประตทูี ่1  - ช ัน้ลา่ง 
        (ไมม่ที ีจ่อดรถ โปรดใชบ้รกิารรถสาธารณะ)  

 
 
2. เวลารถตู ้ออกจากจดุนัดพบ  เวลา 07.00 น. (เจ็ดนาฬกิาตรง)  

 
3. หมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ พนักงานขับรถ กรณีฉุกเฉิน  คอื  095-804-6061 

(หมายเลขโทรศัพทอ์ืน่จะ ไมส่ามารถตดิตอ่ไดร้ะหวา่งเวลา 07.00-09.00 น.) 
 
4. รายละเอยีดการขึน้รถตู ้อาจเปลีย่นแปลง โดยฝ่ายเลขานุการบรษัิท   

จะแจง้ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 3 วนัท าการ กอ่นการประชมุ ทางโทรศัพทม์อืถอื                  
ทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้น แบบตอบรับ  

 
 

*ส าคญั* 
ขอความกรณุาผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบั ภายในก าหนด 
เพือ่บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
 

 


