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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
                           
 
กก-1-2564-005 
 
 11 มนีาคม 2564 
 
 
 เรือ่ง     ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  

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

1. เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน (เอกสารประกอบ วาระที ่1) 

 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (เอกสารประกอบ วาระที ่2) 

 
3. รายงานประจ าปี 2563 ซึ่งประกอบดว้ย รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน                           

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญช ีส ิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และนโยบายการต่อตา้น

คอรัปชัน่ -  ในรูปแบบ QR - CODE (เอกสารประกอบ วาระที ่3-5) 

 
4. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) (เอกสารประกอบ วาระที ่13) 

 
5. ประวตักิรรมการทีถู่กเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ (เอกสารประกอบ วาระที ่14) 

 

6. หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ (เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่14) 

 

7. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท (เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่15) 

 

8. นยิามของกรรมการอสิระ  

 

9. ประวตักิรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ   

 

10. ขอ้บังคบั หมวดที ่5 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

11. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

*ส ำคญั* 
 

ขอควำมกรณุำผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบัภำยในก ำหนด 
เพือ่บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้เ้ขำ้รว่มประชุม 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

 

 

12. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก (มอบแบบเป็นการทั่วไป) 

 

13. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (มอบแบบก าหนดรายละเอยีด) 

 

14. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย) 

 

15. แผนที ่สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้  

 

16. แบบตอบรับ การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
17. นโยบายและมาตรการป้องกนัการตดิตอ่ของไวรัส COVID-19 

 
18. กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน ประจ าปี  2564 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
 

ดว้ย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564                            
ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART) ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุชลประทปี 
อาคารชลประทีป ชัน้ 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000                       
เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 
 

วำระที ่1 เรือ่งทีป่ระธำนแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
ขอ้มลูประกอบ :  
เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน  
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 1 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
วาระนี้ก าหนดขึน้ เพือ่แจง้เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน และเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิท
รายงานเหตุการณ์ หรือความคบืหนา้ต่าง ๆ (ถา้ม)ี ของบรษัิทต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยจะไม่มกีารน าเสนอ       
เรือ่งเพือ่พจิารณาอนุมตั ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์                          
การลงคะแนน และนับคะแนน และรายงานเหตกุารณ์ หรือความคบืหนา้ตา่ง ๆ  (ถา้ม)ี ของบรษัิทตอ่ทีป่ระชมุ                 
ผูถ้อืหุน้ โดยจะไมม่กีารน าเสนอ เรือ่งเพือ่พจิารณาอนุมตั ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
 
วำระที ่2  พจิำรณำรบัรอง รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 
ขอ้มลูประกอบ :  
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มถิุนายน 2563 ไดม้ีการจัดท ารายงาน                   
การประชุม และจัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผูถ้ือหุน้                       
พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท (https://www.smartblock.co.th) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง                             
และครบถว้น เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้             
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
 
วำระที ่3  รบัทรำบ รำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2563  

รำยงำนประจ ำปี 2563 และนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรปัชนัประจ ำปี 2564 

ขอ้มลูประกอบ : 

รายงานประจ าปี 2563 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึง่เกดิขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญช ี
ประจ าปี 2563 รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ัดสง่ใหก้ับผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ 
ในครัง้นี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ
บรษัิท เกีย่วกบักจิการในรอบระยะเวลาบัญช ีประจ าปี 2563 ขอ้เสนอแนะเพือ่ด าเนนิกจิการตอ่ไปในภายหนา้                                                 
นโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชัน่ และ พัฒนาการนโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชัน่จากปีทีผ่่านมา 
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


         
   
 

4 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
 

วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลกำรด ำเนนิงำน                      
ของบรษิทั ประจ ำปี 2563 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัช ี                       
รบัอนุญำต 
ขอ้มลูประกอบ : 
รายงานประจ าปี  2563 ซึง่สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

รำยกำร 
ส ำหรบั  
ปี 2563 

 (ลำ้นบำท) 

ส ำหรบั  
ปี 2562 

 (ลำ้นบำท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/
(ลดลง) 

ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 416.686 465.520 -48.834 -10.49% 

รายไดอ้ืน่ 2.481 1.301 1.180 90.70% 

ก าไรขัน้ตน้  95.926 87.883 8.043 9.15% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11.886 11.248 0.638 5.67% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 39.725 35.146 4.579 13.03% 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้ และภาษี 46.797 42.791 4.006 9.36% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3.200 4.216 -1.016 -27.51% 

คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษีเงนิได ้ -2.210 -5.660 -3.450 -60.95% 

ก ำไรส ำหรบังวด 45.807 44.235 1.572 3.55% 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)                          
(“พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั”) มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบบัญชทีีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้                        
ในการประชมุสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ                                               
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววราภรณ์                        
วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 แหง่ บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด                         
และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ                      
และรับรองจากผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ รวมทัง้รับทราบรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                           
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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  วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสทุธเิป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำน 
  ประจ ำปี 2563 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
  ขอ้มลูประกอบ : 

ปี 2563 บริษัทมผีลก าไรสุทธติามปรากฎในงบการเงนิประจ าปี 2563 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแลว้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงตอ้งเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรก าไรสุทธิ ส าหรับ                                 
ผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บังคบับรษัิทขอ้ 45 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหักดว้ยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัต ิการจัดสรรก าไรสุทธ ิ
ส าหรับ ผลการด าเนนิงาน ปี 2563 ดงัรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

ค าอธบิาย ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

ผลก าไรสทุธ ิประจ าปี 45,807,241.64 

ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัตน้ปี 1,700,000.00 

จดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย ในปี  2,300,000.00 

ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัสิน้ปี 4,000,000.00 

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัสิน้ปี 552,000,288.00 

รอ้ยละของ ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตอ่ทุนจดทะเบยีน 

0.72 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                              
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตั ิกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่ทีต่รำไว ้(PAR Value) ของบรษิทัฯ โดยกำรแตกหุน้ 
จำกเดมิหุน้ละ 1.00 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท 
ขอ้มลูประกอบ : 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไดม้ีมตอินุมัต ิ                         
เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว ้ (PAR Value)                    
จากปัจจุบัน 1 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ ทั ้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้ะไม่ท าให ้                                
ทุนจดทะเบยีน และสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้แตล่ะรายเปลีย่นแปลงไป โดยมรีายละเอยีดทีค่วรทราบดงันี้ 
1) จ านวนหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษัิทจะเพิม่ข ึน้ 2 เท่า จาก 460,000,240 หุน้ เป็น 920,000,480  

หุน้ สง่ผลใหม้สีภาพคลอ่งของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพิม่ข ึน้ 
2) ราคาตลาดของหุน้สามญัจะลดลงสอดคลอ้งกบัจ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ข ึน้ สง่ผลใหนั้กลงทุนสามารถ                     

เขา้ลงทุนในหุน้สามัญของบรษัิทไดโ้ดยใชจ้ านวนเงนิลงทุนลดลง จงึเป็นการเพิม่โอกาสในการเพิม่ฐาน                     
นักลงทุนรายใหม ่

3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวไ้ม่มีผลใหปั้จจัยพื้นฐานของบริษัท และหุน้สามัญของบริษัท
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ือหุน้ (Dilution Effect) ทัง้ในส่วนของ 
Control Dilution Effect และ Price Dilution Effect 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ะเขา้เงื่อนไขการปรับสทิธิของ SMART – W2 ตามขอ้ก าหนดสทิธิ                       
ในขอ้ 6.1 “เมือ่บรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้                   
หรอืแบ่งแยกหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษัิท” บรษัิทจงึตอ้งปรับราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธเิพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อื SMART–W2 โดยมรีายละเอยีดตา่งๆ ดงันี้  

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ (เดมิ) 1.00 บาทตอ่หุน้ (ใหม)่ 0.50 บาทตอ่หุน้ 

 สทิธเิดมิของ SMART-W2 สทิธใิหมข่อง SMART-W2 

ราคาใชส้ทิธ ิ 1.50 บาทตอ่หุน้ 0.75 บาทตอ่หุน้ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ SMART-W2 จ านวน 1 หน่วย ตอ่
หุน้สามญั SMART จ านวน 1 หุน้ 

SMART-W2 จ านวน 1 หน่วย ตอ่ 
หุน้สามญั SMART จ านวน 2 หุน้ 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ ิทธิและอัตราการใชส้ ิทธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้แต่วันที่                          
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทบนกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย ์
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเปลีย่นแปลงมลูคา่             
ทีต่ราไวข้องบรษัิทฯ โดยการแตกหุน้ จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที ่6 และ 7 เป็นวาระตอ่เนื่องกนั กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัต ิ
แตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
   
 

7 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิ กำรแก้ไขเพิ่มเต ิมหนงัสือบร ิคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบั                                  
กำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่ทีต่รำไว ้                          
ขอ้มลูประกอบ : 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องบรษัิท โดยการแตกหุน้ ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่6 ขา้งตน้ 
บรษัิทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั เป็นดงันี้ 
ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน จ านวน 552,000,288 บาท (หา้รอ้ยหา้สิบสองลา้นสองรอ้ย

แปดสบิแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น  1,104,000,576 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสีล่า้นหา้รอ้ย 

เจ็ดสบิหกหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั  1,104,000,576 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสีล่า้นหา้รอ้ย 

เจ็ดสบิหกหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -- หุน้ (--) 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไว ้โดยการแตกหุน้ และเห็นสมควรให ้                       
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต ิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบรษัิท                               
หรือ ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือ บุคคลซึง่ไดร้ับการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ                       
บรคิณหส์นธ ิที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบูรณ์ 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที ่6 และ 7 เป็นวาระตอ่เนื่องกนั กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัต ิ
แตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ ำนวน 370 บำท จำกทุนจดทะเบยีน
จ ำนวน 552,000,288 บำท เป็น 551,999,918 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญั ซึง่เป็นหุน้ทีย่งัไมจ่ ำหน่ำย 
และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพหลกัทรพัย ์
ขอ้มลูประกอบ : 
1. วตัถุประสงคข์องการลดทุนจดทะเบยีน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสทิธิของ            
SMART-W2 ดังนั้นเพื่อใหบ้ริษัทฯสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนไดต้าม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด                             
และตามขอ้บังคับบริษัท จึงจ าเป็นตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 370 บาท                             
จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 552,000,288 บาท เป็นจ านวน 551,999,918 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว)้ โดยตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่าย                          
และไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรับการใชส้ ิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ จ านวน 740 หุน้  มูลค่าที่ตราไว ้                                   
หุน้ละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว)้ ซึง่เกดิจากจ านวนหน่วยของ SMART-W2                   
ที่คงเหลอืจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 5 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วย SMART-W2 เมือ่วนัที่                         
4 ตลุาคม 2562 ทีผ่่านมา  

2. ความเห็นกรรมการบรษัิททีแ่สดงวา่รายการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม และผลกระทบตอ่บรษัิท 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า รายดังกล่าวมคีวามเหมาะสม และไม่มผีลกระทบต่อบรษัิท
สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด                          
ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

3. การวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
รายการดงักลา่ว ไมม่ผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

4. ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มคีวามเห็นว่าไม่ควรเขา้ท า
รายการดงักลา่ว 
-ไมม่-ี 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที ่8 และ 9 เป็นวาระตอ่เนื่องกนั กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัต ิ
แตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

วำระที ่9 พจิำรณำอนุมตั ิกำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบยีน
ขอ้มลูประกอบ : 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่8 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จะตอ้งแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั เป็นดงันี้ 
ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน จ านวน 551,999,918 บาท (หา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยสบิแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น  1,103,999,836 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสามลา้นเกา้แสน                  

เกา้หมืน่เกา้พันแปดรอ้ยสามสบิหกหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั  1,103,999,836 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสามลา้นเกา้แสน                 

เกา้หมืน่เกา้พันแปดรอ้ยสามสบิหกหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -- หุน้ (--) 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์
สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ และเห็นชอบใหเ้สนอต่อ                     
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท                                
หรือ ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือ บุคคลซึง่ไดร้ับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ                  
บรคิณหส์นธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป         
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ จดทะเบยีนเสร็จสมบูรณ์  
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที ่8 และ 9 เป็นวาระตอ่เนื่องกนั กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัต ิ
แตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 
 

  วำระที ่10  พจิำรณำอนุมตั ิกำรจำ่ยเงนิปันผล ประจ ำปี 2563 
ขอ้มลูประกอบ : 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2564 ประชมุเมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2564 ไดม้มีตอินุมตั ิเห็นชอบให ้
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา                         
0.12 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาทต่อหุน้) ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                         
ครั ้งที่  1/2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ น้  (มูลค่าที่ตราไว  ้1.00 บาทต่อหุ น้ )  คิดเ ป็นเงิน ปันผล                                   
จา่ย 23,000,012.00 บาท โดยจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่5 มถิุนายน 2563  
ดังนัน้ บรษัิทฯ จะมกีารจ่ายเงนิปันผลส่วนที่เหลอืเป็นเงนิสดในอัตรา 0.07 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้
1.00 บาทต่อหุ น้)  คิดเ ป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมทั ้งส ิ้น 32,200,016.80 บาท รวมเงินปันผลจ่าย                         
ประจ าปี 2563 ทัง้ส ิน้ 55,200,028.80 บาท คดิเป็นอัตราจ่ายปันผลรอ้ยละ 126.88 ของก าไรสุทธปิระจ าปี
หลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่ก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่า                  
รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้าก 1 บาทต่อหุน้  เ ป็น 0.50 บาทต่อหุน้                       
เป็นผลใหจ้ านวนหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้เพิม่ข ึน้เป็น 920,000,480 หุน้ ดงันัน้อตัราการจา่ยปันผลเพิม่เตมิ                          
ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้ับจงึเท่ากบั 0.035 บาทตอ่หุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้             
ที่มีส ิทธิรับ ปันผล (Record Date) ในวันที่  11 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวั นที่                                        
21 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
ขอ้มูลกำรเปรยีบเทยีบอตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผล (มูลคำ่ PAR 1 บำทตอ่หุน้)  

การจา่ยเงนิ
ปันผล  

ประจ าปี / 
ระหวา่งกาล 

อัตรา 
การจา่ยเงนิ 
ปันผล 

ตอ่หุน้ (บาท) 
(มลูคา่ PAR 

1 บาทตอ่หุน้) 

จ านวนเงนิ
จา่ยปันผล
ทัง้ส ิน้  

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ
ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

ก าไร
เบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

หักเงนิ
ส ารองตาม
กฎหมาย 
(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ
ประจ าปี 
หลังหัก
ขาดทนุ
สะสม 

และส ารองฯ 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ
การจา่ยเงนิ 
ปันผล (%) 

ประจ าปี 

2561 

--- งดจา่ยเงนิปันผล --- 

ประจ าปี 

2562 

--- งดจา่ยเงนิปันผล --- 

ประจ าปี 

2563 

0.12 55.200 45.807 

 

44.636 2.300 43.507 126.88% 

หมายเหต ุ: บรษัิทจา่ยปันผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1/2563 ในอตัรา 0.05 บาทตอ่หุน้ (มลูคา่ Par 1 บาทตอ่หุน้) 
เมือ่วนัที ่5 มถิุนายน2563 
 
ขอ้มูลกำรเปรยีบเทยีบอตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผล (มูลคำ่ PAR 0.50 บำทตอ่หุน้ – รอกำรอนมุตัจิำกที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564)  

การจา่ยเงนิ
ปันผล  

ประจ าปี / 
ระหวา่งกาล 

อัตรา 
การจา่ยเงนิ 
ปันผล 

ตอ่หุน้ (บาท) 
(มลูคา่ PAR 

0.50 บาท 
ตอ่หุน้) 

จ านวนเงนิ
จา่ยปันผล
ทัง้ส ิน้  

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ
ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

ก าไร
เบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

หักเงนิ
ส ารองตาม
กฎหมาย 
(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ
ประจ าปี 
หลังหัก
ขาดทนุ
สะสม 

และส ารองฯ 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ
การจา่ยเงนิ 
ปันผล (%) 

จา่ยปันผล

เพิม่เตมิ 

(ประจ าปี 
2563) 

0.035 32.200 45.807 

 
44.636 2.300 43.507 74.01% 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
 

ทั ้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุน้ดังกล่าวขา้งตน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้                         
1.00 บาทต่อหุน้) คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลรอ้ยละ 126.88 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักเงินส ารอง                    
ตามกฎหมาย ซึ่งจะ เข า้ เงื่อนไขการปรับสิทธิของ SMART-W2 ตามขอ้ก าหนดสิทธิในขอ้ 6.5                                  
“เมือ่บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท                    
(งบตรวจสอบปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล) หลังจากหักขาดทุนสะสม ส ารองตามกฎหมาย และภาษีเงินได ้              
จากการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ  ในระหว่างการอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ”                                     
บริษัทจึงตอ้งปรับราคาใชส้ ิทธิและอัตราการใชส้ ิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ SMART–W2                            
โดยมรีายละเอยีดตา่ง ๆ ดงันี้  

 สทิธเิดมิของ SMART-W2 สทิธใิหม*่ของ SMART-W2 

 (แสดงตวัเลขภายหลงัการปรบัสทิธเินื่องจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไว)้ 

ราคาใชส้ทิธ ิ 0.75 บาทตอ่หุน้ 0.65877 บาทตอ่หุน้ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ SMART-W2 จ านวน 1 หน่วย ตอ่
หุน้สามญั SMART จ านวน 2 หุน้ 

SMART-W2 จ านวน 1 หน่วย ตอ่ 
หุน้สามญั SMART จ านวน 2.27694 หุน้ 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ ิทธิและอัตราการใชส้ทิธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้แต่วันแรก                                   
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ์ มกีารขึน้เครื่องหมาย XD ส าหรับหุน้สามัญของ SMART กล่าวคอืวันที่ 10 พฤษภาคม 
2564 
* - คณะกรรมการบรษัิทไดค้ านวณการปรับสทิธดิว้ยตวัเลขประมาณการเพือ่ประกอบการพจิารณาการเพิม่ทุน                            
จดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิเป็นการล่วงหนา้เท่านั้น ซึ่งขอ้มูลการปรับสิทธิดังกล่าวอาจมี                                 
การเปลีย่นแปลงไปขึน้อยู่กับขอ้มูล “ราคาตลาดของหุน้สามัญ” ถัวเฉลีย่ 15 วันท าการตดิต่อกันก่อนวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท าการขึ้นเครื่องหมาย XD ส าหรับหุน้สามัญของ SMART ซึ่งเป็นขอ้มูลในอนาคต                      
โดยบรษัิทจะแจง้ขอ้มูลการปรับสทิธ ิSMART-W2 ใหท้ราบอกีครัง้หลงัตลาดหลักทรัพยฯ์ ปิดท าการซือ้ขาย
ในวนัที ่7 พฤษภาคม 2564 ตอ่ไป (วนัท าการสดุทา้ยกอ่นวนัขึน้เครือ่งหมาย XD) 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 115 และขอ้บังคบับรษัิท ขอ้ 44 ก าหนดใหก้ารจา่ยเงนิปันผลตอ้งไดร้บั
การอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธปิระจ าปีหลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมาย โดยบรษัิทจะค านงึถงึผลการด าเนนิงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงนิ
สด และสถานะทางการเงนิ รวมทัง้เงือ่นไข และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผล ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้
หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) ที่ก าหนดใหต้อ้งปฏบิัตติามแผนธุรกจิในอนาคต และความจ าเป็น                          
ในการใชเ้งนิลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิท
สามารถพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้มือ่เห็นวา่บรษัิทมกี าไรสมควรพอที่จะ
ท าเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถัดไป 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต ิ การจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2563 เป็นเงนิสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาทต่อหุน้) ทัง้นี้ บรษัิทฯ                      
มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที ่1/2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว ้1.00 บาทต่อหุน้) 
โดยจ่ายเรียบรอ้ยแลว้เมือ่วันที ่5 มถิุนายน 2563 ดังนัน้ บรษัิทจะมกีารจ่ายเงนิปันผลสว่นทีเ่หลอืเป็นเงนิสด           
ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาทต่อหุน้) จ านวนเงนิจ่ายเงินปันผลเพิม่เตมิ ทัง้ส ิน้ 
32,200,016.80 บาท เนื่องจากบรษัิทจะมกีารเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไว ้จาก 1 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 
บาทตอ่หุน้ เป็นผลใหจ้ านวนหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้เพิม่ข ึน้เป็น 920,000,480 หุน้ ดงันัน้อตัราการจา่ยปัน
ผลเพิม่เตมิที่ผูถ้ือหุน้จะไดร้ับจงึเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้) โดยกรณี                    
ผูถ้ือหุน้อนุมัตจิ่ายเงนิปันผล คณะกรรมการบรษัิทก าหนดวันก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธริับเงนิปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ภายใน                    
1 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564) 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                             
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
 
 
 

 



         
   
 

12 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

วำระที ่11  พจิำรณำอนุมตั ิกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม ่จ ำนวน 
12,739,195.50 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 551,999,918 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 
564,739,113.50 บำท 
ขอ้มลูประกอบ :  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไดม้ีมตอินุมัต ิ                
เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551 ,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
564,739,113.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 25,478,391 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
(ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไว)้  
1. วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

เพือ่รองรับการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิเพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูถ้อื SMART-W2 
2. ความเห็นกรรมการบรษัิททีแ่สดงวา่รายการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม และผลกระทบตอ่บรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า รายดังกล่าวมคีวามเหมาะสม และไม่มผีลกระทบต่อบรษัิท
สมควรใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดตามที่
กลา่วมาขา้งตน้ 

3. การวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
รายการดังกล่าว เป็นการรองรับการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิและเป็นการรักษาสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อื SMART-W2 และผูถ้อืหุน้ 

4. ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มคีวามเห็นว่าไม่ควรเขา้ท า
รายการดงักลา่ว 
-ไมม่-ี 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 11 และ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่าน                       
การอนุมตัแิตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
   
 

13 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 

วำระที่ 12  พจิำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขหนงัสือบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุน                         
จดทะเบยีน 
ขอ้มลูประกอบ :  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่11 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จะตอ้งแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั เป็นดงันี้ 
ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน จ านวน 564,739,113.50 บาท (หา้รอ้ยหกสบิสีล่า้นเจ็ดแสนสามหมืน่เกา้พัน 

หนึง่รอ้ยสบิสามบาทหา้สบิสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น  1,129,478,227 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่ 

แปดพันสองรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั  1,129,478,227 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่ 

แปดพันสองรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ  -- หุน้ (--) 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ และเห็นชอบใหเ้สนอต่อ                     
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท                                
หรือ ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือ บุคคลซึง่ไดร้ับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ                  
บรคิณหส์นธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป         
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ จดทะเบยีนเสร็จสมบูรณ์  
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที่ 11 และ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการ
อนุมตัแิตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 
 

 วำระที ่13  พจิำรณำอนุมตั ิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุ                          
ขอ้มลูประกอบ :  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมัต ิ                
เห็นชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน จ านวน 25,478,391 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว)้ เพื่อรองรับการใชส้ทิธิ                 
ของ SMART-W2 ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ F 53-4)  
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้เพิม่ทุน
จ านวน 25,478,391 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไว)้ เพื่อ
รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ SMART-W2 ที่มกีารปรับสทิธเินื่องจากการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่10 ขา้งตน้ 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ้ือหุน้                              
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
วำระที่ 14  พ ิจำรณำอนุมตั ิ กำรเสนอชื่อกรรมกำร ประจ ำปี 2564 เพื่อแต่งต ัง้แทนกรรมกำร                                              
ทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
ขอ้มลูประกอบ 
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ซึง่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
จ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู ถ้ือหุน้ของทุกปี                                    
ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  มกีรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด 3 ท่าน คอื 
1)  นายประทปี  ทปีกรสขุเกษม  ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 
2)  นายรังส ี  ทปีกรสขุเกษม  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท 
3)  นางสาวจารณี  จงัสมบัตศิริ ิ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท 
บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการคดัเลอืก
เป็นกรรมการบรษัิท ส าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2563 จนถงึวนัที ่
30 พฤศจกิายน 2563  
- ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท - 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  5 ถงึ 6 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล :  
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการ                   
ซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้ซึง่ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2564 ครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน  
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน คอื  
1)  นายประทปี  ทปีกรสขุเกษม  ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 
2)  นายรังส ี  ทปีกรสขุเกษม  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท 
3)  นางสาวจารณี  จงัสมบัตศิริ ิ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท 
ซึง่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว                      
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่ป็นคณุประโยชน์ตอ่บรษัิท และมคีณุสมบัตคิรบถว้น                   
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 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 ่15  พจิำรณำอนุมตั ิกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 
ขอ้มลูประกอบ: 
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบริษัท ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต ิ
คา่ตอบแทนแกก่รรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาหลกัเกณฑ ์และขัน้ตอน
การเสนอค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการ                                
และผลการด าเนนิงานของบรษัิท ใหส้อดรับกบัสภาวะทางเศรษฐกจิ ซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดคา่ตอบแทน
ประจ าปี 2564 ดงันี้ 
1. คา่เบีย้ประชมุ 

ต ำแหนง่ เบีย้ประชมุ 
ตอ่คร ัง้ (บำท) 

จ ำนวน
กรรมกำร 

(คน) 

จ ำนวนคร ัง้ 
(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  
(บำท) 

ประธานกรรมการบรษัิท 20,000 1 10 200,000 

กรรมการบรษัิท 10,000 7 10 700,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 1 10 200,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 2 10 200,000 

รวม    000110111 

2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 
บ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละปี  แต่ทั ้งนี้  สูงสุดไม่เกนิ 
2,000,000 บาท โดยใหป้ระธานกรรมการบรษัิท มอี านาจจดัสรรเงนิจ านวนนี้แกก่รรมการ แตล่ะท่าน  
3. ผลประโยชน์อืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 
คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วใหม้ผีลบังคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  7 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธไิดร้ับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปเงนิรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอืน่ ตามที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา และลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัต ิค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว 
เนื่องจากมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัต ิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั ้งหมด                           
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
   
 

16 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 
 
 
วำระที่ 16 พิจำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งต ัง้ผู ้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี                        
ประจ ำปี 2564                     
ขอ้มลูประกอบ : 
คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญช ี                       
ของบรษัิท ซึง่ไดพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีส ิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีดว้ย โดยบริษัท ไดพ้ิจารณา ประวัต ิบริษัท และประสบการณ์                      
การท างานของผูส้อบบัญชแีลว้ เห็นวา่ เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเป็นอสิระ 
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้ นาย เมธ ีรัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3425 หรือ นายพศิษิฐ ์ชวีะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ 
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสวุรรณ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู ส้อบบัญชีของบริษัท                                  
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่ เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณี
ทีผู่ส้อบบัญชรีับอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบิัตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของบรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากดั แทนไดโ้ดยก าหนดคา่ตอบแทน
รวมทัง้ส ิ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 

นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน ์ 2803 -- -- 

นายอคัรเดช    เปลีย่นสกลุ 5389 31 ธันวาคม 

2559 

1 

นางสาววราภรณ์    วารเีศวตสวุรรณ 5087 31 ธันวาคม 

2560-2563 

4 

    
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ 
1. บมจ.สมารท์คอนกรตี ไมม่ ีบรษัิทยอ่ย /บรษัิทร่วม   
2. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต กับ ผูบ้ริหาร และ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนไดส้่วนเสีย                         

กบั ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
3. ส า นักงาน กลต. ปรับ เกณฑ์หมุนเวียนผู ส้อบบัญชีฯ ใหเ้ปลี่ยนผู ส้อบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี                                   

และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี  ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ค ำอธบิำย ปี 2564 
(บำท) 

ปี 2563 
(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) 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี แตง่ตัง้
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต                          
จะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตคนเดมิอกีก็ได ้และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชรีับอนุญาต 
ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรีายใดปฎบิัตหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท
มาแลว้ 7 รอบระยะเวลาบัญช ีไมว่า่จะตดิตอ่กนัหรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทได ้เมือ่พน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบระยะเวลาบัญชตีดิตอ่กนั 
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 ิน้1,110,000  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) 
 
วำระที ่17 พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ -  (ถำ้ม)ี 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล : 
 วาระนี้ก าหนดขึน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเห็นตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี                    
  และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 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  สถานที่ประชุมอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางดว้ยระบบ                       
ขนส่งสาธารณะ  และบริษัทไดจ้ัดใหม้ีรถรับ-ส่ง ไป-กลับ จากกรุงเทพมหานคร มายังสถานที่ประชุม                   
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  

บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน                        
เขา้ร่วมประชมุ โดยมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการบรษัิทฯ เป็นผูอ้ านวยความสะดวกดงักลา่ว 

บริษัทขอความกรุณา ท่านผูถ้ือหุน้ โปรดศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ                                  
การแสดงเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอื ผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ การออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารนับคะแนนเสยีง 
ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 1 และหมายเลข 11 และปฎบิัตติามนโยบายและมาตรการป้องกันการตดิต่อ          
ของไวรัส COVID-19 ในการเขา้ร่วมประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 17 

บริษัทจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนการประชุม และขอ้บังคับบรษัิท เพื่อเป็นการรักษาสทิธ ิ                
และผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตัวเอง ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะ                     
ใหบุ้คคลอืน่หรอืกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอชือ่เป็นผูร้ับมอบฉันทะ (ประวตักิรรมการอสิระตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย
หมายเลข 9) เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ โดยบรษัิทไดแ้นบหนังสอื                       
มอบฉันทะ ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 12-14 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  เมือ่วนัที ่11 มนีำคม 2564 ที ่ 

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

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

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะเบยีน 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่ – สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
2. กรณีมอบฉนัทะ 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูร้ับมอบฉันทะ  
โดยเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะ 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนแยกไดใ้นแตล่ะวาระของการประชมุ วา่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีง

ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้ร้ับมอบฉันทะสง่หนังสอืมอบฉันทะไวต้อ่ประธานในทีป่ระชมุ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายจากประธาน 
ในที่ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคัญ                        

ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืบัตรประจ าตวั 
ขา้ราชการของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง 
หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิุคคล 
1) นิตบิุคคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนังสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่มอี านาจรับรอง          

ที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ของนิตบิุคคลนัน้ ๆ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม                  
แทนนติบิุคคล ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักลา่ว 

2) นติบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว : ผูม้อี านาจลงนามของนติบิุคคลจะตอ้งลงลายมอืชือ่ พรอ้มประทับตราบรษัิท 
(ถา้ม)ี ในหนังสอืมอบฉันทะดว้ยตนเองตอ่หนา้พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพ่ลบัลคิ) หรอืหน่วยงาน                   
ซึง่มอี านาจหนา้ที่คลา้ยคลงึกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าว
แลว้ใหน้ าหนังสอืมอบฉันทะฉบับนัน้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้อี านาจของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย              
หรือเจา้หนา้ที่ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึง่สามารถใหก้ารรับรอง                        
ที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูร้ับรองเอกสาร (โนตารี่พับลคิ)                          
อกีชัน้หนึง่ 

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

และตอ้งพมิพล์ายนิว้มอืตอ่หนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรอง และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 

หรอืบัตรประจ าตวัขา้ราชการของพยาน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้มกนัดว้ย 

- ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถมาเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้  อาจเลือก                         
มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรือเลอืกมอบฉันทะ               
ใหก้รรมการของบรษัิทฯ คนใด คนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนได ้โดยบรษัิทขอเสนอรายชือ่กรรมการ
อสิระเพือ่เป็นผูร้ับมอบฉันทะตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี้ 
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                          นายสมชาย  เลศิศกัดิว์มิาน                       

    ทีอ่ยู ่เลขที ่333 หมูบ่า้น สวีลรีังสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก                                                                                                          

    ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบุร ีจ. ปทุมธานี 12130 

ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์ใหก้รรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจ้ัดท าขึน้                          

และลงนามครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวขา้งตน้ ไปยังฝ่ายเลขานุการบรษัิท พรอ้มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง                      

โดยสง่ถงึบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุ อยา่งนอ้ย 3 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 ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมสี าเนาทะเบียนบา้น ของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยาว ์                     

มาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

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

 

การลงทะเบยีน 

          เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนกอ่นเริม่การประชมุ 1  ชัว่โมง               

          บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ณ จดุลงทะเบยีนใหผู้ร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 

การออกเสยีงคะแนน 

1. การออกเสียงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหุน้ 1 (หนึ่ง)หุน้มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง และมติ                              
ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

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 

           ประธานในที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  โดยจะมกีารสอบถาม                    

ทลีะวาระจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

           หากผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง ใหชู้มอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่     

นับคะแนนท าการตรวจนับคะแนน เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจา้หนา้ที่ นับคะแนนจะใหผู้ถ้ือหุน้                             

หรอืผูร้ับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามค าแนะน าทีจ่ะแจง้ในทีป่ระชมุ 

การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

           ประธานในที่ประชุมจะแจง้วิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัท                             

จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวธิีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง                          

ของผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนั้น (ใชว้ธิีเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย)                       

และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 

การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนบัคะแนน 

          โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  และที่ปรึกษาทางการเงิน                       

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท์ จ ากัด ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง                         

ตามกฎหมายและขอ้บังคบับรษัิท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่2 
 

ส าเนา รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้    
ประจ าปี 2563 

ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART) 
 

****** 
 
 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9                         
ถนนบา้นบงึ-แกลง ต าบลหนองอริณุ อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุ ี20220 (โรงงานบา้นบงึ) 
 
กอ่นเปิดการประชุม 
พิธีกรแจง้ระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ใหท้ี่ประชุมรับทราบ                     
โดยมสีาระส าคัญดังน้ี 

• การลงคะแนนเสยีงใหถ้อืวา่ 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง  
- กรณีทีผ่ลการลงคะแนนเทา่กัน ทา่นประธานจะท าการโหวตเพิม่อกีหนึง่เสยีงเพือ่เป็นการชีข้าด 
- การด าเนนิการประชมุในวันน้ีจะเรยีงตามล าดับวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุโดยกรรมการจะชีแ้จง                    
ในรายละเอยีดของแตล่ะวาระ 

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

• ยกเวน้วาระที ่1 รับทราบเงือ่นไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนนในทีป่ระชมุ วาระที ่3 รับทราบรายงาน                     
ของคณะกรรมการบรษัิท ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 รายงานประจ าปี 2562 และนโยบายการตอ่ตา้น                      
การทจุรติคอรัปชัน ประจ าปี 2563 ซึง่เป็นเรือ่งเพือ่ทราบ และวาระที ่10 เรือ่งอืน่ ๆ หากเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้เสนอแนะ
แกค่ณะกรรมการบรษัิทจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ แตห่ากเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาวาระเพิม่เตมิ
คณะกรรมการบรษัิทจะด าเนนิการตามทีก่ฎหมายและขอ้บังคับบรษัิทระบไุว ้

• สว่นวาระที ่8 พจิารณาอนุมัต ิเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2563 เพือ่แตง่ตัง้แทนกรรมการ ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ที่ดี การลงมตแิต่งตัง้กรรมการจะพจิารณาเป็นรายบุคคล ส าหรับ                     
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ห็นดว้ย หรอืไมล่งคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถอืวา่อนุมัตติามทีน่ าเสนอ แตจ่ะขออนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้่งคืน
บัตรลงคะแนนสว่นทีเ่หลอื แกเ่จา้หนา้ทีภ่ายหลังเสร็จสิน้การประชมุ 

• กอ่นลงมตใินแตล่ะวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ  ตามความเหมาะสม 
โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ที่ตอ้งการสอบถามยกมือขึน้ เมื่อประธานไดอ้นุญาตแลว้ ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะกรุณาแจง้ชือ่ 
นามสกลุ พรอ้มชีแ้จงวา่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง หรอืไดรั้บมอบฉันทะมาและการถามตอบในวาระนัน้ ๆ ขอให ้
แสดงความคดิเห็นและสอบถามใหต้รงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายอืน่ ๆ  ไดใ้ชส้ทิธิ และเพือ่                     
การบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาทีก่ าหนด หากผูถ้อืหุน้มคี าถามทีไ่มต่รงกับวาระทีพ่จิารณา ขอใหส้อบถามในวาระอืน่ ๆ  
ในช่วงทา้ยของการประชุม หากผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงคจ์ะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม                   
และประสงคจ์ะลงคะแนนในวาระทีเ่หลอื ขอความกรณุาสง่บัตรลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชือ่ สง่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่รษัิทก่อน
ออกจากหอ้งประชมุ เพือ่ทางบรษัิทจะท าการบันทกึคะแนนของทา่นไวใ้นระบบ 

• ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระ มดัีงน้ี 

• วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ                          
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) คอื วาระที ่2 วาระที ่4 วาระที ่5 วาระที ่6 วาระที ่7 วาระที ่8  

• วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้                               
ซ ึง่มาประชมุ คอื วาระที ่9 
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พธิีกรแจง้วา่  เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการนับคะแนนเสยีงการประชมุในวันน้ี จงึขออาสาสมัครผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 1 ทา่น มารว่มเป็นสักขพียานในการนับคะแนน  - - ไมม่ผีูใ้ดอาสา 
พธิีกรแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีน้ี่แทน โดยทางทีป่รกึษาการเงนิจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนอยา่งเป็นอสิระ 
และแจง้จ านวนผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ กอ่นเปิดการประชมุ ดังน้ี 
 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ประกอบดว้ย จ านวน ราย จ านวน หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 19 19,863,249 

ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 10 365,901,455 

รวมทัง้สิน้ 29 385,764,704 

   

โดยม ี
หุน้สามัญทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้  460,000,240 

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
คดิเป็นรอ้ยละ ของจ านวนหุน้สามญั 
ทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้  

 
 

รอ้ยละ 83.86  

 
ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคับบริษัท  พิธีกรเรียนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม  ประธานกรรมการบริษัท                                   
ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ  (ประธาน) เพือ่เปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
 
 
เปิดประชุม 
ประธานกล่าวเปิดประชุม  และมอบหมายใหพ้ิธีกรแนะน า กรรมการ  ผูส้อบบัญชี  ผูต้รวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน  
ทีป่รกึษากฎหมาย  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 

ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั  

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ / 

ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

นางสาวสมนกึ ชัยธนะกลุมงคล กรรมการบรหิาร / ผูจั้ดการฝ่ายโรงงาน 

นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกลู กรรมการบรหิาร /  

ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดและการขาย 

นางสาวพรรณกมล เผา่ไทย กรรมการบรหิาร / 

ผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการควบคมุธุรกจิ  /  

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ี
นายฉันทวฒุ ิ                          ยนิดสีขุ                                                                                                 กรรมการบรหิาร /  

ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารการเงนิ  /  

ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                     

นางสาวชตุกิาญจน ์ ทองกลอ่ม ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารงานบคุคล 

 
 

นางสาววราภรณ ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบญัช:ี บรษัิท เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากัด เขา้รว่ม 

นางสาวปิยมาศ เรอืงแสงรอบ ผูต้รวจสอบภายใน: บรษัิท ออนเนอร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี ่จ ากัด ตดิภารกจิ 

นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้รว่ม 

นายชวพล ศรัณยพฤทธิ ์ ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้รว่ม 

นางสาวเพชรลดา อรณุแสงศลิป์ ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้รว่ม 

นายดาวฤทธิ ์ ทองนิม่ ทีป่รกึษากฎหมาย: บรษัิท ดาวฤทธิ ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด เขา้รว่ม 

 
 
ผูต้รวจสอบการนับคะแนน 

 
วาระที ่1 เร ือ่งท ีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ 
 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายรังส ีทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจั้ดการ  
เป็นผูด้ าเนนิการประชมุตามวาระการประชมุ ดังตอ่ไปน้ี    
 
 
กรรมการผูจั้ดการ แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน  ซึง่ไดส้่งพรอ้มกับหนังสอื                    
เชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ลว่งหนา้แลว้  
(รายละเอยีดตาม -  เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุ -  เงื่อนไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน) 
 
ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
 
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายชวพล ศรัณยพฤทธิ ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ASSET PRO MANAGEMENT 

นางสาวเพชรลดา อรณุแสงศลิป์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ASSET PRO MANAGEMENT 
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วาระที่  2  พจิารณา รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท ี ่1/2562 ซึง่ประชุมเม ือ่ 
วนัพฤหสับดที ี ่12 กนัยายน 2562 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า              
รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้กีารบันทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น เห็นควรเสนอใหผู้ถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชมุ
ดังกลา่ว 
 
ขอ้มลูประกอบ : รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 
 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตรัิบรองเป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

รับรอง 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมรั่บรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ ึ่งมาประชุม                            
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่3  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 รายงานประจ าปี 2562 
และนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติคอรปัช ัน่ ประจ าปี 2563 
 
 
กรรมการผูจั้ดการ ไดเ้สนอสรปุผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562  ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  
และไดน้ าเสนอ อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน รายได ้ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทีเ่ปลีย่นแปลง พรอ้มสาเหตปุระกอบ
ค าอธบิาย แผนงานในปี 2563 และคาดการณแ์นวโนม้อตุสาหกรรมอฐิมวลเบาปี 2563 พรอ้มปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ ์  
 
 
ขอ้มลูประกอบ : รายงานประจ าปี  2562 ซึง่สรปุสาระส าคัญของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาไดดั้งน้ี 

รายการ 
ส าหรบั ปี 2562 

 (ลา้นบาท) 
ส าหรบั ปี 2561 

 (ลา้นบาท) 

เปล ีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/
(ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 465.520 365.072 100.448 27.51% 

รายไดอ้ืน่ 1.301 1.238 0.063 5.09% 

ก าไรขัน้ตน้  87.883 20.883 67.000 320.84% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 11.248 10.993 0.255 2.32% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 35.146 29.037 6.109 21.04% 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้  
และภาษี 

42.790 -17.907 60.697 n/a 

ตน้ทนุทางการเงนิ 4.216 5.271 -1.055 -20.02% 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ -5.660 -0.248 5.412 n/a 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบังวด 44.235 -22.932 67.167 n/a 

 
กรรมการผูจ้ดัการเสนอรายงาน  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  ดงัน ี ้
- รายไดจ้ากการขายในปี 2562 เท่ากับ 465.52 ลบ เพิ่มขึ้น 100.448 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 27.51 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกับปี 2561 
- ตน้ทนุสนิคา้ในปี 2562 เทา่กับ 377.636 ลบ. เพิม่ขึน้ 33.448 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.72 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
- ก าไรขัน้ตน้ ในปี 2562 ปรับตัวดขีึน้จาก 5.72% ในปี 2561 เป็น 18.88% 
- ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารปี 2562 เท่ากับ 46.394 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.109 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15.89                          

เมือ่เทยีบกับปี 2561 
- EBITDA ปรับตัวดขีึน้จากก าไร  6.53% ในปี 2561 เป็นก าไร 18.90% ในปี 2562 
- ก าไรสทุธ ิปรับตัวดขีึน้จากขาดทนุ 6.28% ในปี 2561 เป็นก าไร 9.50% ในปี 2562 

 
กรรมการผูจ้ดัการเสนอรายงาน  การเปล ีย่นแปลงของตวัเลขงบการเงนิ  ดงัน ี ้
ในสว่นของ Balance Sheet รายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 
ฝ่ังทรัพยส์นิ ณ 31 ธันวาคม 2562 
- ทรัพยส์นิลดลงจาก 623.19 ลบ. เหลอื 612.59 ลบ. ลดลงประมาณรอ้ยละ 1.70 เมือ่เทยีบกับปี 2561 
 
ฝ่ังหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562 
- หน้ีสนิ เทา่กับ 120.24 ลบ. ลดลง 53.59 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 30.83 เมือ่เทยีบกับปี 2561 
- สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กับ 492.36 ลบ. เพิม่ขึน้ 42.99 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.56 เมือ่เทยีบกับปี 2561 
 
กรรมการผูจ้ดัการเสนอรายงาน ปจัจยั ท ีก่ระทบ ตอ่บรษิทั ท ัง้ดา้นบวก  และดา้นลบ  และเสนอรายงาน  นโยบาย
การตอ่ตา้นคอรปัชนั ประจ าปี 2563 และเสนอรายงาน  พฒันา นโยบายการตอ่ตา้นคอรปัชนัจากปีทผีา่นมา 
บรษัิทยังคงยดึมั่นในการปฏบิัตติามนโยบาย  ที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด และมีผลบังคับใชก้ับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษัิทส าหรับพัฒนาการ นโยบายการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน ตัง้แตปี่ 2556 เป็นตน้มา โดยมผีูต้รวจสอบภายใน ซึง่
เป็นผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsource)   ของบรษัิทตรวจสอบ และสอบทานการปฏบิัตงิานว่าเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏบิัต ิอ านาจด าเนนิการ ระเบยีบปฏบิัต ิและกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มี
ระบบควบคมุทีม่คีวามเหมาะสม เพยีงพอตอ่การป้องกนัความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชันทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ทีผ่า่นมา ฝ่ายบรหิารยังไมไ่ดรั้บรายงานการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการคอรรั์ปชันแตอ่ยา่งใด 

 
ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
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วาระที ่4  พจิารณาอนมุตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562  ส ิน้สดุวนัท ี ่31 ธนัวาคม 2562 
และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
 
กรรมการผูจั้ดการ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562        
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการพจิารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษัิท และผา่นการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้ รวมทัง้รับทราบรายงาน               
ของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต 

 
ขอ้มลูประกอบ : 
รายงานประจ าปี  2562 ซึง่สรปุสาระส าคัญของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมาไดดั้งน้ี 

รายการ 
ส าหรบั ปี 2562 

 (ลา้นบาท) 
ส าหรบั ปี 2561 

 (ลา้นบาท) 

เปล ีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/
(ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 465.520 365.072 100.448 27.51% 

รายไดอ้ืน่ 1.301 1.238 0.063 5.09% 

ก าไรขัน้ตน้  87.883 20.883 67.000 320.84% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 11.248 10.993 0.255 2.32% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 35.146 29.037 6.109 21.04% 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้  
และภาษี 

42.790 -17.907 60.697 n/a 

ตน้ทนุทางการเงนิ 4.216 5.271 -1.055 -20.02% 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ -5.660 -0.248 5.412 n/a 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบังวด 44.235 -22.932 67.167 n/a 

 
มตทิ ีป่ระชุม 

  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี  

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ ึ่งมาประชุม                          
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน  
ประจ าปี 2562 ส ิน้สดุวนัท ี ่31 ธนัวาคม 2562 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิการจัดสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  
ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 
ขอ้มลูประกอบ : 
ประธาน แจง้วา่ ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหต้อ้งมกีารจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทัง้น้ี ปี 2562 บรษัิท มีผลก าไร ตามปรากฎ                 
ในงบการเงินประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ                          
ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562                       

ค าอธบิาย  ส าหรับ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย ลา้นบาท) 

ผลก าไรสทุธ ิประจ าปี 2562 44.235 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วันตน้ปี 2562 - 

จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ในปี 2562 1.700 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วันสิน้ปี 2562 1.700 

ทนุจดทะเบยีน ณ วันสิน้ปี 2562 552.000 

รอ้ยละของ ทนุส ารองตามกฎหมาย 

ตอ่ทนุจดทะเบยีน 

0.31 

 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ ึ่งมาประชุม                                
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที่  6  พจิารณาอนุมตั ิงดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี  2562 จากผลการด าเนนิงานปี  2562  
และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล คร ัง้ท ี ่1/2563 โดยจา่ยจากก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ี่ประชุม พจิารณาอนุมัต ิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานปี 2562                  
และรับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1/2563 โดยจา่ยจากก าไรสะสม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
 
ขอ้มลูประกอบ: 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ครัง้ที่ 1/2563 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิสด                   
ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุน้ จ านวนเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ 23,000,012 บาท เงินปันผลทัง้หมด จ่ายจากก าไรสะสมจนถึง                        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date)                 
ในวันที ่22 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ในวันที ่5 มถินุายน 2563 ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคล
ธรรมดาสามารถเครดติภาษีเงนิปันผลไดใ้นอัตรา 20/80 ของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ 
 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ ซ ึง่มาประชุม                            
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 
 
กรรมการผูจั้ดการ  เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัต ิการแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน                      
เลขที่ 3425 หรือ นาย พศิษิฐ ์ชีวะเรืองโรจน ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่2803 หรือ นาย อัครเดช เปลี่ยนสกลุ  
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื นางสาว วราภรณ ์วารเีศวตสวุรรณ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 
5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท ประจ าปี 2563  โดยก าหนดใหค้นใด                   
คนหนึ่ง เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท  และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่ว
ขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห ้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชี รับอนุญาตอื่น                           
ของ บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้ โดยก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้ 1,110,000  บาท 
 
ขอ้มลูประกอบ : 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี                         
ของบริษัท ซึง่ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563                      
และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้ นาย เมธี รัตนศรีเมธา                  
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3425 หรือ นายพศิษิฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 
หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ                 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท              
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบัญช ี     
รับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห ้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชี                     
รับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการรอนุมัติจากทีประชุมผูถ้ือหุน้แทนได ้                  
โดยก าหนดคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ ดังน้ี 

 
ประวัตกิารลงลายมอืชือ่ของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

รายชือ่ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

เลขทะเบยีน รอบปีบญัช ี 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

รวมจ านวนปีทีล่งลายมอื

ชือ่ (ปี) 

รวมรอบระยะเวลาบญัช ี

ปจัจบุนั 

นายเมธี รัตนศรเีมธา 3425 31 ธันวาคม 

2556-2558 

3 

นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน ์ 2803 -- -- 

นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ 5389 31 ธันวาคม 

2559 

1 

นางสาววราภรณ ์วารเีศวตสวุรรณ 5087 31 ธันวาคม 

2560-2562 

3 

         
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิาย ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิม่ข ึน้
(บาท) 

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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ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ 
1. บมจ. สมารท์คอนกรตี ไมม่ ีบรษัิทยอ่ย /บรษัิทรว่ม   
2. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต กับ ผูบ้ริหาร และ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนไดส้่วนเสีย                         

กับ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 
3. ผูส้อบบัญชี รับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ  ในงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี  2562 คือ                                       

นางสาววราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ ซึง่เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตที่ท าหนา้ที่ใหบ้รษัิท และลงลายมือชื่อ                     
ตัง้แตไ่ตรมาสที ่1 ปี  2560 รวมระยะเวลาทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาต ท าหนา้ทีใ่หบ้รษัิท และลงลายมอืชือ่ คอื 3 ปี 

4. ส า นักงาน ก .ล.ต.  ป รับ เกณฑ์หมุน เวียนผู ส้อบบัญชีฯ ให เ้ปลี่ยนผูส้อบบัญชีฯ  เมื่อครบ 7  ปี                                   
และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี  ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : 
คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้ นายเมธี รัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีน
เลขที ่3425 หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803 หรอื นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ  ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื  นางสาววราภรณ ์วารเีศวตสวุรรณ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 แหง่ 
บ ริ ษัท  เ อ็ ม อ า ร์แอ นด์แอสโซซิเ อท จ า กั ด  เ ป็ นผู ้ส อ บบัญชีของบริ ษัท  โ ดยก าหนดให ้คน ใดคนหนึ่ ง                                           
เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้                  
ไมส่ามารถปฏบิัตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอารแ์อนด ์แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของ บรษัิท เอ็มอาร์
แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้ 1,110,000  บาท   
 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง อนุมัตแิตง่ตัง้นายเมธี รัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 
3425 หรือ นายพศิษิฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาต   ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอืนางสาว วราภรณ ์วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087  
แห่งบริษัท เอ็ม  อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จ ากัด เ ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่ ง                            
เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท ประจ าปี 2563 และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  
ดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอืน่            
ของ บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้โดยก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้ 1,110,000  บาท 
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ ึ่งมาประชุม                          
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมตั ิแตง่ต ัง้กรรมการ ประจ าปี 2563 แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิการแตง่ตัง้ กรรมการ  2 ทา่น คอื  
1. นางธดิา  ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสรุพล  เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิท 
ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิตอ่ไปอกีวาระหนึง่  
 
ขอ้มลูประกอบ 
ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ซึง่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
จ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่ง เน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของทุกปี ซึง่ในการประชุมสามัญ                       
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  มกีรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด 2 ทา่น คอื 
1. นางธดิา  ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสรุพล  เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้บคุคลทัง้ 2 ทา่น คอื  
1. นางธดิา  ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสรุพล  เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิท 
ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิตอ่ไปอกีวาระหนึง่ เน่ืองจากบคุคลดังกลา่ว เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ                    
ทีเ่ป็นคณุประโยชนต์อ่บรษัิท   
 
มตทิ ีป่ระชุม 
8.1  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัต ิ เป็นเอกฉันท ์ 
แตง่ตัง้ – นางธดิา  ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ   / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
8.2  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัต ิ เป็นเอกฉันท ์ 
แตง่ตัง้ –  นายสรุพล เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
อา้งถึงขอ้บังคับของ บมจ.  สมาร์ทคอนกรีต ขอ้  34  บริษัทก าหนดใหอ้อกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ                        
โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  หุน้ มเีสยีง 1  (หนึง่) เสยีง โดยการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ ึ่งมาประชุม                        
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่9  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 
กรรมการผูจั้ดการ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การก าหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563                         
ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 
 
ขอ้มลูประกอบ: 
ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบริษัท ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาหลักเกณฑ์                        
และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการ                                 
และผลการด าเนนิงานของบรษัิท ใหส้อดรับกับสภาวะทางเศรษฐกจิ ซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 ดังน้ี 
 
1. คา่เบีย้ประชมุ 

ต าแหนง่ เบ ีย้ประชุมตอ่
คร ัง้ (บาท) 

จ านวนกรรมการ 
(คน) 

จ านวนคร ัง้ 
(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  
(บาท) 

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 ขึน้อยู่กับผลการด าเนนิงานของบรษัิทในแต่ละปี แต่ทัง้น้ีสูงสดุไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 
โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรษัิท มอี านาจจัดสรรเงนิจ านวนน้ีแกก่รรมการแตล่ะทา่นคา่ตอบแทนกรรมการดังกลา่วให ้
มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

3. ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 
 

มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2563  ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 
1. คา่เบีย้ประชมุ  
 

ต าแหนง่ เบ ีย้ประชุมตอ่
คร ัง้ (บาท) 

จ านวนกรรมการ 
(คน) 

จ านวนคร ัง้ 
(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  
(บาท) 

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 ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบรษัิทในแต่ละปี แต่ทัง้น้ีสูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 บาท โดยให ้
ประธานคณะกรรมการบรษัิท มีอ านาจจัดสรรเงนิจ านวนน้ีแก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวใหม้ผีลบังคับใช ้

ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่  ๆ - ไมม่สีทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ – 

 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ 

อนุมัต ิ  385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที ่10  พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ 
- ไมม่ ี- 
 
 
กอ่นปิดประชุม 
 
กรรมการผูจั้ดการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้ประชมุ สอบถามเรือ่งอืน่ ๆ เพิม่เตมิ   
มผีูถ้อืหุน้สอบถาม ดังน้ี 
 
 

ล าดับ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

1 คณุสมเกยีรต ิ
เฉลมิอสิระชยั 
(No. 817) 
 

1. จากผลการด าเนนิงานปี 2562  
อัตราก าไรขัน้ตน้ (Gross Margin)  
อัตราการเก็บหน้ีดขึึน้ 
อัตราการหมนุของสนิคา้ดขีึน้ 
แนวโนม้ระหวา่งไตรมาส 3 – ไตรมาส 
4 ปี 2563 หรอืในอกี 1 – 2 ปี ขา้งหนา้ 
จะปรับตัวดขีึน้หรอืไม ่   
2. โครงการ EEC และ การสรา้ง
สนามบนิอูต่ะเภา จะมผีลดตีอ่บรษัิท 
หรอืไมอ่ยา่งไร  
 
3. สัดสว่นการขายสนิคา้ใหป้ระเทศ
เพือ่นบา้น และแนวโนม้การขยายตัว
อยา่งไร  
 
4. บรษัิทมปัีญหารการขาดแคลน
แรงงานหรอืไม ่
 
5. บรษัิท มาตรฐานการรับรองจาก
อังกฤษ  ไดรั้บเครือ่งหมายประหยัด
พลังงาน เบอร ์5 เพยีงรายเดยีวหรอืไม ่
 
6. เครือ่งจักร มคีา่เสือ่มราคาลดลง 
แลว้ คา่บ ารงุรักษา มแีนวโนม้อยา่งไร 
 
7. อัตราก าลังการผลติของบรษัิทใน
ปัจจบุันเป็นอยา่งไร  
 
8. สนิคา้ทีจั่ดวางอยูด่า้นหนา้โรงงาน 
เป็นสนิคา้ทีร่อการจัดสง่ หรอืผลติมา
เพือ่เป็น stock ส าหรับรองรับความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
 
9. ภาพรวมอสังหารมิทรัพย ์หรอืคูค่า้ 
มแีนวโนม้เป็นอยา่งไร 
 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการบรษัิท) 
 
 

1-2.   ค า ด ว่ า  ผ ล ก า ร
ด าเนินงานจะปรับตัวดขึึน้ แต่
อาจไม่หวือหวาเท่าไตรมาส 
1 /2563  ส าห รับไตรมาส 
2/2563 ปรับตัวลงเล็กนอ้ย
จากผลกระทบ Covid ทั้ง น้ี
คาดว่าความตอ้งการจะกลับ
เขา้สู่ภาวะปกตตัิง้แต่ไตรมาส 
3/2563 เป็นตน้ไป ส าหรับ
โคร ง ก า ร  EEC  และก า ร
ก่อสรา้งสนามบนิอูต่ะเภาคาด
ว่าจะไดป้ระโยชน์ในสว่นของ
ทีตั่ง้ของบรษัิท ปัจจบุันบรษัิท
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ส า ร ว จพื้ น ที่
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ ์และผลดทีีบ่รษัิท
คาดวา่จะไดรั้บ 
ส าหรับปี 2564 - 2565 (กรณี
ไม่มีสถานการณ์ Covid) คาด
ว่าจะดีขึน้เมื่อเปรียบเทยีบกับ
ปี 2563 จากการเตบิโตของ
เ ศ รษฐกิจภาคตะ วันออก 
โครงการ EEC และสนามบนิอู่
ตะเภา  
 
3. การขายสินคา้ใหป้ระเทศ
เพื่อนบา้น ไดแ้ก่   ลาว และ 
กัมพูชา อยู่ที่รอ้ยละ 2 ของ
ยอดขายทัง้หมด ตัง้เป้าหมาย
การเตบิโตในปี 2563 ไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 40 จากปี 2562 
 
4. บรษัิท ไม่ไดรั้บผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงาน 
 
5. มาตรฐานการรับรองจาก
อังกฤษ มรีายเดยีวในประเทศ
ไทย 
เครื่องหมายประหยัดพลังงาน 
เบอร์ 5 เ รา เ ป็นรายแรกที่
ได รั้บ แต่ปัจจุบันมีรายอื่น
ไดรั้บเช่นกัน แต่ลักษณะการ
ไดรั้บเครื่องหมายประหยัด
พลังงาน เบอร์ 5 จะเป็นบาง
ขนาด ไม่ใช่ทุกขนาดเหมือน
ของบรษัิท 
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ล าดับ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

6. เครื่องจักรชุดแรกที่ใชใ้น
การผลติปัจจุบันมอีายกุว่า 15 
ปี (เริ่มตัดค่าเสื่อมปี 2005) 
คงเหลืออีก 5 ปี ตน้ทุนค่า
เสื่อมก็จะหมดไป ส าหรับ
เครื่องจักรชุดที่ 2 เป็นส่วน
ปรับปรุงเพิ่มเติม ตน้ทุนค่า
เสื่อมไม่สูงมาก ส าหรับค่า
บ ารงุรักษายังคงใกลเ้คยีงเดมิ 
 
7. ปัจจุบัน อัตราก าลังการ
ผลิตของบริษัทอยู่ประมาณ
รอ้ยละ 80 – รอ้ยละ 90 
 
8. สนิคา้ดา้นหนา้โรงงาน เป็น
สินคา้ที่ผลิตมาเพื่อรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่
มากกวา่ปกตเิทา่ตัว อยา่งไรก็
ตามสนิคา้ดังกลา่ว บรษัิทคาด
ว่ า จ ะ ใ ช ้เ วลา ใ นกา รขาย
ประมาณ 20 วันเท่านั้น ทั้งน้ี
การผลิตมาเพื่อ เ ป็น stock 
รอง รับความตอ้งการของ
ลูกคา้ ในไตรมาส 3/2563 
คาดวา่จะกลับเขา้สูภ่าวะปกต ิ
 
9. อสังหาทรัพย์แนวราบมี
แนวโนม้หันมาใชอ้ฐิมวลเบา
มากขึน้ ลูกคา้ของบรษัิทเจา้
หนึ่งที่ซื้อสินคา้ของเราทั้ง
โครงการในเดือนพฤษภาคม 
2563 ที่ผ่ านมา  ก็ สามารถ
สรา้งยอดขายไดด้ ีซ ึง่บรษัิทก็
ไดรั้บประโยชนเ์ชน่กัน 
นอกจากน้ี บริษัทไดก้ าหนด
กลยุทธ์ในการเพิม่รายไดจ้าก
กลุ่มลูกคา้เจา้ของโครงการ 
และผูรั้บเหมาชาวจีนทีเ่ขา้มา
ลงทนุในฝ่ังตะวันออกมากขึน้ 
 

 
 

ล าดับ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

2 คณุศริรัิตน ์
ปิตธิาดา 
(No. 322) 

1.บรษัิท คดิวา่มโีอกาสทีจ่ะถกู
เลยีนแบบผลติภัณฑบ์ล็อคตกแตง่โดย 
คูแ่ขง่หรอืไม ่
 
2.บรษัิท มกีารควบคมุความลับเกีย่วกับ
สตูรการผลติอยา่งไร 
 
 
3.ขอใหบ้รษัิทน าเสนอสิง่ทีด่ ีเพือ่ให ้
ถอืหุน้ตอ่ไประยะยาว 
 
4.ปรมิาณความตอ้งการอฐิมวลเบา  
และ ปรมิาณการผลติมแีนวโนม้อยา่งไร 

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการบรษัิท) 
 
 

1.ปั จ จุบั น ยั ง มี คู่ แข่งน ้อย 
สนิคา้ของคูแ่ข่งสว่นใหญ่จะมี
ขนาดเล็ก ทัง้น้ี บรษัิทเห็นวา่
โอกาสจะถูกเลียนแบบของ
รูป ลั กษณ์ผลิตภัณฑ์จาก
คูแ่ขง่นอ้ย 
 
 
2 . บ ริ ษั ท  มี ก า ร ป้ อ ง กั น
ความลับเกีย่วกับสตูรการผลติ 
โดยมีการจ ากัดบุคคลากรที่รู ้
เกี่ยวกับสูตรการผลิต ทั้งน้ี 
พนักงานส่วนใหญ่ในโรงงาน
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ล าดับ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

เป็นพนักงานที่ประจ าอยู่ใน
สายการผลิต กระบวนการ
ผลิตเป็นแบบ automatic จึง
ไมท่ราบสตูรผลติ 
 
 
3 .บริษัท  มีห น้ีสินสถาบัน
การเงนิ เพยีง  17.5 ลา้นบาท 
 
บริษัท มีวัตถุดิบทราย จาก
แหลง่บอ่ทรายของตนเอง 
 
 
4.ปรมิาณการผลติ มีแนวโนม้ 
มากกวา่ปรมิาณความตอ้งการ
อิฐมวลเบา  (Over Supply) 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าหาก
แรงงานกลับเขา้มาในประเทศ 
โครงการต่างๆเริ่มกลับมา
ด าเนินการปกต ิปรมิาณความ
ตอ้งการน่าจะเพิม่ขึน้ 
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ปิดประชุม 
 
ประธานกลา่วขอบคณุทีป่ระชมุ และ ปิดประชมุ ณ เวลา 11.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 
(ประธานทีป่ระชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายชวนิโรจน ์ธีรพัชรพร 
(เลขานุการบรษัิท – ผูบ้ันทกึรายงานการประชมุ) 
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เอกสารแนบทา้ย – รายงานการประชุม 

เง ือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนบัคะแนน 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สัญชาตไิทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง                      

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะบยีน 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่ – สกลุ ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

- ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยเขา้ร่วมประชมุ          

และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มน้ี 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นดว้ย                     

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน                   

ตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต้่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากประธาน                         

เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคัญ                              

ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ

ของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง                       

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคล 

1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรอง                             

ที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ านาจ ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ  

ภาพถา่ยบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล 

ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดังกลา่ว 

2) นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือชื่อ พรอ้มประทับ                    

ตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร  (โนตารี่พลับลิค)                    

หรอืหน่วยงาน ซึง่มอี านาจหนา้ทีค่ลา้ยคลงึกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนาม

ดังกลา่วแลว้ใหน้ าหนังสอืมอบฉันทะฉบับนัน้ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของสถานฑตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย 

หรอืเจา้หนา้ทีผู่ท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบคุคลดังกลา่ว หรือบคุคลซึง่สามารถใหก้ารรับรองทีส่มบรูณ์

ตามแบบของกฎหมายแหง่ประเทศนัน้ท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลคิ) อกีชัน้หนึง่ 

- กรณีใชก้ารพมิลายนิว้มอืแทนการลงลายมอืชือ่ ใหพ้มิพล์ยนิว้หัวแมม่อืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากับไวว้า่ 

“ลายพมิพหั์วแมม่อืซา้ยของ ........”  และตอ้งมพียาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายนิว้มอือันแทจ้รงิของผูนั้น้และตอ้งพมิพล์ายนิว้  

มอืตอ่หนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรอง และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

ของพยาน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกันดว้ย 

- ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถมาเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้  อาจเลือก                         

มอบฉันทะให ้บุคคลใด บุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให ้

กรรมการของบรษัิทฯ คนใด คนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนกันได ้ตามรายชือ่ดังตอ่ไปน้ี 
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นายสมชาย  เลศิศักดิว์มิาน 

ทีอ่ยู ่เลขที ่333 หมูบ่า้น สวีลรัีงสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก                                                                                                          

ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ีจ. ปทมุธานี 12130 

 

ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์ใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เ ป็นผูม้อบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจั้ดท าขึ้น                          

และลงนามครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวขา้งตน้ ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท พรอ้มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง                      

โดยสง่ถงึบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุ อยา่งนอ้ย 3 วัน 

- ทัง้น้ีผูรั้บมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวขา้ราชการ /  

หนังสอืเดนิทาง(ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพือ่ลงทะเบยีน 

 

1. กรณีผูถ้ือหุน้ถึงแก่กรรม : ใหผู้จั้ดการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น                           

เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าส่ังศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจั้ดการมรดก ซึง่ลงนามรับรอง                

โดยผูม้อี านาจอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

2. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ยาว์ : ใหบ้ิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง              

หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยาวม์า

แสดง เพิม่เตมิดว้ย 

3. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทักษ์                    

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าส่ังศาล

แต่ง ตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือ  ผูพ้ ิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน                           

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 และที่ประชุมมีมติ                                              

ใหม้ีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลับนั้น และจะแจง้                          

ใหท้ีป่ระชมุรับทราบกอ่นออกเสยีงลงคะแนนลับดังกลา่ว 
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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 

 

 การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนบัคะแนน  

          โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากัด  และที่ปรึกษาทางการเงิน                       

บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเมน้ จ ากัด ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง                                 

ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 3 
 

รายงานประจ าปี 2563 

ซึง่ประกอบดว้ย รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จฯ  

และ นโยบายการตอ่ตา้นคอรปัชนั- 

รปูแบบ QR-CODE 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 4 

(F53-4) 

 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 18 กมุภาพนัธ ์2564 

ขา้พเจา้บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่                                   

18 กมุภาพันธ ์2564 เกีย่วกบัการลดทุน การเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ดงัตอ่ไปนี้ 

1.   การลดทนุ/การเพิม่ทนุ 

1.1   การลดทนุ 

   ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมตใิหน้ าเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาลดทุน                       

จดทะเบยีนของบรษัิทจ านวน 370 บาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนลดลง จาก 552,000,288 บาท เหลอื 551,999,918 บาท 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว)้ โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย         

และไม่ไดม้ไีวร้องรับการแปลงสภาพหลักทรัพยท์ีเ่หลอื จ านวน 740 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 370 บาท                     

ซึง่เกดิจากการจดัสรร SMART-W2 เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2562 ไดไ้มค่รบตามจ านวนจงึยงัคงเหลอื SMART-W2 จ านวน 

370 หน่วย 

1.2 การเพิม่ทนุ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตใิหน้ าเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาเพิม่ทุน                       

จดทะเบยีนของบรษัิทจาก 551,999,918 บาท เป็น 564,739,113.50 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 25,478,391 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว)้ รวม 12,739,195.50 บาท โดยเป็น                   

การเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ 

 

มูลคา่ทีต่รา

ไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน หุน้สามญั 25,478,391 0.50 12,739,195.50 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ ..................... ..................... ..................... 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 

         หุน้บุรมิสทิธ ิ ..................... ..................... ..................... 
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2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ  

     2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ  

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้   

และช าระเงนิคา่หุน้ 

หมายเหต ุ

เพือ่รองรบัใช ้

สทิธติาม

ใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท 

สมารท์คอนกรตี 

จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นที ่2  

(SMART-W2) 

25,478,391 - - - เพือ่รองรบัการ

ปรับสทิธ ิ

SMART-W2 

      

  

 3.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้/วสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทนุและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.                                          

ณ หอ้งชลประทปี ช ัน้ 2 อาคารชลประทปี 39/1 หมู่ 1 ถนนสุมขุมวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุร ี                      

จงัหวดัชลบรุ ี20000 โดย 

 ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่5 มนีาคม 2564 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แต่

วนัที ่................................ จนกวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสร็จ 

 

4.  การขออนุญาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไข                 
การขออนญุาต (ถา้ม)ี         

     บรษัิทจะด าเนนิการยืน่ขอลดทนุ และเพิม่ทนุจดทะเบยีน และทุนช าระแลว้ของบรษัิท ตลอดจนการแกไ้ข

เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ตอ่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นทีเ่พ ิม่ 

สบืเนื่องจากบรษัิท มคีวามประสงคจ์ะจา่ยปันผลประจ าปี 2563 เป็นเงนิสดในอตัรา 0.06 บาทตอ่หุน้ (ภายหลงั

การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวเ้ป็น 0.50 บาท) ทัง้นี้ บรษัิทมกีารจ่ายปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 1/2563                    

ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุน้ และจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตรา 0.035 บาทต่อหุน้ ซึง่จะจ่ายในวันที่                        

21 พฤษภาคม 2564  ทัง้นี้การจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัรา 0.06 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นอตัราจา่ยปันผล                 

รอ้ยละ 126.88 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย ซึง่จะเขา้เงื่อนไขการปรับสทิธิ                        

ของ SMART-W2  ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิในขอ้ 6.5 “เมือ่บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 

80 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท (งบตรวจสอบปีบัญชทีีจ่า่ยเงนิปันผล) หลงัจากหกัขาดทุน

สะสม ส ารองตามกฎหมาย และภาษีเงนิไดจ้ากการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชใีดๆ ในระหว่างการอายุ       

ของใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ บรษัิทจงึตอ้งปรับราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธเิพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูถ้อื 

SMART–W2 ทัง้นี้การปรับสทิธดิังกลา่วสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัใหม่

จ านวน 25,478,391 หุน้ เพือ่รองรับการปรับอตัราการใชส้ทิธดิงักลา่วขา้งตน้ 

 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นี้เพื่อรองรับการปรับสทิธิ SMART-W2 เพื่อใหจ้ านวนหุน้สามัญมีเพียงพอ                     

ตอ่การใชส้ทิธ ิSMART-W2 ในครัง้ถัดๆไป 

 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 7.1  นโยบายเงนิปันผล  

  นโยบายการจ่ายปันผล ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือ หลังหักส ารองตามกฎหมาย                     

(ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท) ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคับบริษัทและกฎหมาย                         

ทัง้นี้การจ่ายปันผลใหน้ าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ และการจ่ายปันผลขา้งตน้จะตอ้งไดร้ับ                     

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท และไดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 7.2  ผูถ้อื SMART-W2 ทีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้เพิม่ทุนจงึจะมสีทิธริับเงนิปันผลจากการด าเนนิงานเริม่ตัง้แตว่นัที่

บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุช าระแลว้ตอ่กระทรวงพาณิชยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

  7.3  อืน่ ๆ   

   -ไมม่-ี 

8.  รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้

เพิม่ทนุ 

        -ไมม่-ี 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

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

Tel :  663 844  2500 
Fax :  663 844  2521 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

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

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2564 18 กมุภาพันธ ์2564 

2 วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัประจ าปี 

2564 (Record Date) 

5 มนีาคม 2564 

3 วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 

4 วนัจดทะเบยีนมตเิพิม่ทนุจดทะเบยีนตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 29 เมษายน 2564 

5 วนัทีก่ารปรับสทิธ ิSMART-W2 เนื่องจากการจา่ยปันผลเป็น

เงนิสดเกนิรอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัหกัเงนิส ารอง

ตามกฎหมายมผีลบงัคบัใช ้

10 พฤษภาคม 2564 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลงชือ่ ......................................................................... 

(นายประทปี ทปีกรสขุเกษม) 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

(กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท) 

(กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ 

พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท) 

ลงชือ่ ......................................................................... 

(นายรังส ีทปีกรสขุเกษม) 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

(กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท) 
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ประวตักิรรมการทีถ่กูเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ต ัง้เขา้ด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่ 

 

การแตง่ต ัง้กรรมการ ปี 2564 

กรรมการรายเดมิใหด้ ารงต าแหนง่อกีวาระ     

                                          

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 

ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

 

อาย ุ71 ปี 

 

1.  คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

 ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นเนนิโมกการณุราษฎรอ์ปุถมัภ ์

 ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

Class 22/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  

Class 34/2014 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

 

 
2.  ประสบการณ์ท างาน :  

2561 – ปัจจบุัน                                  
2559 – ปัจจบุัน                                   
2558 – ปัจจบุัน                                  
2556 – ปัจจบุัน                                  
2556 – ปัจจบุัน 
2556 – ปัจจบุัน 
2550 – ปัจจบุัน 
2546 – ปัจจบุัน                                  
2545 – ปัจจบุัน                                  
2545 – ปัจจบุัน                                  
2542 – 2563                               
2533 – ปัจจบุัน                                  
2532 – ปัจจบุัน                                  
2531 – ปัจจบุัน                                  
2530 – ปัจจบุัน                                  
2526 – ปัจจบุัน 

กรรมการ บจก. อา่งหนิพลงังาน 
กรรมการ บจก. ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์
ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. สมารท์คอนกรตี 
ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท บมจ. สมารท์คอนกรตี 
กรรมการ บจก. ซซีพี ีเพวิง่สโตนส ์
กรรมการ บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกจิ 
ประธานกรรมการ บจก. สมายล ์แอสเสท 
ประธานกรรมการ บมจ. ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบุร ี
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ชลประทปีสนิทรัพย ์
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทปีกรโฮลดิง้ 
กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ชลบุรอีนิเตอร ์
ประธานกรรมการ บจก. บางพระธุรกจิ 
กรรมการ บจก. ศรสีรุศกัดิ ์
กรรมการ บจก. ตะวนัออกการขนสง่ 
กรรมการ บจก. ชลบุรสีงวนวงศธ์ุรกจิ 
กรรมการ บจก. ชลบุรกีนัยง 

 

3.   ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาแลว้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 รวม 8 ปี  1 เดือน                     

[ตัง้แต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ไดร้ับการแต่งตัง้ในที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่                             

15 มนีาคม 2556) ถงึ 22 เมษายน 2564] 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 มมีตแิต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 11 ปี 1 เดอืน 
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นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปัจจบุนั 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   : 6,750,855 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน  บจก. ทปีกรโฮลดิง้  (ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท) :  6,543,000 หุน้  

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ :  

2546 – ปัจจบุัน  ประธานกรรมการ บมจ. ผลติภณัฑค์อนกรตีชลบุร ี                                

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน :  

2561 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก. อา่งหนิพลงังาน                                  

2559 – ปัจจบุัน   กรรมการ บจก. ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์                                 

2556 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก. ซซีพี ีเพวิง่สโตนส ์

2556 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกจิ 

2550 – ปัจจบุัน  ประธานกรรมการ บจก. สมายล ์แอสเสท 

2545 – ปัจจบุัน             กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ชลประทปีสนิทรัพย ์                    

2545 – ปัจจบุัน  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทปีกรโฮลดิง้                                              

2533 – ปัจจบุัน             ประธานกรรมการ บจก. บางพระธุรกจิ                    

2532 – ปัจจบุัน    กรรมการ บจก. ศรสีรุศกัดิ ์                             

2531 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก. ตะวนัออกการขนสง่                                 

2530 – ปัจจบุัน        กรรมการ บจก. ชลบุรสีงวนวงศธ์ุรกจิ                           

2526 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก. ชลบุรกีนัยง 

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิท : - ไมม่ ี–  

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษกบับรษัิท - ณ ปัจจบุัน :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารในบรษัิท : บดิา นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม และ นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม 

5.   การเขา้รว่มประชุม 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2563  :   5/5  

 

6.   บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้่าน  “กระบวนการกลัน่กรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกจิของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลใดเป็นกรรมการ  
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นายรงัส ี ทปีกรสขุเกษม    

กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

 
1.   คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยับูรพา 

 ปรญิญาตร ีสาขา General Study, Trinity Western 

University, Canada 

 ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 99/2012 

 

 

 

 

2.  ประสบการณ์ท างาน : 

2561 – ปัจจบุัน                                  กรรมการ บจก. ถ่านหนิพลงังาน 

2559 – ปัจจบุัน                                  กรรมการ บจก.ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์

2558 – ปัจจบุัน  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรตี 

2558 – ปัจจบุัน                                                           กรรมการ บจก.บางพระธุรกจิ 

2556 – 2557                                  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรตี 

2550 – ปัจจบุัน                                  กรรมการ บจก.สมายล ์แอสเสท 

2548 – ปัจจบุัน                                  กรรมการ บจก.ชลบรุสีงวนวงศธ์รุกจิ 

 

3.   ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาแลว้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 รวม 8 ปี  1 เดือน                     

[ตัง้แต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ไดร้ับการแต่งตัง้ในที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่                              

15 มนีาคม 2556) ถงึ 22 เมษายน 2564] 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 มมีตแิต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 11 ปี 1 เดอืน 
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นายรงัส ี ทปีกรสขุเกษม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปัจจบุนั 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   :  860,956 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน  บจก. ทปีกรโฮลดิง้  (ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท) :   1,000,000 หุน้   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน :  

2561 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก. ถ่านหนิพลงังาน                                  

2559 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก.ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์                                 

2558 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก.บางพระธุรกจิ                                                           

2550 – ปัจจบุัน   กรรมการ บจก.สมายล ์แอสเสท                                 

2548 – ปัจจบุัน  กรรมการ บจก.ชลบรุสีงวนวงศธ์รุกจิ                                  

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิท : - ไมม่ ี- 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษกบับรษัิท - ณ ปัจจบุัน :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารในบรษัิท : บุตรนายประทปี  ทปีกรสขุเกษม และคูส่มรส นางสาวจารณี จงัสมบัตศิริ ิ

 

5.  การเขา้รว่มประชมุ 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2563  :   5/5  

 

6.  บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้่าน  “กระบวนการกลัน่กรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ

ของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลใดเป็นกรรมการ   
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นางสาวจารณี จงัสมบตัศิริ ิ  

กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท / 

ผูบ้รหิารฝ่ายจดัซือ้ บมจ. สมารท์คอนกรตี 

 

1.  คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

   ปรญิญาโท สาขาประกอบการ มหาวทิยาลยับูรพา 

   ปรญิญาตร ีสาขาสงัคมสงเคราะห ์คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   ประกาศนียบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program    

    (DAP) รุ่น SET/2012 

 

 

 

 

2.  ประสบการณ์ท างาน : 

2562 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรตี 

2561 – ปัจจบุัน  กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ /ผูบ้รหิารฝ่ายจดัซือ้  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

2556 – 2559   ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการเงนิและจดัซือ้ / กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร 

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

2549 – 2551  พนักงานน าเขา้ – สง่ออก ธนาคารเมกะสากลพาณชิย ์จ ากดั 

 

3.   ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาแลว้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 รวม 1 ปี  11 เดือน                     

[ตัง้แต่วันที่ 23 เมษายน 2562 (ไดร้ับการแต่งตัง้ในที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่                             

23 เมษายน 2562) ถงึ 22 เมษายน 2564] 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 มมีตแิต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 4 ปี 11 เดอืน 
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นางสาวจารณี จงัสมบตัศิริ ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปัจจบุนั 

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 :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารในบรษัิท : คูส่มรส นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม 

 

5.  การเขา้รว่มประชมุ 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2563  :   4/5 

 

6.  บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้่าน  “กระบวนการกลัน่กรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ

ของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลใดเป็นกรรมการ  
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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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คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

 
 

สรปุคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ในปี 2561 – 2563    (หนว่ย: บาท) 
 

(1) คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
    

(2)   บ าเหน็จคณะกรรมการบรษิทัฯ         

    ก ำหนดเงินบ ำเหน็จส ำหรับคณะกรรมกำรขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละปี แต่ทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิ 

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

    สรุปกำรจำ่ยบ ำเหน็จกรรมกำร ในปี 2561 - 2563 

 

 

 

 

 

 

(3)  ผลประโยชน ์และคา่ตอบแทนอืน่ ๆ -ไมม่-ี 

รายชือ่กรรมการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ 

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รวม 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รวม 

กรรมการ

บรษิทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รวม 

1. นายประทปี   

ทปีกรสขุเกษม 

80,000 - 80,000 80,000 - 80,000 100,000 - 100,000 

2. นายรงัส ี  

ทปีกรสขุเกษม 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 

3. นางสาวจารณี 

จงัสมบตัศิริ ิ

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

4. นายอาทติย ์  

ทปีกรสขุเกษม 

40,000 - 40,000 30,000 - 30,000 50,000 - 50,000 

5. นายสรุพล    

เตมิอรยิบุตร 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 

6. นางธดิา    

ธรรมสาโรช 

40,000 80,000 120,000 40,000 80,000 120,000 50,000 100,000 150,000 

7. รอ้ยตรสีมควร    

สธุรรมโน 

40,000 40,000 80,000 30,000 30,000 60,000 50,000 50,000 100,000 

8. นายสมชาย   

เลศิศกัด ิว์มิาน 

40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 80,000 50,000 50,000 100,000 

รวม   480,000   480,000   640,000 

การจา่ยบ าเหน็จคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 

 

2561 

(ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2560) 

 

2562 

(ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2561) 

 

2563 

(ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2562) 

 

400,000 บำท 

 

1,000,000 บำท 

 

1,600,000 บำท 
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นยิามของกรรมการอสิระ 
 
              บรษัิท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ก าหนดนิยามของกรรมการอสิระของบรษัิท 

เทา่กบั นยิามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ดงันี้ 

 

  (ก)  ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ใหนั้บรวม การถือหุน้                     

ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

    

  (ข)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน 

ประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน                   

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแลว้           

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวันไดร้ับแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี                           

ที่กรรมการอสิระ เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ 

 

  (ค)  ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ                         

ที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้                

รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้อี านาจควบคมุ

ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

  (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณ

อย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มนัีย หรือผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสัมพันธ์

ทางธุรกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

   ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกต ิ

เพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเกีย่วกับสนิทรัพย์หรือบรกิาร หรือการให ้             
หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน  ซึ่ง เ ป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้งช าระ                         
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรัพย์ที่มตีัวตนสุทธขิองบรษัิทฯ หรือตัง้แต่ยี่สบิลา้นบาทขึน้ไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการ          
ที่เกีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการทกรายการทีเ่กีย่วโยงกนั                     
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  ใหนั้บรวมภาระหนี้ที่ เก ิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง ปี                             
กอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 
  (จ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่         
หรือผู ม้ีอ านาจ  ควบคุมของบริษัทฯ และไม่ เ ป็นผู ถ้ือหุ น้ที่มีนัย ผู ม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ น้ส่วน                     
ของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้                   
รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯสงักัดอยู่ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้      
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 
 
 
 
 
 



56 

 (ฉ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย 
หรือที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้ับค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 

 (ช)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 
 (ซ) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนัียกับกจิการของบรษัิทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่ับเงนิเดอืนประจ า หรือถือหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนัียกับกจิการของบริษัทฯ           
หรอืบรษัิทยอ่ย 
 
 (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี่ยวกับการด าเนินงาน                   
ของบรษัิทฯ  
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 9 

ประวตักิรรมการอสิระ ทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ 

 

นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
บมจ.สมารท์คอนกรตี 

อาย ุ59 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 – 2563  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 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2  ซอย 63  ถนนรงัสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธญับรุ ีจ. ปทุมธานี 12130 
                                                                                                         

กรรมการอสิระทีบ่รษิทัแตง่ต ัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ “ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ” ในวาระทีเ่สนอ                                 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่10 

ขอ้บงัคบั หมวดที ่5 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

ขอ้บงัคบั ของ บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 

หมวดที ่ 5  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุประจ าปี ภายใน 4 เดอืน  
นับแตว่นัส ิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท        
      
  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั  
  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 าดับระเบียบวาระที่ ก 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 ่11 

                                               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 ่12 
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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 เลศิศกัดิว์มิาน  – กหหมกาหอสิหะ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ปด ้- 333 หมูบ่า้น สวีลหีงัสติ 2 
     ซอย 63  ถนนหังสติ – นคหนายก ต. รหะชาธรัิตย.  อ. ธญับุห ีจ. รทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหต ุ: กหหมกาหอสิหะทีบ่หณัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ “ปมม่สีว่นปดเ้สยีพเิศณ” ในวาหะทีเ่สนอ 
ในกาหรหะชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รหะจ ารี 2564 

 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเร็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รหะชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  
ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี อาคารชลประทปี  
ช ัน้ 2 เลขที ่39/1หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ 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 ่13 
 

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

 
หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั ้งใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉันทะ “ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ”                         
ในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้
ในการประชุมสาม ัญผู้ถ ือหุ ้น ประจ าปี  2564 ของ บมจ. สมาร ์ทคอนกรีต (SMART)                                         
ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี อาคารชลประทปี 
ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000  
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี ้
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 
 วาระที ่2  พจิารณารบัรอง รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่3  รบัทราบ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563  

รายงานประจ าปี 2563 และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนัประจ าปี 2564 

ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 

 

 วาระที ่4  พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนนิงาน                      
ของบรษิทั ประจ าปี 2563 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี                       
รบัอนุญาต 

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

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบั 
ผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

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

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้(PAR Value) ของบรษิทัฯ  
โดยการแตกหุน้ จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 

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

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณหส์นธขิ ้อ 4 ให้สอดคล้องกบั                                  
การเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้                          

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

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 370 บาท จากทุนจดทะเบยีน
จ านวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตดัหุ ้นสามญั ซึ่งเป็นหุ้น                                                
ทีย่งัไมจ่ าหนา่ย และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย ์

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

 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ                         
จดทะเบยีน 

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

 วาระที ่10  พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
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 วาระที ่11  พจิารณาอนุมตั ิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการออกหุน้สามญัใหม ่
จ านวน 12,739,195.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 551,999,918 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน
ใหมจ่ านวน 564,739,113.50 บาท 

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

 วาระที ่12  พจิารณาอนมุตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุ                         
จดทะเบยีน 

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

 วาระที ่13  พจิารณาอนมุตั ิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ   
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่14  พจิารณาอนุมตั ิการเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2564 เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการ                                              
ทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบุคคล 
  (14.1) นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (14.2) นายรังส ี  ทปีกรสขุเกษม  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (14.3) นางสาวจารณี  จงัสมบัตศิริ ิ   
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 (อา้งถงึขอ้บังคบั ของ บมจ.สมารท์คอนกรตี ขอ้ 34 บรษัิทก าหนดใหอ้อกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ 
โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง)) 

 วาระที ่15  พจิารณาอนมุตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่16 พจิารณาอนุมตั ิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี                       
ประจ าปี 2564                     

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

 วาระที ่17  พจิารณา เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี ้
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  (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 ่14 
 

   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 เลศิศกัดิว์มิาน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2 
     ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับุร ีจ. ปทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ : กรรมการอสิระทีบ่รษัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ “ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ” ในวาระทีเ่สนอในการประชมุ 
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                              
ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART) ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี                       
อาคารชลประทีป ช ัน้ 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุร ี จงัหวดัชลบุร ี 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 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 
 วาระที ่2  พจิารณารบัรอง รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

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

 วาระที ่3  รบัทราบ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563  
 รายงานประจ าปี 2563 และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนัประจ าปี 2564 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 

 
 วาระที ่4  พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนนิงานของบรษิทั  
 ประจ าปี 2563 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน 
 ประจ าปี 2563 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้(PAR Value) ของบรษิทัฯ โดยการแตกหุน้  
จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 

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

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้                         
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตั ิการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 370 บาท จากทนุจดทะเบยีนจ านวน  
552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตดัหุน้สามญั ซึง่เป็นหุน้ทีย่งัไมจ่ าหนา่ย  
และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย ์

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

 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่10  พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
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 วาระที ่11  พจิารณาอนุมตั ิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการออกหุน้สามญัใหม ่ 
 จ านวน 12,739,195.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 551,999,918 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่
 จ านวน 564,739,113.50 บาท 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่12  พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่13  พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ       
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่14  พจิารณาอนุมตั ิการเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2564 เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบุคคล 
  (14.1) นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (14.2) นายรังส ี  ทปีกรสขุเกษม  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (14.3) นางสาวจารณี  จงัสมบัตศิริ ิ   
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 (อา้งถงึขอ้บังคบั ของ บมจ.สมารท์คอนกรตี ขอ้ 34 บรษัิทก าหนดใหอ้อกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  

หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง)) 

 วาระที ่15  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่16  พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564                     
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่17 พจิารณา เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ 
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   (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ และไมถ่อืเป็น                             
  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)  
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่15 

แผนที ่สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  

ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี  

อาคารชลประทปี ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ี 

จงัหวดัชลบรุ ี20000 

 

หมายเลขโทรศพัท ์อาคารชลประทปี 038-265-400 

ตดิตอ่ วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลา 08.00 น. -17.00 น. 

 

Google Map :     อาคารชลประทปี 
 
QR Code : 

 

 

 

 



  แบบตอบรบั  การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้   
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  
 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี  
 อาคารชลประทปี ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ  
 อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 
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*** โปรดสง่แบบตอบรับ  ภายในวนัที ่ 8 เมษายน 2564  *** 
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   
        โดยรถยนตส์ว่นตวั 
        โดยรถตูท้างบรษัิทฯ จดัเตรยีม (โปรดอา่นรายละเอยีด การขึน้รถตู ้ทา้ยเอกสาร) 

 

*** หมายเลข โทรศพัท ์มอืถอืผูเ้ขา้ประชุม   *** 
(ส าคญั โปรดระบ)ุ 

? 

 
เขา้รว่มประชุมฯ โดยการมอบฉนัทะให ้นาย / นาง / นางสาว.................................................................  
(ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งม ีใบมอบฉนัทะ และ ส าเนาบตัรประชาชน  ผูม้อบฯ และ ผูร้บัมอบฯ แสดงในวนัประชุม) 
        โดยรถยนตส์ว่นตวั 
        โดยรถตูท้างบรษัิทฯ จดัเตรยีม (โปรดอา่นรายละเอยีด การขึน้รถตู ้ทา้ยเอกสาร) 
 

*** หมายเลข โทรศพัท ์มอืถอืผูเ้ขา้ประชุม   *** 

(ส าคญั โปรดระบ)ุ 
? 

 
ขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

ค าขอพเิศษเกีย่วกบัอาหารกลางวนั (ถา้ม)ี  คอื      มงัสวริัต ิ    อืน่ ๆ (ระบ)ุ .......................................................... 
 
(ลงนาม)  ............................................................................................................................................. 
 
นาย / นาง / นางสาว /บจก. / บมจ. .................................................................. (ผูถ้อืหุน้ / ผูม้อี านาจลงนาม) 

 
*** โปรด สง่ แบบตอบรบั หนา้นี้ เท่านัน้ *** 

ส าหรับ ผูถ้อืหุน้ ทีจ่ะขึน้รถตู ้รบัสง่  โปรดอา่น รายละเอยีด หนา้ถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประชุม AGM 

เอกสารแนบ 

1. แผนทีจุ่ดนัดพบ เพือ่ข ึน้รถตูรั้บส่ง ผูเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
2. แผนที ่แผนทีจุ่ดนัดพบ เพือ่ข ึน้รถตูรั้บสง่  

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
3. แผนที ่สถานทีจั่ดการประชมุผูถ้อืหุน้ 

4. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
5. กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยี่ยมชมโรงงาน ประจ าปี  2564 

 

กรณุาสง่แบบตอบรบั ตามแบบฟอรม์ทีร่ะบุไว ้ 
เป็นภาพถา่ยหรอืไฟล ์SCAN  

mailto:SMARTCHAWIN@GMAIL.COM


  แบบตอบรบั  การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้   
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  
 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี  
 อาคารชลประทปี ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ  
 อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 
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(เนือ่งจาก บมจ. วา่จา้งผูใ้หบ้รกิารรถตูภ้ายนอก OUTSOURCE – จงึไมส่ามารถ 

จอด รบั - สง่ นอกจุดรบัสง่ทีก่ าหนดไวไ้ด ้ขออภยัในความไมส่ะดวก) 

 
รายละเอยีดการขึน้รถตู ้รบั-สง่ ผูถ้อืหุน้ 

 

1. จดุนัดพบ  -  เพือ่ รับ และสง่กลับ ผูถ้อืหุน้ ทีม่าประชมุ   
(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 วันท าการ กอ่นการประชมุ ทางโทรศัพทม์อืถอื 

    ทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้น แบบตอบรับ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

*ส าคญั* 
ขอความกรณุาผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบั ภายในก าหนด 
เพือ่บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ 

 



  แบบตอบรบั  การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้   
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  
 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี  
 อาคารชลประทปี ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ  
 อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 
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แผนทีจ่ดุนดัพบ เพือ่ข ึน้รถตูร้บัสง่  

ผูเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 
 

 
จดุนดัพบ   : สถานีรถไฟ แอรพ์อรต์ลงิค ์มกักะสนั 
    ทางเขา้อาคารสถานี ประตทูี ่1  - ชัน้ลา่ง 

           (ไมม่ทีีจ่อดรถ โปรดใชบ้รกิารรถสาธารณะ)  
 

Google Map :   Makkasan Station - Airport Rail Link   
 
 

QR Code : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



  แบบตอบรบั  การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้   
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  
 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี  
 อาคารชลประทปี ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ  
 อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 
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แผนที ่สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART)  

ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทปี  

อาคารชลประทปี ช ัน้ 2 เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ี 

จงัหวดัชลบรุ ี20000 

 

หมายเลขโทรศพัท ์อาคารชลประทปี 038-265-400 

ตดิตอ่ วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลา 08.00 น. -17.00 น. 

 

Google Map :     อาคารชลประทปี 

QR Code : 
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ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่17 

 
นโยบายและมาตรการป้องกนัการตดิตอ่ของไวรสั COVID-19 

ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 

 เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงไดม้ีการก าหนดนโยบาย                          
และมาตรการป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID-19 ส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้แนะน า                  
ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี้  
 

1.  บริษัทฯจะจัดใหม้ีระบบคัดกรองผูท้ี่มอีาการไขร้่วมกับอาการทางเดนิหายใจก่อนเขา้ร่วมประชุม                                

ผ่านการตรวจวดัอณุหภมูริ่างกายและการสงัเกตโดยสายตาของทมีเจา้หนา้ที ่

        1.1  ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ ามูก                           

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มใ่หท้า่นเขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้(ขออนุญาตใหท้่านมอบฉันทะแกก่รรมการ

อสิระของบรษัิทแทน โดยเจา้หนา้ทีจ่ดุลงทะเบยีนจะอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและอากรสแตมป์ใหแ้กท่่าน) 

        1.2  ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการตดิสตกิเกอร์สัญลักษณ์ประจ าตัว                    

ไวบ้นเสือ้ของท่านใหช้ดัเจนกอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

 

2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณ                              

ทีม่กีารใชง้านร่วมกนัจ านวนมาก เชน่ หอ้งประชมุ จดุลงทะเบยีน จดุบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

 

3. บริษัทฯจะเนน้ย ้าสถานที่จัดงานใหม้ีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู ส้ัมผัส                    

จ านวนมากเชน่ ราวบันได ลูกบดิประตู หอ้งน ้า ดว้ยน ้าผงซักฟอก น ้ายาท าความสะอาด หรือ แอลกอฮอล ์70% 

อยา่งสม า่เสมอ 

 

4.  บริษัทจะจัดสถานที่ และหอ้งประชุมใหก้วา้งขวางเพียงพอ รวมทั ้งกระจายมุมบริการอาหาร                      

และเครือ่งดืม่ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความแออดัจนเกนิไป 

 
  ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ขา้ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้                    
ทุกท่าน บรษัิทฯ จงึเรียนมาเพื่อขอความร่วมมอืทุกท่านใหป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีร่ะบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 
ไดแ้ก ่

- ควรงดเขา้ร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ  COVID-19                            

หรอืหากพบวา่ตนเองเริม่ป่วย หรอืมอีาการตาม ขอ้ 1.1) ทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

- หากท่านสังเกตเห็นผูร้่วมประชุมมอีาการไข ้ไอ จาม มนี ้ามูก ผดิปกต ิควรแนะน าใหผู้ม้อีาการตดิตอ่

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ณ จดุตรวจคดักรองหรอืจดุลงทะเบียนทันท ี

 

- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรเตรียมหนา้กากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้ร่วมการประชุม           

เพือ่ความปลอดภยัของท่านและบุคคลขา้งเคยีง 

 

-  บริษัทฯขอใหค้ าแนะน าแก่ผู เ้ ข า้ประชุมควรลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั ้งก่อน                              

และหลงัจากเสร็จสิน้การเขา้ร่วมประชมุ และกอ่นออกจากสถานทีจ่ดัการประชมุ 
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Announcement of COVID-19 prevention policy 
For Meeting shareholders 

 
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 Meeting shareholders 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)  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. 

      (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( 

  
 
 
 
 
 
กก-1-2564-001 
 

1 มนีาคม 2564 
 
 
เรือ่ง       กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน ประจ าปี  2564 
 
 
เรยีน       ท่านผูถ้อืหุน้ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
 

1.  แผนทีโ่รงงาน SMART 
2.  กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัสิ าหรับผูเ้ยีย่มชม 
3.  แผนทีจ่ดุนัดพบ เพือ่ข ึน้รถรับสง่ ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ  
4.  แบบตอบรบัเขา้ร่วมกจิกรรมฯ 
5.  รายละเอยีดการขึน้รถตู ้

 
 
  บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) จะจัดใหม้ีก ิจกรรมผูถ้ือหุน้เยี่ยมชมโรงงาน SMART                        
อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี โดยบริษัทฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อย ซึ่งจะตอ้งมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน                              
ณ วันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อส ิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564                           
และน าส่ง “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” แสดงความประสงคข์อเขา้เยี่ยมชมกจิการไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ดังกล่าว โดยบรษัิทฯจะแนบ “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ทัง้นี้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ก าหนดการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข                      
การเขา้ร่วมกจิกรรมฯ  ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรบัน ำสง่พรอ้มจดหมำย 
เชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

กรณุำสง่แบบตอบรบั ตำมแบบฟอรม์ทีร่ะบุไว ้ 
เป็นภำพถำ่ยหรอืไฟล ์SCAN  
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน( 

 
1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีส่ามารถรับได ้

 
 ไมเ่กนิ  40   ท่าน 

 

2. ก าหนดการ* 
 

 
วนัเปิดรบั  และ ปิดรบั “แบบตอบรบัเขำ้รว่มกจิกรรมฯ”   
 
(รับสมัครโดยส่งภาพถ่าย แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ กลับมายัง
บริษัทฯ ทาง อีเมล และ line application  เท่ า นั้น  งดรับสมัคร                        
ทางโทรศพัท ์– รายละเอยีดโปรดดูใน “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” 
ซึง่จะถูกสง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564) 
 

 
7 มนีาคม – 8 เมษายน 

พ.ศ. 2564 

 
วนัประกำศผล ผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธเิขำ้รว่มกจิกรรมฯ 
 
( ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th    
หวัขอ้  นักลงทุนสมัพันธ ์/ ดาวน์โหลด / เอกสารส าหรับนักลงทุน) 
 

 
16 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

 
วนักจิกรรมฯ 
 

 
22 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ณ โรงงาน SMART  
อ.บา้นบงึ จ. ชลบุร ี 

 

 
 

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

หวัขอ้  นักลงทุนสมัพันธ ์ / ดาวนโ์หลด  / เอกสารส าหรับนักลงทนุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3.  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเขา้รว่มกจิกรรมฯ 
 
 3.1  ผูถ้ือหุน้ไดส้ ิทธิท่านละ 1 สิทธิ โดยตอ้งร่วมเดนิทางไปร่วมกิจกรรมดว้ยตนเองเท่านั้น                             
งดการโอนสทิธใิหผู้อ้ ืน่ไปแทน 
   
 3.2  ตอ้งเป็นผูถ้ือหุน้ที่มรีายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุน้ของ SMART ในวันก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ 
(Record Date) เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ผูถ้ือหุน้จะไดร้ับ “แบบตอบ
รับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
 
 3.3  ผูถ้ือหุน้ตอ้งมอีายุระหว่าง 20 – 60 ปี เพื่อความปลอดภัยในการเขา้เยี่ยมชมภายในโรงงาน          
โดยผูถ้ือหุน้จะตอ้ง ระบุอายุ ใน “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” หากไม่ระบุ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ                          
และมคีวามจ าเป็นตอ้งตดัสทิธกิารเขา้ร่วมกจิกรรมฯ ของท่านในครัง้นี้ 
 
 3.4  หากจ านวนผูถ้ือหุน้ที่ตอบรับการเขา้ร่วมกจิกรรมฯ มีมากกว่าจ านวนที่ก าหนด บริษัทจะสุ่ม
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมเยีย่มชมกจิการ ตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้  
 
 3.5  บริษัทจะประกาศรายชื่อผูม้ีส ิทธิ์เขา้ร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยืนยัน                             
การไดร้ับสทิธ ิ

ชอ่งทาง www.smartblock.co.th 
หวัขอ้  นักลงทุนสมัพันธ ์ / ดาวน์โหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทนุ 

 
 3.6  กรณุาแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน ในวนัเขา้ร่วมกจิกรรมฯ 
  
 3.7  ไมอ่นุญาตใหน้ าเด็ก ร่วมเดนิทางไปกบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ ทัง้นี้ เพือ่ปฏบิัต ิตามมาตรการ 
ดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 
 
 3.8  ไมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้น าครอบครัว ผูด้แูล หรอืผูต้ดิตามอืน่ใด ร่วมเดนิทางไปกบัผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมฯ 
 
 3.9  ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯจะตอ้งปฏบิัต ิตามนโยบายความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ                           
อยา่งเขม้งวด (ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย) 
 
 3.10 กรณีมขีอ้พพิาทใดๆเกดิขึน้ ค าตดัสนิของ “กรรมการผูจ้ดัการ” ของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ 
 
 
   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และ ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
 

(นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม) 
กรรมการบรษัิท 

 

 

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

ส ิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

แผนทีโ่รงงำน SMART 

 

 

แผนทีโ่รงงำน บรษิทั สมำรท์คอนกรตี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที ่11 หมูท่ ี ่9 ถนนบำ้นบงึ-แกลง ต ำบลหนองอริณุ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20220  

หมำยเลขโทรศพัท ์0-3844-2500 

ตดิตอ่ วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลำ 08.00 น. -17.00 น. 

 

Google Map :    SMART CONCRETE PUBLIC CO., LTD. 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน( 

ส ิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่2 

กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัสิ ำหรบัผูเ้ยีย่มชม 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน( 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน( 

ส ิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 

แผนทีจ่ดุนดัพบ เพือ่ข ึน้รถรบัสง่ ของผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมฯ 
 



 
  แบบตอบรบั  กำรเขำ้รว่มกจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงำน ประจ ำปี  2564 
  วนัพฤหสับดทีี ่22 เมษำยน พ.ศ. 2564  เวลำ 13.00 น. – 16.00 น. 
   ณ โรงงำน SMART เลขที ่11 หมูท่ ี ่9 ถนนบำ้นบงึ-แกลง  

   ต ำบลหนองอริณุ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี20220   

85 
 

 
ส ิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 

แบบตอบรบัเขำ้รว่มกจิกรรมฯ 

*** โปรดสง่แบบตอบรับ  ภายในวันที ่8 เมษายน 2564 *** 
โดยสง่ไฟล ์SCAN หรอื ภาพถา่ยทาง อเีมล 
SMARTCHAWIN@GMAIL.COM หรอื  LINE ID:  smartchawin 
สอบถาม  โทร.  097-945-2358 
 

 

เรยีน    ประธำนกรรมกำรบรษิทั  บมจ. สมำรท์คอนกรตี 
 
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............................................................................................................................................................. 
                                                                              

เขำ้รว่มกจิกรรมฯ ดว้ยตนเอง   
        โดยรถยนตส์ว่นตวั 
        โดยรถตูท้างบรษัิทฯ จดัเตรยีม (โปรดอา่นรายละเอยีด การขึน้รถตู ้ทา้ยเอกสาร) 

 

*** หมำยเลข โทรศพัท ์มอืถอืผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม*** 
       (ส ำคญั โปรดระบ)ุ 

? 

 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

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

 

กจิกรรมผูถ้อืหุน้เย ีย่มชมโรงงำน 

 

กรณุำสง่แบบตอบรบั ตำมแบบฟอรม์ทีร่ะบุไว ้ 
เป็นภำพถำ่ยหรอืไฟล ์SCAN  

mailto:SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน( 

ส ิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่5 

รำยละเอยีดกำรขึน้รถตู ้

 
(เนือ่งจำก บมจ. วำ่จำ้งผูใ้หบ้รกิำรรถตูภ้ำยนอก OUTSOURCE – จงึไมส่ำมำรถ 

จอด รบั - สง่ นอกจุดรบัสง่ทีก่ ำหนดไวไ้ด ้ขออภยัในควำมไมส่ะดวก) 
 

 
รำยละเอยีดกำรขึน้รถตู ้รบั-สง่ ผูถ้อืหุน้ 

 

1. จดุนัดพบ  -  เพือ่ รับ และสง่กลับ ผูถ้อืหุน้  
    (รถตู ้ไม่จอดรถ – สง่ สถานทีอ่ืน่)  คอื  ... 

 
สถำนรีถไฟ แอรพ์อรต์ลงิค ์มกักะสนั 

 

จุดนดัพบ - จุดรบัสง่ผูโ้ดยสำร ทำงเขำ้อำคำรสถำน ี
ประตทูี ่1  - ช ัน้ลำ่ง 

        (ไมม่ที ีจ่อดรถ โปรดใชบ้รกิำรรถสำธำรณะ)  
 

 

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 กอ่นวันกจิกรรมฯ  

ทางโทรศัพทม์อืถอืทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้น แบบตอบรับ 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
   

 

 

 

*ส ำคญั* 
ขอควำมกรณุำผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบั ภำยในก ำหนด 

เพือ่บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวก 
 

 

กรณุำสง่แบบตอบรบั ตำมแบบฟอรม์ทีร่ะบุไว ้ 
เป็นภำพถำ่ยหรอืไฟล ์SCAN  


