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หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2565 

ถา่ยทอดสดจากหอ้งประชุมทีบ่รษิทัจดัเตรยีม 

 ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ (e-AGM) 

ชอ่งทางเดยีวเทา่น ัน้ ต ัง้แตเ่วลา 10.00 น.เป็นตน้ไป 

 

กอ่น วนั-เวลา ประชุมผูถ้อืหุน้ 

โปรดลงทะเบยีน ยนืยนัตวัตน ลว่งหนา้ ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทาง QR Code  หรอื  URL 

 

 

https://bit.ly/3pArdfq 

 

ขอความกรณุา  งดเดนิทางมารว่มประชุมดว้ยตนเอง 

   หากไมส่ะดวกประชุมผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ (e-AGM)   

โปรดสง่เอกสารมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  7 วนั  กอ่นวนัประชุม 

มายงั ฝ่ายเลขานุการบรษิทัฯ ตามทีอ่ยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุม 

 

วนัประชุมผูถ้อืหุน้ (e-AGM)   

ต ัง้แตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 

ผูถ้อืหุน้ โปรด Log in 

เขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting  ที ่URL : 

https://portal.eservice.set.or.th 

 
 

https://bit.ly/3pArdfq
https://portal.eservice.set.or.th/
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กก-1-2565-105   
 
 

 18  มนีาคม  2565 

 

 
 เรือ่ง     ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM)     

 
 เรยีน     ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากัด (มหาชน) 

 
  

 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   : 

 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

หมายเลข 

เรือ่ง ประกอบการพจิารณา วาระที่ 

1 เรือ่งแจง้ใหท้ราบฯ และ  

หลักเกณฑว์ธินัีบคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

1 

2 รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ฯ 2 

3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ฯ 3 

4 งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จฯ 4 

5 การจัดสรรก าไรสทุธฯิ 5 

6 การจ่ายเงนิปันผลฯ 6 

7 การแตง่ตัง้กรรมการฯ  7 

8 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ 8 

9 การแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชฯี 9 

10 การลดทนุจดทะเบยีนฯ 10 

11 การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธฯิ 11 

12 หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ  

13 นยิามกรรมการอสิระ  

14 ประวัตกิรรมการอสิระ  

15 ขอ้บังคับของบรษัิท หมวด 5  

16 หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก -    

มอบเป็นการท่ัวไป  

 

17 หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข -    
มอบแบบก าหนดรายละเอยีด 

 

18 หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค -   
(กรณีผูถ้อืหุน้ต่างประเทศและแตง่ตัง้คัสโตเดยีน) 

 

19 คูม่อืการใชง้านระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์ (DAP e-Shareholder Meeting) 
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ดว้ย คณะกรรมการบรษัิท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต (บรษัิท)  มีมตใิหจ้ัด การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565  

ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-AGM)   (โดยผูใ้หบ้รกิารดา้นระบบจัดการประชุม คอื บรษัิท ดจิทัิล  แอคเซส แพลตฟอร์ม 

จ ากัด  - บรษัิทย่อยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)   ใน วันพฤหัสบดทีี ่21 เมษายน  พ.ศ. 2565 เวลา  10.00 น. 
เป็นตน้ไป   โดยถ่ายทอดสดจาก  หอ้งชลประทปี  อาคารชลประทปี   เลขที ่  39/1 หมู่ที ่1   ถนนสขุุมวทิ ต าบลหว้ยกะปิ 

อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง บรษัิทจงึขอความกรุณาจาก

ทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) เพยีงชอ่งทางเดยีว  

และ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  บริษัทขอความกรุณาจากท่านผูถ้ือหุน้และ                      
ผูร้ับมอบฉันทะ งดเดนิทางมายังหอ้งถา่ยทอดสดทีบ่รษัิทจัดเตรยีม 

 
 

เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี้ 
 

วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 1 

 
ขอ้มลูประกอบ :  

เงือ่นไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน    

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

วาระนี้ก าหนดขึน้ เพื่อแจง้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท
รายงานเหตุการณ์ หรือความคบืหนา้ต่าง ๆ (ถา้มี) ของบรษัิทต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่อง   

เพือ่พจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ เงือ่นไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน 
และนับคะแนน และรายงานเหตุการณ์ หรอืความคบืหนา้ต่าง ๆ (ถา้ม)ี ของบรษัิทต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่มี

การน าเสนอ เรือ่งเพือ่พจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
 

 
วาระที ่2  พจิารณารบัรอง รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 
 

ขอ้มลูประกอบ :  
ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่ วันพฤหัสบดทีี ่22 เมษายน 2564 ไดม้กีารจัดท ารายงานประชมุ และ

จัดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุผูถ้ือหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบรษัิท (https://www.smartblock.co.th) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุดังกล่าวไดม้ีการบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 

https://www.smartblock.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
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เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 

 

 

วาระที ่3  รบัทราบ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564 และนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชนั

ประจ าปี 2565   

 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 3 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564 และ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ คอรัปชัน ประจ าปี 
2565 

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท และการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญซึง่เกดิขึน้ในรอบระยะเวลา

บัญชี ประจ าปี 2564 ตาม แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1)  รวมถึงรับทราบ นโยบายการต่อตา้น                           
การทุจรติคอรัปชัน ประจ าปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการต่อตา้นคอรัปชันจากปีที่ผ่านมา    รายละเอยีด
ปรากฎตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ทีไ่ดจ้ัดสง่ใหกั้บผูถ้อืหุน้ 

พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ ในครัง้นี้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการบรษัิท 

และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญซึง่เกดิขึน้ในรอบระยะเวลาบัญช ีประจ าปี 2564 รายละเอยีดปรากฏตาม แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (56-1)  รวมถงึรับทราบ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ คอรัปชัน ประจ าปี 2565 และ
พัฒนาการนโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชนัจากปีทีผ่า่นมา 

 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทั ประจ าปี 2564 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 4 
 

ขอ้มลูประกอบ : 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564  

ซึง่สรุปสาระส าคัญของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกับปีทีผ่่านมาไดดั้งนี้ 

 

รายการ 
ส าหรบั 
ปี 2564 

 (ลา้นบาท) 

ส าหรบั 
ปี 2563 

 (ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/(ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 457.356 416.686 40.670 9.76% 

รายไดอ้ืน่ 2.125 2.481 -0.356 -14.35% 

ก าไรขัน้ตน้  103.110 95.927 7.183 7.49% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 13.641 11.886 1.755 14.77% 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 41.200 39.725 1.475 3.71% 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษีและ
คา่เสือ่มราคา 

50.394 46.797 3.597 7.69% 

ตน้ทนุทางการเงนิ 2.134 3.200 -1.066 -33.31% 

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงนิได ้ 8.391 -2.210 10.601 n/a 

ก าไรส าหรบังวด 39.869 45.807 -5.938 -12.96% 

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

เพื่อให เ้ ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ า กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแกไ้ขเพิ่ม เติม )                          
(“พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้                        

ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน                                               

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววราภรณ์                        

วารีเศวตสุวรรณ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด                         
และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ                      

และรับรองจากผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ รวมทัง้รับทราบรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ต อ้งผ่านการอนุมัติด ว้ยคะแนนเสียงไม่น อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ถ้ือหุ น้                           

ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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  วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน 
  ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 
 

  ขอ้มลูประกอบ : 
ปี 2564 บริษัทมีผลก าไรสุทธิตามปรากฎในงบการเงินประจ าปี 2564 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทจึงตอ้งเสนอต่อที่ประชุมผู ถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ส าหรับ                                 

ผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 

 

ค าอธบิาย 

 

ส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

ผลก าไรสทุธ ิประจ าปี 2564 39,868,607.92 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2564 4,000,000.00 

จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ในปี 2564 2,000,000.00 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2564 6,000,000.00 

ทนุจดทะเบยีน ณ 31 ธ.ค. 2564  564,739,113.50 

รอ้ยละของ ทุนส ารองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน                    

ณ 31 ธ.ค. 2564 

1.06 

รอ้ยละของการจัดสรรทุนส ารองต่อผลก าไรสุทธิ                       

ประจ าปี 2564 

5.02 

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 45 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงิน 

ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรก าไรสุทธิ  
ส าหรับ ผลการด าเนนิงาน ปี 2564  เป็นจ านวนเงนิ  2,000,000   บาท 

 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ต อ้งผ่านการอนุมัติด ว้ยคะแนนเสียงไม่น อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ถ้ือหุ น้                              

ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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  วาระที ่6  พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2564    
 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 6 

 
ขอ้มลูประกอบ :    
 

ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผล (มลูคา่ PAR 1.00 บาทตอ่หุน้)   

 

การจา่ยเงนิ 

ปนัผล  

ประจ าปี /  

ระหวา่งกาล 

อตัราการจา่ยเงนิ

ปนัผลตอ่หุน้

(บาท) 

(มูลคา่ PAR  

1 บาทตอ่หุน้) 

จ านวนเงนิ 

จา่ยปนัผล

ท ัง้ส ิน้  

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

ก าไรเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

หกัเงนิ

ส ารองตาม

กฎหมาย 

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปีหลงั

หกัขาดทนุ

สะสม 

และส ารองฯ 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ ของการ

จา่ยเงนิปนัผล 

(%) 

ประจ าปี 2561 --- งดจา่ยเงนิปนัผล --- 

ประจ าปี 2562 --- งดจา่ยเงนิปนัผล --- 

ประจ าปี 2563 0.12 55.200 45.807 

 

44.636 2.300 43.507 126.87% 

หมายเหต ุ: บรษัิทจ่ายปันผลระหวา่งกาล 1/2563 เมือ่วันที ่  5  มถินุายน  2563 
 

ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผล (มลูคา่ PAR 0.50 บาทตอ่หุน้) 

 

การจา่ยเงนิ 

ปนัผล  

ประจ าปี / 

ระหวา่งกาล 

อตัราการจา่ยเงนิ

ปนัผลตอ่หุน้ 

(บาท) 

(มูลคา่ PAR  

0.50 บาทตอ่หุน้) 

จ านวนเงนิ 

จา่ยปนัผล

ท ัง้ส ิน้  

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

ก าไรเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

หกัเงนิ

ส ารองตาม

กฎหมาย 

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปีหลงั

หกัขาดทนุ

สะสม 

และส ารองฯ 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ 

การจา่ยเงนิ 

ปนัผล (%) 

จา่ยปนัผล

เพิม่เตมิ  

(ประจ าปี 2563) 

0.035 32.200 45.807 

 

44.636 2.300 43.507 74.01% 

จา่ยปนัผล  

 (ประจ าปี 

2564) 

(รอการอนมุตั ิ

จากทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2565) 

0.04 41.662 39.869 38.873 2.000 37.869 110.02% 
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล  
การก าหนดวัน Record Date วันก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรับเงินปันผล และการก าหนดวันจ่ายเงินปันผล  
ประจ าปี 2564 โดยเสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 เป็นเงนิสดในอัตรา 0.04 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นเงนิปันผล
จ่ายทั้งสิ้น  41,662,665.56 บาท  คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลรอ้ยละ  110.02  ของก าไรสุทธิประจ าปี  
หลังหักเงนิส ารองตามกฎหมาย ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่าย เงนิปันผลของบรษัิททีก่ าหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลังหักเงนิส ารองตามกฎหมาย และก าหนดวัน Record Date วันก าหนด
รายชื่อผูม้ีสทิธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 และ ก าหนดวันจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  
ในวันที ่20 พฤษภาคม 2565  

 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตั ิการเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2565 เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ 
ตามวาระ   

 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 7 

 

ขอ้มลูประกอบ 
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ซึง่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุจ านวน   

1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของทุกปี ซึง่ในการประชุมสามัญ       
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  มกีรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด 3 ทา่น คอื 

1) นายอาทติย ์   ทปีกรสขุเกษม  ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 
2) นายสมชาย  เลศิศักดิว์มิาน  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

3) รอ้ยตรสีมควร     สธุรรมโน  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็น
กรรมการบริษัท ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ตั ้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 จนถึง 

วันที ่30 พฤศจกิายน 2564  
- ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท - 

 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  
ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้ซึง่ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี้         

มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :      

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป
อกีวาระหนึง่    คอื  

1) นายอาทติย ์   ทปีกรสขุเกษม  ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 
2) นายสมชาย   เลศิศักดิว์มิาน  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

3) รอ้ยตรสีมควร    สธุรรมโน  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
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เนื่องจากบคุคลดังกลา่ว เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ในดา้นตา่ง ๆ ทีเ่ป็นคณุประโยชน์ตอ่บรษัิท และ
มีคุณสมบัตคิรบถว้น  ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฎหมายอื่น และ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

อา้งถึงขอ้บังคับของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ขอ้ 34  บริษัทก าหนดใหอ้อกเสียงลงคะแนนแต่งตั ้งกรรมการ                        
โดยใหหุ้น้ 1 (หนึ่ง)  หุน้ มีเสียง 1  (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ตอ้งผ่าน           

การอนุมัติด ว้ยคะแนนเสียงไม่น อ้ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนเสียง ทั้งหมดของผู ถ้ือหุ น้  ซึ่งมาประชุม                                 
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 

 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  

 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  8 

 
ขอ้มลูประกอบ: 

ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทน

แก่กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาหลักเกณฑ์ และขัน้ตอนการเสนอ
ค่าตอบแทน โดยค านึงถงึความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผดิชอบของกรรมการ และผลการด าเนินงาน 

ของบรษัิท ใหส้อดรับกับสภาวะทางเศรษฐกจิ ซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2565 ดังนี้ 
 

1. คา่เบีย้ประชมุ 

 

ต าแหนง่ เบีย้ประชุม 

ตอ่คร ัง้ (บาท) 

จ านวน

กรรมการ 
(คน) 

จ านวนคร ัง้ 

(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  

(บาท) 

ประธานกรรมการบรษัิท 20,000 1 10 200,000 

กรรมการบรษัิท 10,000 6 10 00,0006  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 1 10 200,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 2 10 200,000 

รวม    00,00021,  

 

2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 
บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบรษัิทในแต่ละปี แต่ทัง้นี้ สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 

บาท โดยใหป้ระธานกรรมการบรษัิท มอี านาจจัดสรรเงนิจ านวนนี้แกก่รรมการ แตล่ะทา่น  
 

3. ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 

คา่ตอบแทนกรรมการดังกล่าวใหม้ผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
 

  วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และขอ้บังคับบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้ับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อืน่ ตามที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา และลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ  ไดแ้ก่   
ค่าเบีย้ประชุมสูงสุดไม่เกนิ   1,200,000 บาทต่อปี  และ บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท สูงสุดไม่เกนิ  2,000,000 

บาทตอ่ปี  เนื่องจากมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 

 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 



 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ (e-AGM)    

 

9 
 

YE400 REV-16-03-65-1 

วาระนี้ต อ้งผ่านการอนุมัติด ว้ยคะแนนเสียงไม่น อ้ยกว่า  สองในสาม (2/3)  ของจ านวนเสียงทั้งหมด                           
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565    

 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  9 

                  
ขอ้มลูประกอบ :     

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี                        

ของบรษัิท ซึง่ไดพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2565 และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชดีว้ย โดยบรษัิท ไดพ้จิารณา ประวัตบิรษัิท และประสบการณ์การท างานของ

ผูส้อบบัญชแีลว้ เห็นวา่ เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเป็นอสิระ 
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้ นาย เมธ ีรัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3425 

หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803 หรอื นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบัญช ี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 

เลขที่ 5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคน

หนึ่ง เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต
ดังกลา่วขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาต

อืน่ของบรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนไดโ้ดยก าหนดคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ ดังนี้  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

               

ประวัตกิารลงลายมอืชือ่ของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้  
 

รายชือ่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

เลขทะเบยีน รอบปีบญัช ีทีล่ง

ลายมอืชือ่ 

รวมจ านวนปีทีล่ง

ลายมอืชือ่ (ปี) 

รวมรอบระยะเวลาบญัช ี

ปจัจบุนั 

นาย เมธ ี   รัตนศรเีมธา 3425 31 ธันวาคม 

2556-2558 

3 

นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน์ 2803 - - 

นายอัครเดช    เปลีย่นสกลุ 5389 31 ธันวาคม 

2559 

1 

นางสาววราภรณ์    วารเีศวตสวุรรณ 5087 31 ธันวาคม 

2560-2564 

5 

    
 

ค าอธบิาย ปี 2565 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

เพิม่ขึน้(บาท) 

คา่สอบทานรายไตรมาส 

 
ไตรมาสละ 

041 ,000 

ไตรมาสละ 

130,000 

 

10,000.00 

รวมคา่สอบทาน  

(3 ไตรมาส) 

 

420,000 

 

390,000 

 

30,000.00 

คา่สอบบัญชปีระจ าปี  
(Audit Fee) 

 

740,000 

 

720,000 

 
20,000.00 

คา่บรกิารอืน่  (Non-Audit Fee) - - - 

 

รวม 
 

1,160,000 

 

1,110,000 

 

50,000.00 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ 
1. บมจ.สมารท์คอนกรตี ไมม่ ีบรษัิทยอ่ย /บรษัิทร่วม   

2. บมจ.สมารท์คอนกรตี กับ ผูบ้รหิาร และ ผูถ้อืหุน้รายใหญไ่มม่คีวามสมัพันธ ์และสว่นไดส้ว่นเสยี กับ  
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  ส านักงาน กลต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผูส้อบบัญชีฯ ใหเ้ปลี่ยนผูส้อบบัญชีฯ  

เมือ่ครบ 7 ปี และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี  ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปี แต่งตัง้
ผู ส้อบบัญชีรับอนุญาต และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั ้งผู ส้อบบัญชีรับอนุญาต                          

จะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตคนเดมิอีกก็ได ้และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชรีับอนุญาต    

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชรีายใดปฎบัิตหินา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท

มาแลว้ 7 รอบระยะเวลาบัญช ีไมว่า่จะตดิต่อกันหรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายนัน้เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทได ้เมือ่พน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบระยะเวลาบัญชตีดิตอ่กัน 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้แต่งตั ้ง  นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชี                  

รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พศิษิฐ์ ชวีะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803                                        
หรือ  นาย  อัครเดช เปลีย่นสกุล  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 5389 หรือ  นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี      
ของบริษัท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท                                            

และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห ้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์                                    
แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้                          

โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้     1,160,000    บาท   

 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้แต่งตั ้ง  นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชี                          
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศษิฐ์ ชวีะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803                                        

หรือ  นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ  นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี      
ของบริษัท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท                                            

และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห ้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์                                    
แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้                          

โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้    1,160,000    บาท   

 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียน จ านวน 43 ,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียน  

จ านวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญั ซึง่เป็นหุน้ทีย่งัไม่ได้
จ าหนา่ย และมไิดม้ไีวร้องรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย ์  

 
ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 10 

 

ขอ้มลูประกอบ : 
 

1. วัตถปุระสงคข์องการลดทนุจดทะเบยีน  

เนื่องจากมหีุน้สามญัซึง่เป็นหุน้ทีย่ังไมไ่ดจ้ าหนา่ย และมไิดม้ไีวร้องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์

จ านวน 87,911,588 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้สว่นทีเ่หลอืจากการทีไ่มม่กีารใชส้ทิธิ ์

SMART-W2 จ านวน 34,128,869 หนว่ย (หมดอายเุมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2564 อัตราการใชส้ทิธ ิSMART-W2 - 

1 หน่วย : 2.10065 หุน้สามญั) และเมือ่รวมกับหุน้สามัญเพิม่ทนุคงเหลอื ทีอ่อกเพือ่รองรับการปรับสทิธ ิ

SMART-W2 ซึง่ถกูค านวณเผือ่ไวจ้ านวน 16,218,779 หุน้ กอ่นทราบอัตราการปรับสทิธทิีแ่น่นอน จงึมจี านวน

หุน้สามัญทีไ่มไ่ดร้องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ SMART-W2 คงเหลอืทัง้สิน้ 87,911,588 หุน้  

 

2. ความเห็นกรรมการบรษัิททีแ่สดงวา่รายการดังกล่าวมคีวามเหมาะสม และผลกระทบต่อบรษัิท  
คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า รายดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบรษัิทสมควรให  ้                          

ที่ประชุมผู ถ้ือหุ น้ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  จ านวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียน  
จ านวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุน้สามัญ ซึง่เป็นหุน้ทียั่งไม่ไดจ้ าหน่าย และ

มไิดม้ไีวร้องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์  

 

3. การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้   
รายการดังกลา่ว ไมม่ผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

 

4. ความเห็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นว่าไม่ควรเขา้ท ารายการ

ดังกลา่ว     -ไมม่-ี    
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 
 

(หมายเหต ุ- วาระที ่10 และ 11 เป็นวาระตอ่เนือ่งกนั กรณีวาระนีผ้า่นการอนุมตั ิ

แตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) 
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วาระที ่11 พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 
 

ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข  11 
 

ขอ้มลูประกอบ :  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่11 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด เป็นดังนี้ 

 
 

ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน จ านวน 520,783,319.50 บาท (ห ้า ร ้อ ย ยี่ สิ บ ล ้า น เ จ็ ด แ ส น แ ป ดห มื่ น                           
สามพันสามรอ้ยสบิเกา้บาท หา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น  1,041,566,639  หุน้ (หนึ่งพันสีส่บิเอ็ดลา้นหา้แสนหกหมื่นหกพัน
หกรอ้ยสามสบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามัญ  1,041,566,639  หุน้ (หนึ่งพันสีส่บิเอ็ดลา้นหา้แสนหกหมื่นหกพัน

หกรอ้ยสามสบิเกา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ     - หุน้ (-) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พจิารณาอนุมัติ การแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธขิอ้ 4 เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีน และอนุมัตกิารมอบอ านาจให ้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรษัิท 

หรอื ประธานกรรมการบรหิาร  หรอื บุคคลซึง่ไดร้ับการแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธาน
กรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ข หนังสอืบรคิณหส์นธติ่อนายทะเบยีน

บรษัิทมหาชน ที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ค าสัง่ของนายทะเบยีนบรษัิทมหาชน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ 
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 

 
(หมายเหต ุ- วาระที ่10 และ 11 เป็นวาระตอ่เนือ่งกนั กรณีวาระนีผ้า่นการอนุมตั ิ

แตจ่ะมผีลทางกฎหมายอยา่งสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทุกวาระดงักลา่วผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) 
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วาระที ่12  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ -  (ถา้ม)ี 
 

  วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 
 วาระนี้ก าหนดขึน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเห็นตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี                    

  และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ โดยจะไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่ใด                              

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิและไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหม้ีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเ ปิดโอกาสใหผู้ ถ้ือหุน้ไดส้อบถาม                        

และพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ไมม่กีารลงคะแนน 
 

 
 

 

 
 

บรษัิท ขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้  กรุณาศกึษาเงือ่นไขการลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์  
ตลอดจน ศกึษาวธิกีารลงคะแนนผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  บรษัิท จัดใหม้กีาร  ลงทะเบยีนยนืยันตัวตน 

ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ ล่วงหนา้ ตัง้แต่วันที ่19  มนีาคม พ.ศ. 2565  ถงึ วันที ่21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา  10.00 น.  
 

 

วันประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. ผูถ้อืหุน้สามารถ Log In เขา้สูร่ะบบ  
DAP  e-Shareholder Meeting ที ่URL  

https://portal.eservice.set.or.th 

 

 
อนึง่ เพือ่ความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบุคคล    การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส ์

(e-AGM) ไมร่องรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา ใหแ้ก ่บคุคลธรรมดาผูอ้ืน่เขา้ร่วมประชมุ และ ออกเสยีงแทนตน ในการ
ประชมุครัง้นี้ไดด้ังนัน้  

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง บรษัิทจงึขอความกรุณาจาก
ทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) เพยีงชอ่งทางเดยีว  

และ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  บรษัิทจงึขอความกรุณาจากท่านผูถ้ือหุน้ และ         
ผูร้ับมอบฉันทะ งดเดนิทางมายังหอ้งถา่ยทอดสดทีบ่รษัิทจัดเตรยีม 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://portal.eservice.set.or.th/


 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ (e-AGM)    

 

14 
 

YE400 REV-16-03-65-1 

 
 

 
 

 

 
เพื่อเป็นการรักษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของท่านผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ ท่านผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม การประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM)    บรษัิท ขอความกรุณาใหท้่านผูถ้อืหุน้ มอบฉันทะใหแ้ก ่
กรรมการอสิระของบรษัิท  โดยการกรอกขอ้ความ หนังสอืมอบฉันทะ  ตามแบบ ข.  ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย ใหค้รบถว้น  พรอ้ม

ตดิอากรแสตมป์  20 บาท   และจัดส่งทางไปรษณีย ์แบบด่วน พเิศษ (EMS) เท่านัน้ เพื่อป้องกันการสูญหายล่าชา้  (ขอ

ความกรุณางดสง่ ผา่นผูร้ับจา้งขนสง่เอกชน) โดยจัดสง่หนังสอืมอบฉันทะล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วัน กอ่นวันประชมุ มาที ่: 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

อย่างไรก็ตาม  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ ไม่มอีากรแสตมป์   บรษัิทไดอ้ านวยความสะดวกอากรแสตมป์ เตรยีมใหผู้ถ้อืหุน้
และผูร้ับมอบฉันทะไวด้ว้ยแลว้ 

 
บรษัิทมนีโยบายอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึนักลงทนุสถาบันเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดย  

ท่านผูถ้ือหุน้ และนักลงทุนสถาบัน สามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ และ เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้                             

ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท ที ่: 
 

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

(หัวขอ้ นักลงทนุสมัพันธ ์/ ดาวนโ์หลด / การประชมุผูถ้อืหุน้)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สง่ ทาง ปณ. ดว่นพเิศษ EMS เทา่น ัน้  ที ่: 
 

คณุ อมรรตัน ์สาราษฎร ์
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  บมจ. สมารท์คอนกรตี 
อาคารชลประทปี   ช ัน้  4 
เลขที ่ 39/1 หมูท่ ี ่1  ถนนสุขมุวทิ   
ต าบลหว้ยกะปิ 
อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี 2000 

 

 

(สง่ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.) 
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จึงขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้ โปรดเขา้ร่วม การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565  ผ่านระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์ (e-AGM)  ตามก าหนด วัน เวลา และวธิกีาร ดังกลา่ว 
 

 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 

บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
 

 
(นาย อาทติย ์   ทปีกรสขุเกษม) 

 ประธานกรรมการบรษัิท 
 
 

หมายเลข โทรศพัท ์เพือ่การตดิตอ่สอบถาม  
โทร.  0897791889  (อมรรัตน์ สาราษฎร)์    
ขออภัยทีไ่มส่ามารถ รับลงทะเบยีน ยนืยันตัวตน ใหผู้ถ้อืหุน้ ทางโทรศพัท ์โปรดลงทะเบยีนตาม QR CODE / URL 
 
 

 

 

 https://bit.ly/3pArdfq 

 

 

ทา่นผูถ้อืหุน้ สามารถเรยีกด ู หนงัสอืเชญิประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมนี ้  

บนเว็บไซตข์องบรษิทัฯ   ต ัง้แต ่วนัที ่ 18 มนีาคม 2565  เป็นตน้ไปที ่   

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

หวัขอ้   นกัลงทุนสมัพนัธ ์/ ดาวนโ์หลด / การประชุมผูถ้อืหุน้   
 

 

https://bit.ly/3pArdfq
https://www.smartblock.co.th/
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่1 
ข ัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน  หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนน  

และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
ของ บมจ. สมารท์คอนกรตีผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) 
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ข ัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน  หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนน  
และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุม 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี 

ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) 
 

1. ข ัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 
 1.1 ประธานทีป่ระชมุขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
 1.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งออกเสยีง
ลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง ลงคะแนนเป็น

บางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ (Custodian) 
 1.3 ผูถ้ือหุน้เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเครื่องหมายใน 

ชอ่งไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 1.4  ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ออกเสยีงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสยีง หรอื ไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบจะ
ถอืวา่มตเิห็นดว้ยตามทีป่ระธานเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
 
2. หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสยีง 
 2.1 ใหนั้บหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมต ิเวน้แต่กฎหมาย

ก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน  ใหป้ระธานฯมเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึง่ 
 2.2 การนับผลลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ บรษัิทฯจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ 
เฉพาะทีอ่อกเสยีง ไม่เห็นดว้ย และ/หรอื งดออกเสยีง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ใน
ที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ทัง้น้ี ไดนั้บรวมคะแนนเสยีงที่ผูม้อบฉันทะได ้
ลงคะแนนมาในหนังสอืมอบฉันทะเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ไดบ้ันทกึคะแนนเสยีงดังกลา่วไวล้ว่งหนา้ในตอนทีล่งทะเบยีน
ประชมุแลว้ 
 2.3  การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง โดยในแตล่ะ
ระเบยีบวาระจะใชจ้ านวนผูถ้อืหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุ 
 2.4  กรณีทีจ่ะถอืว่าเป็นบัตรเสยี หมายถงึ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนใน

บัตรลงคะแนนอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 1 ชอ่งในบัตรลงคะแนนอเิล็กทรอนกิสห์รอืมกีารแยก
การลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคัสโตเดียน) ทัง้น้ี จ านวนผูถ้ือหุน้และจ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมในแต่ละวาระ 
อาจจะแตกตา่งกันไดเ้น่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ประชมุภายหลังเพิม่เตมิ 
 
3. วธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ 
 เน่ืองดว้ยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เป็นการจัดประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
 (e-AGM) ผา่นระบบ DAP e-shareholder Meeting เพยีงชอ่งทางเดยีว บรษัิทขอแจง้แนวทางการปฏบิตัใิน
การเขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ดังน้ี 
 
 3.1 ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีป่ระสงคเ์ขา้รว่มประชุม ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) 
และ ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนผา่น   ผา่นระบบ DAP e-shareholder Meeting 
 
 3.1.1 กรณีเขา้รว่มประชุม ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM)  - ดว้ยตนเองในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 - ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาตไิทย  โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ ผา่นระบบ DAP e-shareholder Meeting 

 - ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาตติ่างดา้ว  โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสอื

เดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง   ผา่นระบบ DAP e-shareholder Meeting 
 - กรณีทีม่กีารแกไ้ข ชือ่-ชือ่สกลุ ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  ผา่นระบบ DAP e-
shareholder Meeting 
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 3.1.2  กรณีเขา้รว่มประชุม ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM)  - มอบฉนัทะ แบบ ก. 
 - ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะตามจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้ถืออยู่ทั ้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียง
บางสว่นได ้
 - ผูม้อบฉันทะ  แบบ ก.  ใหผู้รั้บมอบฉันทะสง่หนังสอืมอบฉันทะ  โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ให ้
ครบถว้นหากมกีารแกไ้ข หรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคญั ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะ

ตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท   และยนืยันตัวตนผา่นระบบ DAP e-shareholder Meeting 
 
 3.1.3   กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  - มอบฉนัทะ แบบ ข.   
ใหก้รรมการอสิระของบรษิทั เทา่น ัน้ 

  
- ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะตามจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้ถืออยู่ทัง้หมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียง

บางสว่นได ้  
- ผูม้อบฉันทะ  แบบ ข.  ใหก้รรมการอสิระของบรษัิท   ใหผู้รั้บมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะ  โดย

กรอกขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้นหากมกีารแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความทีส่ าคัญ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนาม

ก ากับไวทุ้กแห่ง หนังสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท   และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP                               
e-shareholder Meeting 
 
 
 3.2 ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีป่ระสงคเ์ขา้รว่มประชุม ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) 
และ ใหบ้รษิทั ด าเนนิการ ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนแทน    
 
 3.2.1  กรณีมอบฉนัทะ  แบบ ข.  ให ้บคุคลอืน่ หรอื กรรมการอสิระของบรษิทั  หรอื  มอบฉนัทะ
แบบ ค.  

  
- ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะตามจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้ถืออยู่ทัง้หมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียง

บางสว่นได ้  
- ผูม้อบฉันทะ  แบบ ข.  ให ้บุคคลอื่น หรือ   กรรมการอสิระของบริษัท  หรือ มอบฉันทะแบบ ค.                   

ใหผู้รั้บมอบฉันทะสง่หนังสอืมอบฉันทะ  โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้นหากมกีารแกไ้ข หรอืขดีลบ
ขอ้ความทีส่ าคัญ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท    
 
 อย่างไรก็ด ีบรษัิทไดจั้ดเตรยีมอากรแสตมป์ 20 บาท ส าหรับปิดหนังสอืมอบฉันทะใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะ
ทีล่งทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยผูถ้อืหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะสามารถสง่หนังสอืมอบฉันทะฉบับลง
นามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพรอ้มลงวันทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะ 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉันทะของผูรั้บมอบฉันทะ  
กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวขา้ราชการของมอบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ (เอกสารตอ้ง
ยังไมห่มดอาย)ุ 

กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างดา้ว : ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรอื
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรอง 
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ (เอกสารตอ้งยังไมห่มดอาย)ุ 
กรณีทีผู่ม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคล :  
 -  นติบิคุคลสญัชาตไิทย : ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน โดย  

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล - ภ า พ ถ่ า ย
บัตรประจ าตัวประชาชน ของผูแ้ทนนติบิคุคล และรับรองส าเนาถกูตอ้ง (เอกสารตอ้งยังไมห่มดอาย)ุ 
 -  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดย 

ส่วนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล หากเป็น
เอกสารที่ จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ใหม้ีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับบลิคหรือ 
หน่วยงาน / บคุคลทีม่หีนา้ทีรั่บรองลายมอืชือ่อืน่ทีย่อมรับกันโดยทั่วไป 
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 -  กรณีใชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่ ใหพ้มิพล์ายนิว้มอืหัวแม่มอืซา้ยและเขยีน
ขอ้ความก ากับไวว้า่ “ลายพมิพห์ัวแมม่อืซา้ยของ.......” และตอ้งมพียาน 2 คน รับรองว่าลายพิมพ ์
นิว้มอือันแทจ้รงิของผูนั้น้ และตอ้งพมิพล์ายมอืตอ่หนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองและ 

      ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรับรอง
      ส าเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกันดว้ย (เอกสารตอ้งยังไมห่มดอาย)ุ 
 

กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม : ใหผู้จ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วม
ประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสาร ค าสัง่ศาลแตง่ตัง้เป็นผูจั้ดการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้ี
อ านาจอาย ุไมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 
- กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์: ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น

ผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 

- กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาล หรอืผูพ้ทิักษ์เขา้

ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าสัง่ศาล

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาล หรอืผูพ้ทิักษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจอายไุมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวัน

ประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 
เฉพาะ กรณี ตามขอ้  3.2  ขอความกรุณาผูถ้อืหุน้ หรอืผูรั้บมอบฉันทะ สง่เอกสาร การมอบฉันทะ 

แบบ ข.  มาที ่:   
 

    คณุ อมรรัตน ์สาราษฎร ์ ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 
      บมจ. สมารท์คอนกรตี  อาคารชลประทปี   ชัน้  4   เลขที ่ 39/1 
       หมูท่ี ่1  ถนนสขุมุวทิ  ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี 20000 
 

(กรุณาสง่ทาง ปณ. ดว่นพเิศษ ems ลว่งหนา้  7 วัน กอ่นวันประชมุ)  
 
 
 3.3  ผูถ้อืหุน้ทีไ่มป่ระสงคเ์ขา้รว่มประชุมในรปูแบบผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) 
 ผูถ้ือหุ น้ที่ไม่สามารถเขา้ ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท                               
บรษัิทขอแนะน าใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วมประชมุแทน โดยใช ้หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  
 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้ับกรรมการอสิระ คอื  นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน 
 

 3.4 การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
 

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

(หัวขอ้ นักลงทนุสมัพันธ ์/ ดาวนโ์หลด / การประชมุผูถ้อืหุน้)  
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3.5 ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัการประชุม 
 
 เพือ่เป็นไปตามแนวทางการปฏบิัตทิีด่ใีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทขอแจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประชมุ ดังน้ี 
 
 3.5.1 บรษัิทฯ จัดใหม้กีารบันทกึเสยีงและวดิทิัศนส์ าหรับการประชมุไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 น้ี ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ตัง้แตว่ันที ่18 มนีาคม 2565 และแจง้ตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 3.5.3  บรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิท เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทไดก้ าหนดไว ้ตัง้แต่วันที ่3 กันยายน 2564 ถงึ  
30 พฤศจกิายน 2564 แลว้ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 
 
 3.5.4 เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ใชน้ ามาแสดงตนในการเขา้รวมประชุม ใชเ้กณฑต์ามกฎหมาย และขอ้บังคับ

ของบรษัิท เพือ่มใิหเ้ป็นการสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้เกนิควร 
 
 3.5.5  บรษัิทไดจ้ัดใหม้อีากรแสตมป์ เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูถ้อืหุน้ และ ผูรั้บมอบฉันทะ 
 
 3.5.6  บริษัทไดจ้ัดใหม้ีผูส้ังเกตการณ์ (Inspector)  เพื่อท าหนา้ที่ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้ง ตามกฎหมาย และ ขอ้คับคับ ไดแ้ก ่  ทีป่รกึษาการเงนิ  บจก. แอสเซทโปร แมเนจเมน้ท ์และ  
ทีป่รกึษากฎหมาย บจก. ดาวฤทธิ ์แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์

 



ขัน้ตอนการเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นระบบ DAP e-Shareholder Meeting
บมจ. สมารท์คอนกรีต ประจ าปี 2565 (ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ช่องทางเดียวเท่านัน้)

ผูถ้ือหุ้น

ประชมุดว้ยตนเอง มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น (ก) มอบฉนัทะให ้กรรมการอสิระ (ข)

- มอบฉนัทะ  (ข)  - มอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระ   หรอื บุคคลอื่น 
- มอบฉนัทะ  (ค)  เฉพาะ 
Custodian

e-Registration
(ลงทะเบยีนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรปูแบบ 
Manual 

(บรษิทัจดทะเบยีนลงทะเบยีนแทนผูถ้อืหุ้น)
เฉพาะ ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการ มอบฉนัทะ ให้
กรรมการอสิระ  และ  บุคคลอื่น   (ข)

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
กรณีบุคคลธรรมดา
บตัรประจ าตวัประชาชน
กรณีบุคคลต่างชาติ
หนงัสอืเดนิทาง
กรณีนิตบุิคคล

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ 
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่1

ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน ไดท้ี่
ต ัง้แตว่นัที่ 19 มนีาคม 2565  ถงึ วนัที ่ 21 เมษายน 2565
เวลา   10.00  น.  

สง่เอกสารมายงับรษิทั ทาง ปณ. ดว่นพเิศษ EMS
ภายในวนัที ่11 เมษายน  2565

ทีฝ่่ายเลขานุการ บรษิทั บมจ. สมารท์คอนกรตี
ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้ในหนงัสอืเชญิประชุม

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ 
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่1

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ 
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่1

บรษิทัตรวจสอบขอ้มลูเพือ่ยนืยนัตวัตน 
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม หรอืลงคะแนนให้

ตามทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ
บรษิทัตรวจสอบขอ้มลูผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตักิารลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม

ขอ้มลูไม่ถกูตอ้งหรอื
เอกสารไม่ครบถว้น

ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยนืยนัการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นทางอเีมล โปรดรกัษา Username และ Password ส าหรบัเขา้รว่มประชุม

วนัประชุมผูถ้อืหุน้ (e-Meeting) ผูถ้อืหุน้เขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ไดท้ี ่link : 

https://portal.eservice.set.or.th
ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. 

ผูถ้อืหุน้ใชฟั้งกช์ัน่ e-Question ส าหรบัเขา้ควิเพือ่ถามค าถาม (สง่ค าถามลว่งหน้า) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผูถ้อืหุน้ใชฟั้งกช์ัน่ e-Voting ส าหรบัลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชุม ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting

https://bit.ly/3pArdfq
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่2 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ฯ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้    
ประจ าปี 2564 

ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART) 
 

****** 
 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั ้น 2                             

เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000 

 

กอ่นเปิดการประชุม 

พิธีกรแจง้ระเบียบการประชุม , หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ใหท้ี่ประชุมรับทราบ                     

โดยมสีาระส าคัญดังนี ้

• การลงคะแนนเสยีงใหถ้อืวา่ 1 หุน้เทา่กับ 1 เสยีง  

- กรณีทีผ่ลการลงคะแนนเทา่กัน ทา่นประธานจะท าการโหวตเพิม่อกีหนึง่เสยีงเพือ่เป็นการชีข้าด 

- การด าเนนิการประชมุในวันนี้จะเรยีงตามล าดับวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุโดยกรรมการจะชีแ้จง                    

ในรายละเอยีดของแตล่ะวาระ 

• การลงมติในแต่ละวาระใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น                

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทเดนิไปรับบัตรลงคะแนนเพือ่น าไปหักจากคะแนนเสยีงผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด สว่นทีเ่หลอื      

จะถอืว่าเป็นมตทิีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ย

ตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะ ทีไ่ดรั้บสทิธลิงคะแนนแทน และรวมถงึกรณีทีผู่ม้อบฉันทะระบุคะแนนไวล้่วงหนา้ผ่านทางผูร้ับมอบ

ฉันทะ 

• ยกเวน้วาระที่ 1 รับทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนนในที่ประชุม วาระที่ 3 รับทราบรายงานของ

คณะกรรมการบรษัิท ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 รายงานประจ าปี 2563 และนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ

คอรัปชัน ประจ าปี 2564 ซึง่เป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ หากเป็นกรณีที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้เสนอแนะแก่

คณะกรรมการบรษัิทจะไม่มกีารลงมตใิด ๆ แต่หากเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาวาระเพิม่เตมิคณะกรรมการ

บรษัิทจะด าเนนิการตามทีก่ฎหมายและขอ้บังคับบรษัิทระบไุว ้

• ส่วนวาระที ่14 พจิารณาอนุมัต ิเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2564 เพื่อแต่งตัง้แทนกรรมการ ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ทีด่ ีการลงมตแิตง่ตัง้กรรมการจะพจิารณาเป็นรายบคุคล ส าหรับผูถ้อืหุน้

ทีเ่ห็นดว้ย หรอืไมล่งคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถอืวา่อนุมัตติามทีน่ าเสนอ แตจ่ะขออนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ

ไดส้ง่คนืบัตรลงคะแนนสว่นทีเ่หลอื แกเ่จา้หนา้ทีภ่ายหลังเสร็จสิน้การประชมุ 

• ก่อนลงมติในแต่ละวาระ  ประธานจะเ ปิดโอกาสใหผู้ ถ้ือหุ น้สอบถามในประ เด็นที่ เกี่ยวขอ้งกับวาระ นั้น  ๆ                                      

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการสอบถามยกมอืขึน้ เมือ่ประธานไดอ้นุญาตแลว้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ

กรุณาแจง้ชือ่ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง หรอืไดร้ับมอบฉันทะมา และการถามตอบในวาระ

นัน้ ๆ ขอใหแ้สดงความคดิเห็นและสอบถามใหต้รงตามวาระอย่างกระชับ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอืน่ ๆ ไดใ้ชส้ทิธ ิ

และเพื่อการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด หากผูถ้ือหุน้มีค าถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พจิารณา ขอใหส้อบถาม             

ในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม หากผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ประสงคจ์ะออกจากที่ประชุมก่อนปิด              

การประชมุ และประสงคจ์ะลงคะแนนในวาระทีเ่หลอื ขอความกรุณาสง่บัตรลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชือ่ สง่ใหเ้จา้หนา้ที่

บรษัิทกอ่นออกจากหอ้งประชมุ เพือ่ทางบรษัิทจะท าการบันทกึคะแนนของทา่นไวใ้นระบบ 

• ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระ มดัีงนี้ 

• วาระที่ตอ้งผ่านมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                

และออกเสยีงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) คือ วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 10 วาระที่ 13                   

วาระที ่14 วาระที ่16 

• วาระที่ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้                    

ซึง่มาประชมุ คอื วาระที ่15 

• วาระที่ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้                         

ซึง่มาประชมุ คอื วาระที ่6 วาระที ่7 วาระที ่8  วาระที ่9 วาระที ่11 วาระที ่12 
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พธิกีรแจง้ว่า  เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีงการประชมุในวันนี้ จงึขออาสาสมัครผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะ

จากผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ย 1 ทา่น มาร่วมเป็นสักขพียานในการนับคะแนน  - - ไมม่ผูีใ้ดอาสา 

พิธีกรแจง้ใหเ้ลขานุการบริษัทท าหนา้ที่นี้แทน โดยทางบริษัทที่ปรึกษาการเงินจะท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนน                                   

อยา่งเป็นอสิระ และแจง้จ านวนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ กอ่นเปิดการประชมุ ดังนี้ 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ประกอบดว้ย 
จ านวน ราย จ านวน หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 23 26,316,340 

ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 5 360,899,032 

รวมท ัง้สิน้ 28 390,215,372 

   

โดยมหีุน้สามัญทีอ่อกจ าหน่าย 

และเรยีกช าระแลว้  460,000,240 

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

คดิเป็นรอ้ยละ ของจ านวนหุน้สามัญ 

ทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้  

 

 

รอ้ยละ 84.83%  

 

 

ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคับบริษัท  พิธีกรเรี ยนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท                                   

ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ  (ประธาน) เพือ่เปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 

 

เปิดประชุม 

ประธานกล่าวเปิดประชุม  และมอบหมายใหพ้ิธีกรแนะน า กรรมการ  ผูส้อบบัญชี  ผูต้รวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน  

ทีป่รกึษากฎหมาย  คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุดังนี้ 

 

 
คณะกรรมการบรษัิท :  

 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 

นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท / กรรมการผูจ้ัดการ /  

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรษัิท  

นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท 

นายสรุพล เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิท 

นางธดิา ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนกรรมการทีเ่ขา้

ร่วมประชมุทัง้สิน้ 

8 ทา่น จากจ านวนคณะกรรมการ

ทัง้สิน้ 8 ทา่น   

 

คดิเป็นรอ้ยละ  100 
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คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร : 
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรหิาร  

นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ัดการ 

ผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทั  

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ / 

ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

นางสาวสมนกึ ชยัธนะกลุมงคล กรรมการบรหิาร / ผูจ้ัดการฝ่ายโรงงาน 

นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกลู กรรมการบรหิาร /  

ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 

นายฉันทวฒุ ิ                          ยนิดสีขุ                                                                                                 กรรมการบรหิาร /  

ผูจ้ัดการฝ่ายบรหิารการเงนิ  /  

ผูร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย กรรมการบรหิาร / 

ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชแีละการควบคมุธรุกจิ  /  

ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี

 
ผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ : 

 

นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบัญช:ี บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากัด เขา้ร่วม 

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

นายสพุล คา้พลอยด ี ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้ร่วม 

นายบรริักษ์ วัฒนพาณชิ ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้ร่วม 

นายดาวฤทธิ ์ ทองนิม่ ทีป่รกึษากฎหมาย: บรษัิท ดาวฤทธิ ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด เขา้ร่วม 

 
 
ผูต้รวจสอบการนับคะแนน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายสพุล คา้พลอยด ี ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ASSET PRO MANAGEMENT 

นายบรริักษ์ วัฒนพาณชิ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ASSET PRO MANAGEMENT 
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วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายรังส ีทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูด้ าเนนิการประชมุตามวาระการประชมุ ดังตอ่ไปนี้    

 

กรรมการผูจ้ัดการ แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน  ซึง่ไดส้่งพรอ้มกับหนังสือ                    

เชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ลว่งหนา้แลว้  

(รายละเอยีดตาม -  เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุ -  เงือ่นไข หลักเกณฑ ์การลงคะแนน และนับคะแนน) 

 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 

 

 

 

วาระที ่2  พจิารณารบัรอง รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า              

รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น เห็นควรเสนอใหผู้ถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุม

ดังกลา่ว 

 

ขอ้มลูประกอบ : รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุมมีตริับรองเป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 

รับรอง 390,215,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมร่ับรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซึ่งมาประชุม                            

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่3  รบัทราบ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 รายงานประจ าปี 2563 

และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนัประจ าปี 2564 

 

กรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้สนอสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2563  ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 และไดน้ าเสนอ                

อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่ปลีย่นแปลง พรอ้มสาเหตุประกอบค าอธบิาย แผนงาน                  

ในปี 2564 และคาดการณ์แนวโนม้อตุสาหกรรมอฐิมวลเบาปี 2564 พรอ้มปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์   

 

ขอ้มลูประกอบ : รายงานประจ าปี  2563 ซึง่สรุปสาระส าคัญของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกับปีทีผ่่านมาไดดั้งนี้ 

 

รายการ 

ส าหรบั  

ปี 2563 

 (ลา้นบาท) 

ส าหรบั  

ปี 2562 

 (ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้/

(ลดลง) 

ลา้นบาท 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% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 11.886 11.248 0.638 5.67% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 39.725 35.146 4.579 13.03% 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้ และภาษี 46.797 42.791 4.006 9.36% 

ตน้ทนุทางการเงนิ 3.200 4.216 -1.016 -24.10% 

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

ก าไรส าหรบังวด 45.807 44.235 1.572 3.55% 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการเสนอรายงาน  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  ดงันี ้

- รายไดจ้ากการขายในปี 2563 เทา่กับ 416.69 ลา้นบาท ลดลง 48.83 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.49 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2562 

- ก าไรขัน้ตน้ ในปี 2563 เพิม่ขึน้ 8.04 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.15  

- คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เพิม่ขึน้ 5.22 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.24 

- ตน้ทนุทางการเงนิ ลดลง 1.02 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.10 

- โดยในปี 2563 บรษัิทมกี าไรสทุธ ิ45.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.55 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2562 สาเหตุทีร่ายไดล้ดลง 

แตก่ าไรเพิม่ขึน้ เกดิจาก ปรมิาณกอ้นขายนอ้ยกวา่ แตร่าคาขายเฉลีย่สงูกวา่ ตน้ทนุขายลดลง 37 สตางคต์อ่กอ้น จากขนสง่                   

และกระจายสนิคา้ลดลง 19 สตางคต์่อกอ้น (ค่าขนส่ง ค่าเสือ่มราคาจากปิดHub) และจากตน้ทุนผลติลดลง 17 สตางค ์                      

ตอ่กอ้น (ทรายบอ่กวางทอง ซเีมนต ์ส ารองสนิคา้เคลือ่นไหวชา้) 

 

กรรมการผูจ้ดัการเสนอรายงาน  การเปลีย่นแปลงของตวัเลขงบการเงนิ  ดงันี ้

ในสว่นของ Balance Sheet รายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

ฝ่ังทรัพยส์นิ ณ 31 ธันวาคม 2563 

- สินทรัพย์เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.91 บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช ้ROU ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เริ่มปี 2020  

/ สนิคา้คงเหลอืสงูกวา่ปี 2562 Ratio จ านวนวันของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 

 

ฝ่ังหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2563 

- หนี้ส ินเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.95 เกิดจาก บริษัทมีหนี้ส ินตามสัญญาเช่า ROU ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เริ่มปี 2020  

/ เงนิกูย้มืบรษัิทในเครอืหมดแลว้ 

- สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ เนื่องจากผลก าไรสทุธปีิ 2563 แตบ่รษัิทมกีารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1/2563  

จ านวน 23 ลา้นบาท 

- อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กับ 0.24 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 
YE402 REV040365-1 

 

กรรมการผูจ้ดัการเสนอรายงาน ปัจจยั ทีก่ระทบ ต่อบรษิทั ท ัง้ดา้นบวก  และดา้นลบ  และเสนอรายงาน  นโยบาย                 
การตอ่ตา้นคอรปัชนั ประจ าปี 2564 และเสนอรายงาน  พฒันา นโยบายการตอ่ตา้นคอรปัชนัจากปีทผีา่นมา 
บริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และมีผลบังคับใชก้ับกรรมการ ผูบ้ริหาร                     

และพนักงานของบรษัิทส าหรับพัฒนาการ นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้มา โดยมีผูต้รวจสอบภายใน                       

ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsource) ของบริษัทตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง                               

ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล                                

เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงดา้นคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น                                    

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารยังไม่ไดร้ับรายงานการกระท าที่เขา้ข่ายการคอร์รัปชัน                       

แตอ่ยา่งใด 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 

 

 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเง ิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนินงานของบริษทั                     

ประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

กรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563                          

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดผ่้านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ รวมทัง้รับทราบรายงาน               

ของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต โดยงบการเงนิปรากฎอยูใ่นภาคผนวก 1 หนา้ที ่96 เป็นตน้ไป ของรายงานประจ าปี 2563 ทีไ่ดจ้ัดสง่

ใหก้ับผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

รับรอง 390,215,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมร่ับรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซึ่งมาประชุม                          

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิการจัดสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

กรรมการผูจ้ัดการแจง้ว่า ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหต้อ้งมีการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี เป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอัตราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี ทัง้นี้ ปี 2563 บรษัิท มผีลก าไร ตามปรากฎ                 

ในงบการเงินประจ าปี 2563 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ                          

ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563  

                      

ค าอธบิาย ส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

ผลก าไรสทุธ ิประจ าปี 45,807,241.64 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วันตน้ปี 1,700,000.00 

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ในปี  2,300,000.00 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วันสิน้ปี 4,000,000.00 

ทนุจดทะเบยีน ณ วันสิน้ปี 552,000,288.00 

รอ้ยละของ ทนุส ารองตามกฎหมาย 

ตอ่ทนุจดทะเบยีน 

0.72 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 

อนุมัต ิ 390,215,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซึ่งมาประชุม                                

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 

 
 
 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตั ิการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว ้(PAR Value) ของบรษิทัฯ โดยการแตกหุน้ จากเดมิ                      

หุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุ พจิารณาอนุมัต ิการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว ้(PAR Value) ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

บริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการแตกหุ น้ จากเดิมหุ น้ละ 1.00 บาท                              

เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ะไม่ท าใหทุ้นจดทะเบียน และสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้อืหุน้                  

แตล่ะรายเปลีย่นแปลงไป โดยมปีระโยชน์ทีส่ามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1.   จ านวนหุน้สามัญที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น  2 เท่า จาก 460,000,240 หุน้ เป็น 920,000,480 หุน้                        

สง่ผลใหม้สีภาพคลอ่งของหุน้สามัญในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพิม่ขึน้ 

2.    ราคาตลาดของหุ น้สามัญจะลดลงสอดคลอ้งกับจ านวนหุ น้ที่จ าหน่ ายไดแ้ล ว้ที่ เพิ่มขึ้น  ส่งผลใหนั้กลงทุน                                   

สามารถเขา้ลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิทไดโ้ดยใชจ้ านวนเงนิลงทนุลดลง จงึเป็นการเพิม่ฐานนักลงทนุใหม ่

3.   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ไม่มีผลใหปั้จจัยพื้นฐานของหุน้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ส่งผลกระทบ                     

ในทางลบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) ทัง้ในสว่นของ Control Dilution Effect และ Price Dilution Effect 
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ น้ที่ต ราไว จ้ ะ เข า้ เ งื่อนไขการป รับสิทธิของ  SMART – W2 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ ทั ้งนี้                                   

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ะเขา้เงื่อนไขการปรับสทิธขิอง SMART – W2 ตามขอ้ก าหนดสทิธใินขอ้ 6.1 “เมื่อบริษัทมี                

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้  หรือแบ่งแยกหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้                 

ของบริษัท” บริษัทจึงตอ้งปรับราคาใชส้ิทธิ และอัตราการใชส้ิทธิเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ SMART–W2                                

โดยมรีายละเอยีดตา่ง ๆ ดังนี้  

 

 

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ (เดมิ) 1.00 บาทตอ่หุน้ (ใหม)่ 0.50 บาทตอ่หุน้ 

 สทิธเิดมิของ SMART-W2 สทิธใิหมข่อง SMART-W2 

ราคาใชส้ทิธ ิ 1.50 บาทตอ่หุน้ 0.75 บาทตอ่หุน้ 

อัตราการใชส้ทิธ ิ SMART-W2 จ านวน 1 หน่วย ตอ่หุน้สามัญ 

SMART จ านวน 1 หุน้ 

SMART-W2 จ านวน 1 หน่วย ตอ่ 

หุน้สามัญ SMART จ านวน 2 หุน้ 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั ้งแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ                            

มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิทบนกระดานซือ้ขายหลักทรัพย ์

 

ในการนี้ คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว ้                  

(PAR Value) ของบริษัทฯ โดยการแตกหุน้ จากเดิมหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ                    

ทกุประการ 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 

อนุมัต ิ 390,215,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                 

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่า                      

ทีต่ราไว ้                                                  

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ี่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้  4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ                         

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว ้                     

 

ขอ้มลูประกอบ : 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องบรษัิทฯ  ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่6 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เป็นดังนี้ 

 

ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน จ านวน 552,000,288 บาท (หา้รอ้ยหา้สบิสองลา้นสองรอ้ยแปดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น  1,104,000,576 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสีล่า้นหา้รอ้ยเจ็ดสบิหกหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามัญ  1,104,000,576 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสีล่า้นหา้รอ้ยเจ็ดสบิหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ  -- หุน้ (--) 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัต ิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท 

หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดรั้บการแต่งตั ้ง และมอบหมาย                      

จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ข                 

หนังสอืบรคิณหส์นธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง                        

ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ 

 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควร เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้  พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติม                    

หนังสือบริคณห์สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องบรษัิทฯ ตามรายละเอียด       

เสนอมาทกุประการ 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเ ป็นเอกฉันท์อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.                        

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท                   

หรือ  ประธานกรรมการบริษัท หรือ  ประกรรมการบริหาร และ/หรือ  บุคคลซึ่งได รั้บการแต่ง ตั ้งและมอบหมาย                             

จากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอื

บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง                     

ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 

อนุมัต ิ 390,215,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                   

และมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 6 และ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัตแิต่จะมีผลทางกฎหมาย               

อยา่งสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทกุวาระดังกลา่วผ่านการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 

 
 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 370 บาท จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 552,000,288 

บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตดัหุน้สามญั ซึง่เป็นหุน้ทีย่งัไม่จ าหน่าย และไม่ไดม้ไีวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพหลกัทรพัย ์

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุ พจิารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จ านวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียน

จ านวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุน้สามัญ ซึ่งเป็นหุน้ที่ยังไม่จ าหน่ายและไม่ไดม้ีไว ้                     

เพือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์

 

ขอ้มลูประกอบ : 

บรษัิทฯ มีหุน้ที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 740 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้             

ที่ตราไว)้ ซึง่เป็นหุน้ที่ยังไม่จ าหน่ายและไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์ซึง่คงเหลือจากการจัดสรร 

ใบส า คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ น้ เพิ่มทุน  รุ่นที่  2  (SMART-W2) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู ถ้ือหุ น้  ครั ้งที่  1 /2562                               

ประชมุเมือ่วันที ่12 กันยายน 2562 

ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ โดยการตัดหุน้สามัญ ซึง่เป็นหุน้ทียั่งไม่จ าหน่ายและไม่ไดม้ีไวเ้พือ่รองรับการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพหลักทรัพย ์จะไมก่ระทบทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ และจ านวนหุน้ของบรษัิท 

 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควร เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน                      

ของบรษัิทฯ จ านวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุน้สามัญ     

ซึง่เป็นหุน้ทียั่งไมจ่ าหน่ายและไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทกุประการ 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 
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มตทิีป่ระชุม 

ที่ป ร ะชุมไดพ้ิจารณาแล ว้  และมีมติเ ป็น เอกฉันท์อนุมั ติการลดทุนจดทะ เบียนของบริษัทฯ  จ านวน  370 บาท                                

จากทุนจดทะเบียนจ านวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุน้สามัญซึง่เป็นหุน้ที่ยังไม่จ าหน่าย             

และไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรับการใชส้ิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง                                 

ดังนี้ (ในวาระนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่เตมิจ านวน 1 ทา่น ถอืหุน้จ านวน 35,000 หุน้ ซึง่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตัง้แตว่าระนี้              

เป็นตน้ไป) 

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                   

และมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัตแิต่จะมีผลทางกฎหมาย            

อยา่งสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทกุวาระดังกลา่ว ผ่านการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 
 
 
 
 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ี่ประชุม พิจารณาอนุมัต ิการแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน                  

จดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามวาระที ่8 ขา้งตน้ บรษัิทฯจงึจะตอ้งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. 

ของบรษัิทฯ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) เป็นดังนี้ 

 

ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน จ านวน 551,999,918 บาท (หา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน 

เกา้รอ้ยสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น  1,103,999,836 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสามลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน 

แปดรอ้ยสามสบิหกหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามัญ  1,103,999,836 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยสามลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน 

แปดรอ้ยสามสบิหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ  -- หุน้ (--) 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท             

หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดรั้บการแต่งตั ้ง และมอบหมาย                      

จากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอื

บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง                          

ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ 

 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควร  เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้  พิจารณาอนุมัติ การแกไ้ขหนังสือ                

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทกุประการ 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 
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มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ และมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัต ิการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน                

จดทะ เบียนของบริษัทฯ  และอนุ มั ติก ารมอบอ านาจใหค้ณะก รรมการบริษัท  หรือ  ประธานกรรมการบริ ษัท                                         

หรอื ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื บคุคลซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการ

บริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้               

กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการ                  

จดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

  

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                  

และมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัตแิต่จะมีผลทางกฎหมาย                 

อยา่งสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทกุวาระดังกลา่วผ่านการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 

 
 
 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุ พจิารณาอนุมัต ิการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 

ดังรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้มลูประกอบ: 

พจิารณาอนุมัต ิการจ่ายเงนิปันผล ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาท) โดยบรษัิทมีการจ่ายเงนิปันผล

ระหวา่งครัง้ที ่1/2563 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้จ านวน 0.05 บาทตอ่หุน้ (มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้1.00 บาท) ดังนัน้ จงึจะจ่ายปันผลเป็นเงนิ

สดเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จ านวน 0.07 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้1.00 บาท) ดังนั้น ภายหลังการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้                 

ที่ตราไวเ้ป็น 0.50 บาทต่อหุน้ อัตราจ่ายปันผลเพิ่มเตมิจะเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุน้  ก าหนดวัน Record Date ส าหรับสทิธ ิ                   

การรับเงนิปันผลวันที ่11 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลวันที ่21 พฤษภาคม 2564 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎว่ามผูีถ้อืหุน้

ตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 

ค าถามโดย  

ผูถ้อืหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะ 

คณุจุรรัีตน์    ชืน่สวุรรณ 

(สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) 

ขอสอบถามวา่   อัตราการจ่ายเงนิปันผล 0.035 

บาทตอ่หุน้ เป็นอัตราทีเ่กดิจากการแตก Par  

จากเดมิ 1 บาท เป็น 0.50 บาท ใชห่รอืไม ่

ค าตอบโดย 

 

คณุประทปี ทปีกรสขุเกษม  

ประธานกรรมการบรษัิท 

ถกูตอ้ง เนื่องจากวันทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ PAR 

ใหม ่   จะมผีลใชบั้งคับแลว้ ดังนัน้จงึก าหนดอัตรา

เงนิปันผลตอ่หุน้เทยีบเคยีงกับ PAR ใหม ่

หลังการแตกหุน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกัน 

 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 
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เง ือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีง

ลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 

 
 
 
 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมตั ิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 12,739,195.50 

บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 551,999,918 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 564,739,113.50 บาท 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ี่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,739,195.50 บาท                        

จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 551,999,918 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 564,739,113.50 บาท 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

บริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 564,739,113.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 25,478,391 

หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้0.50 บาท รวมทัง้สิน้ 12,739,195.50 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธใิบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทุน       

รุ่นที ่2 (SMART-W2) โดยจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ ดังกล่าว เป็นการค านวณภายหลังการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องบรษัิทฯ 

โดยการแตกหุน้ จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอยีดในวาระที ่6                          

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุน้สามัญใหม่                       

จ านวน 12,739,195.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 551,999,918 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 564,739,113.50 บาท 

โดยมรีายะเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                

และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที่ 11 และ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัตแิต่จะมีผลทางกฎหมาย                

อยา่งสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทกุวาระดังกลา่ว ผ่านการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมตั ิแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ี่ประชุม พจิารณาอนุมัต ิการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุน                  

จดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุไวใ้นวาระที่ 11 ขา้งตน้ บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนังสือ                   

บรคิณหส์นธ ิของบรษัิท ขอ้ 4. ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และแกไ้ขเพิม่เตมิ) เป็นดังนี้  

 

ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน จ านวน 564,739,113.50 บาท (หา้รอ้ยหกสบิสีล่า้นเจ็ดแสนสามหมืน่เกา้พัน 

หนึง่รอ้ยสบิสามบาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น  1,129,478,227 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่ 

แปดพันสองรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามัญ  1,129,478,227 หุน้ (หนึง่พันหนึง่รอ้ยยีส่บิเกา้ลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่ 

แปดพันสองรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ  -- หุน้ (--) 

 

 

 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท             

หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดรั้บการแต่งตั ้ง และมอบหมาย                      

จากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอื

บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง                        

ของนายทะเบยีน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ 

 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควร เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้  พิจารณาอนุมัติ การแกไ้ขหนังสือ                

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทกุประการ 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ และมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัต ิการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุน                  

จดทะ เบียนของบริษัทฯ  และอนุ มั ติก ารมอบอ านาจใหค้ณะก รรมการบริษัท  หรือ  ประธานกรรมการบริ ษัท                                          

หรือ  ประธานกรรมการบริหาร  และ/หรือ  บุคคลซึ่งได รั้บการแต่ง ตั ้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                                   

หรอื ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ า เ ป็นเ พื่อใหเ้ ป็นไปตามค าสั่ งของนายทะเบียน                                  

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้  

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุม                 

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (วาระที ่11 และ 12 เป็นวาระตอ่เนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัตแิตจ่ะมผีลทางกฎหมายอย่าง

สมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทกุวาระดังกลา่ว ผ่านการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) 
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วาระที ่13  พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ                         

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุ พจิารณาอนุมัต ิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

บริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 25 ,478,391 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายหลัง                 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว)้ เพื่อรองรับการใชส้ทิธขิอง SMART-W2 เนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563                

ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอัตราจ่ายปันผล รอ้ยละ 132.99 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลังหักเงนิส ารองตามกฎหมาย         

ซึง่จะเขา้เงื่อนไขการปรับสทิธ ิของ SMART-W2  ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิในขอ้ 6.5 “เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงนิ         

เกินกว่าอัตรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท  (งบตรวจสอบปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล)                        

หลังจากหักขาดทุนสะสม ส ารองตามกฎหมาย และภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่าง                 

การอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ” บริษัทจึงตอ้งปรับราคาใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ิทธิเพื่อ รักษาผลประโยชน์                                      

ของผูถ้อื SMART–W2  

 

ทั้งนี้การจัดสสรหุน้สามัญเพิ่มทุน จะเกิดขึ้นภายหลังบริษัทฯ ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว ้โดยการแตกหุน้                         

จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  ตามรายละเอยีดในวาระที ่6  

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชส้ิทธิของ SMART-W2                   

และอนุมัตกิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ                  

บุคคลซึง่ไดรั้บการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการบรหิาร                     

มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด  และเงื่อนไขทีจ่ าเป็น และหรือเกีย่วเนื่องกับการจัดสรรหุน้สามัญ                  

เพิม่ทนุ ไดท้กุประการ รวมทัง้มอี านาจในการด าเนนิการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมาย

ที่เกีย่วขอ้ง และภายใตก้รอบการอนุมัตขิองทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ        

ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี้  

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

     

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซึ่งมาประชุม                           

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่14  พจิารณาอนุมตั ิการเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2564 เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่              

ตามวาระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ท าหนา้ทีแ่ทน กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิการแตง่ตัง้ กรรมการ  3 ทา่น คอื  

1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท 

2. นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท   

3. นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรษัิท / ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิตอ่ไปอกีวาระหนึง่  

 

ขอ้มลูประกอบ : 

ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุจ านวน                      

1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของทุกปี ซึง่ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้                   

ประจ าปี 2563  มกีรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด 3 ทา่น คอื 

1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท 

2. นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท   

3. นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรษัิท / ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แตง่ตัง้บุคคลทัง้ 3 ทา่น คอื  

1. นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท 

2. นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท   

3. นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรษัิท / ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิตอ่ไปอกีวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลดังกลา่ว เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ                    

ทีเ่ป็นคณุประโยชน์ตอ่บรษัิท   

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎว่ามผูีถ้อืหุน้

ตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 

ค าถามโดย  

ผูถ้อืหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะ 

คณุจุรรัีตน์    ชืน่สวุรรณ 

(สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) 

กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร มรีะยะเวลา

การด ารงต าแหน่ง 3 ปี เมือ่ครบวาระแลว้จะตอ้งมี

การเสนอแตง่ตัง้ใหม ่ใชห่รอืไม่ 

ค าตอบโดย 

 

คณุธดิา  ธรรมสาโรช    

(กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการอสิระ) 

ถกูตอ้ง กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร  

มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่บรษัิท

ก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบรษัิท  

และกฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร 

 

มตทิีป่ระชุม 

14.1  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัต ิ เป็นเอกฉันท ์ 

แตง่ตัง้ – นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี ้

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 
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14.2  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัต ิ เป็นเอกฉันท ์ 

แตง่ตัง้ –  นายรังส ี  ทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษัิท   

ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี ้

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
14.3  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัต ิ เป็นเอกฉันท ์ 
แตง่ตัง้ –  นางสาวจารณ ี จังสมบัตศิริ ิ   กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรษัิท / ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี ้

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เง ือ่นไขการลงมต ิ

อา้งถึงขอ้บังคับของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ขอ้ 34  บริษัทก าหนดใหอ้อกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการ โดยใหหุ้น้                               

1 (หนึง่)  หุน้ มเีสยีง 1  (หนึง่) เสยีง โดยการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชุม                        

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 

 

 

 

วาระที ่15  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การก าหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564                      

ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้มลูประกอบ: 

ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทน

แก่กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 คณะกรรมการไดพ้จิารณาหลักเกณฑ ์และขัน้ตอนการเสนอ

ค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัท                         

ใหส้อดรับกับสภาวะทางเศรษฐกจิ ซึง่คณะกรรมการไดก้ าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

 

 

1. คา่เบีย้ประชมุ 

 

ต าแหนง่ เบีย้ประชุมตอ่

คร ัง้ (บาท) 

จ านวนกรรมการ 

(คน) 

จ านวนคร ัง้ 

(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  

(บาท) 

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    1,300,000 
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2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 

บ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบรษัิทในแต่ละปี แต่ทัง้นี้สูงสุดไม่เกนิ 2,000,000 บาท                

โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรษัิท มอี านาจจัดสรรเงนิจ านวนนี้แก่กรรมการแต่ละทา่นค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวใหม้ี

ผลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

3. ผลประโยชน์อืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้

ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2564  ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

1. คา่เบีย้ประชมุ  

 

ต าแหนง่ เบีย้ประชุม 

ตอ่คร ัง้ (บาท) 

จ านวนกรรมการ 

(คน) 

จ านวนคร ัง้ 

(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  

(บาท) 

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    1,300,000 

   

2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 

 

บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท ขึน้อยู่กับผลการด าเนนิงานของบรษัิทในแต่ละปี แต่ทัง้นี้สงูสดุไม่เกนิ 2,000,000 บาท โดยใหป้ระธาน

คณะกรรมการบรษัิท มีอ านาจจัดสรรเงนิจ านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวใหม้ีผลบังคับใชตั้ง้แต่วันที่                   

1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

3. สทิธปิระโยชน์อืน่  ๆ - ไมม่สีทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ – 

 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
 
วาระที ่16 พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

 

กรรมการผูจ้ัดการ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน                      

เลขที่ 3425 หรือ นาย พิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล  

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหค้นใด                   

คนหนึง่ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท  และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ 

ไม่สามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญช ีรับอนุญาตอื่น ของ บรษัิท เอ็มอาร์

แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้ โดยก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 รวมทัง้สิน้ 1,110,000 บาท 
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ขอ้มลูประกอบ : 

คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาคัดเลือกผูส้อบบัญช ีของบรษัิท ซึง่ได ้

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่าตอบแทน               

ของผูส้อบบัญชีดว้ย ทั ้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหแ้ต่งตั ้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต                    

ทะเบยีนเลขที ่3425 หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803 หรอื นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื นางสาว วราภรณ ์วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 

แห่ง บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ าการตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัตงิานได ้               

ให ้บรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอื่นของบรษัิท เอ็มอาร์แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด          

ทัง้นี้ ตอ้งไดร้ับการรอนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แทนได ้โดยก าหนดคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ ดังนี้ 

 

 

ประวัตกิารลงลายมอืชือ่ของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

 

รายชือ่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

เลขทะเบยีน รอบปีบญัช ี 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

รวมจ านวนปีที ่

ลงลายมอืชือ่ (ปี) 

รวมรอบระยะเวลาบญัช ี

ปจัจุบนั 

นาย เมธ ี   รัตนศรเีมธา 3425 31 ธันวาคม  

2556-2558 

3 

นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน์ 2803 -- -- 

นายอัครเดช    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                         

กับ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

3. ผู ส้ อบ บัญชี รับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ  ในงบการ เงิน  ส าห รับรอบระยะ เ วลา บัญชี ปี  2563 คือ                                       

นางสาววราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ ซึง่เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตที่ท าหนา้ที่ใหบ้ริษัท และลงลายมือชื่อ                     

ตัง้แตไ่ตรมาสที ่1 ปี  2560 รวมระยะเวลาทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาต ท าหนา้ทีใ่หบ้รษัิท และลงลายมอืชือ่ คอื 4 ปี 

4. ส า นั ก ง าน  ก .ล .ต .  ป รับ เกณฑ์หมุน เ วี ยน ผู ้ส อบ บัญชีฯ  ให เ้ ปลี่ ยน ผู ้สอบ บัญชีฯ  เ มื่ อ ค รบ  7  ปี                                   

และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี  ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

ค าอธบิาย ปี 4256  

(บาท) 

ปี 3256  

(บาท) 

เพิม่ขึน้

(บาท) 

คา่สอบทานรายไตรมาส 

 

ไตรมาสละ 

130,000 

ไตรมาสละ 

130,000 

0.00 

รวมคา่สอบทาน  

(3 ไตรมาส) 

390,000 390,000 0.00 

คา่สอบบัญชปีระจ 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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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ นายเมธ ีรัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีน

เลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล                       

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื  นางสาววราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 

แห่ ง  บ ริ ษัท  เ อ็ มอ า ร์แอนด์แอสโซซิเ อท  จ ากั ด  เ ป็ น ผู ้ส อบ บัญชีของบริ ษัท  โดยก าหนดให ค้น ใดคนหนึ่ ง                                           

เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้                  

ไมส่ามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอารแ์อนด ์แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของ บรษัิท เอ็มอารแ์อนด์

แอสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้ 1,110,000 บาท   

 

จากนัน้ กรรมการผูจ้ัดการไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามค าถามทีเ่กีย่วกับวาระนี้ ปรากฎว่ามผูีถ้อืหุน้

ตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 

ค าถามโดย  

ผูถ้อืหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะ 

คณุจุรรัีตน์    ชืน่สวุรรณ 

(สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) 

ขอสอบถามกฎเกณฑก์ารหมนุเวยีนผูส้อบบัญช ี

ค าตอบโดย 

 

นางสาว วราภรณ์  วารเีศวตสวุรรณ 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

ส านักงาน ก.ล.ต. ปรับเกณฑห์มนุเวยีนผูส้อบ

บัญชฯี ใหเ้ปลีย่นผูส้อบบัญชฯี เมือ่ครบ 7 ปี                                  

และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี   

 

 

มตทิีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ                           

นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803 หรอืนาย อัครเดช เปลีย่นสกุล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต   

ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอืนางสาว วราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087  แห่งบรษัิท เอ็ม อาร ์

แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงนิของบรษัิท ประจ าปี 2563 และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาต  ดังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้บรษัิท 

เอ็ม อาร์ แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอื่น ของ บรษัิท เอ็ม อาร์ แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด แทนได ้          

โดยก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 รวมทัง้สิน้ 1,110,000 บาท   

 

ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้

 

อนุมัต ิ 390,250,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 

เง ือ่นไขการลงมต ิ

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซึ่งมาประชุม                          

และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระที ่17 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ 
 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มผูีถ้อืหุน้ มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่  
 
 

ค าถามโดย  
ผูถ้อืหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะ 

คณุจุรรัีตน์    ชืน่สวุรรณ 
(สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) 
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เอกสารแนบทา้ย – รายงานการประชุม 

เง ือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนบัคะแนน 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สัญชาตไิทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติา่งดา้ว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทน

หนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะบยีน 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่ – สกลุ ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

- ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                         

หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเพือ่ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต้่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากประธานเวลาประชุม                           

โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชือ่ใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความที่ส าคัญ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไว ้                   

ทกุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

2.1   เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

2.1.1  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ                       

ของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

2.1.2  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างดา้ว : ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสาร                 

ทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

2.1.3  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคล 

1)  นติบิคุคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนังสอืรับรองของกระทรวงพาณชิย ์หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรับรอง                     

ที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงลายมือชือ่ของนิตบิุคคลนั้น ๆ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   

หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดังกลา่ว 

  2) นิตบิุคคลสัญชาตติ่างดา้ว : ผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิุคคลจะตอ้งลงลายมือชือ่ พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี)                    

ในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พลับลิค) หรือหน่วยงาน ซึง่มีอ านาจหนา้ที่คลา้ยคลึงกัน                       

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแลว้ใหน้ าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจ                     

ของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ที่ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึง่สามารถให ้                  

การรับรองทีส่มบรูณ์ตามแบบของกฎหมายแหง่ประเทศนัน้ท าการรับรองผูร้ับรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลคิ) อกีชัน้หนึง่ 

2.1.4  กรณีใชก้ารพมิพล์ายนิว้มอืแทนการลงลายมอืชือ่ ใหพ้มิพล์ายนิว้หัวแมม่อืซา้ย และเขยีนขอ้ความก ากับไวว้่า “ลายพมิพ์

หัวแม่มือซา้ยของ ........”  และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแทจ้รงิของผูนั้้น และตอ้งพมิพ์ลายนิ้วมือต่อหนา้พยาน                   

ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรอง และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการของพยาน พรอ้มลงนามรับรอง

ส าเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกันดว้ย 

2.1.5  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ถา้ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถมาเขา้ร่วมการประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้ อาจเลอืกมอบฉันทะใหบ้คุคลใด

บคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษัิทฯ คนใด คนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีง

ลงคะแนนแทนได ้โดยบรษัิทขอเสนอรายชือ่กรรมการอสิระเพือ่เป็นผูรั้บมอบฉันทะตามรายชือ่ดังตอ่ไปนี   

 

นายสมชาย  เลศิศักดิว์มิาน 
ทีอ่ยู ่เลขที ่333 หมูบ่า้น สวีลรัีงสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก                                                                                                          

ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ีจ. ปทมุธานี 12130 

 

ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์ใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูม้อบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจ้ัดท าขึ้น และลงนามครบถว้น                         

ตามหลักเกณฑท์ี่กล่าวขา้งตน้ ไปยังฝ่ายเลขานุการบรษัิท พรอ้มเอกสารต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง โดยส่งถงึบรษัิทล่วงหนา้ก่อนการประชมุ                       

อยา่งนอ้ย 3 วัน 

2.1.6  ทัง้นี้ผูร้ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวขา้ราชการ /               

หนังสอืเดนิทาง (ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะเพือ่ลงทะเบยีน 

1)  กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม : ใหผู้จ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วม                        

ประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดการมรดก ซึง่ลงนามรับรอง โดยผูม้อี านาจอายไุมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวันประชมุ

มาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

2)  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์: ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรอื มอบฉันทะ                        

ใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมสี าเนาทะเบยีนบา้น ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
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3)  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาล หรอืผูพ้ทิักษ์ เขา้ร่วมประชมุ                    

ดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาล หรือผูพ้ทิักษ์ ซึง่ลงนาม

รับรองโดยผูม้อี านาจ อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 

3.  การลงทะเบยีน 

-  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนกอ่นเริม่การประชมุ 1  ชัว่โมง               

-  บรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมอากรแสตมป์ ณ จุดลงทะเบยีนใหผู้ร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 
4.  การออกเสยีงคะแนน 

4.1  การออกเสยีงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหุน้ 1 (หนึง่) หุน้มเีสยีง 1 (หนึง่) เสยีง และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี้ 

4.1.1  ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
4.1.2  ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุ ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 
4.1.3  ในกรณีอืน่ ซึง่มกีฎหมาย และขอ้บังคับบรษัิทฯ ก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกต ิก็ใหด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามที ่

ก าหนดนัน้ โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุรับทราบกอ่นการลงคะแนนในแตล่ะวาระดังกลา่ว 
4.2  การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน ตามทีผู่ร้ับมอบฉันทะระบไุวใ้น

หนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน้ 
4.3  ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และประธานในทีป่ระชมุ อาจจะ

เชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุชัว่คราวก็ได ้
4.4  การลงคะแนนลับ อาจจะท าไดเ้มื่อมีผู ถ้ือหุ น้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย  5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมมีมติใหม้ี                              

การลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น  และจะแจง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบ                    
กอ่นออกเสยีงลงคะแนนลับดังกลา่ว 
 
5.  วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

ประธานในทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  โดยจะมกีารสอบถามทลีะวาระจากทีป่ระชมุ
วา่มผูีถ้อืหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

หากผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือขึ้นเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่นับคะแนน                        
ท าการตรวจนับคะแนน เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจา้หนา้ที่นับคะแนนจะใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตร
ลงคะแนนตามค าแนะน าทีจ่ะแจง้ในทีป่ระชมุ 

 
6.  การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

ประธานในทีป่ระชมุจะแจง้วธิกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นเริม่วาระการประชมุ วา่บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ โดยวธิีการหักคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีงของผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะออกจากจ านวนหุน้
ทัง้หมดในวาระนัน้ (ใชว้ธิเีทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 
7.  การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนบัคะแนน 

โดยทีป่รกึษาทางกฎหมาย บรษัิท ดาวฤทธิ ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากัด และทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจ
เมน้ท์ จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกตอ้ง                              
ตามกฎหมายและขอ้บังคับบรษัิท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่3 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ฯ 

 
 
 

ขอ้มลูประกอบ : 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564 และ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ คอรัปชัน 

ประจ าปี 2565 

 
วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึง่เกดิขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบัญช ีประจ าปี 2564 ตาม แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1)  รวมถงึ นโยบายการต่อตา้น

การทุจริตคอรัปชัน ประจ าปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการต่อตา้นคอรัปชันจากปีที่ผ่านมา    
รายละเอยีดปรากฎตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหกั้บผูถ้อืหุน้ 

พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ ในครัง้นี้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ รับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2564 

รายละเอยีดปรากฏตาม แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1)  รวมถงึ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ 

คอรัปชนั ประจ าปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชนัจากปีทีผ่่านมา 
 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงคะแนนจากทีป่ระชมุ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่4 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จฯ 

 
 
 

 

ขอ้มลูประกอบ : 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564  
ซึง่สรุปสาระส าคัญของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกับปีทีผ่่านมาไดดั้งนี้ 

 

รายการ 

ส าหรบั 

ปี 2564 
 (ลา้นบาท) 

ส าหรบั 

ปี 2563 
 (ลา้นบาท) 

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้/
(ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 457.356 416.686 40.670 9.76% 

รายไดอ้ืน่ 2.125 2.481 -0.356 -14.35% 

ก าไรขัน้ตน้  103.110 95.927 7.183 7.49% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 13.641 11.886 1.755 14.77% 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 41.200 39.725 1.475 3.71% 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ 

ภาษีและค่าเสือ่มราคา 

50.394 46.797 3.597 7.69% 

ตน้ทนุทางการเงนิ 2.134 3.200 -1.066 -33.31% 

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงนิได ้ 8.391 -2.210 10.601 n/a 

ก าไรส าหรบังวด 39.869 45.807 -5.938 -12.96% 

 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)                          

(“พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ เสนอต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ                                               
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววราภรณ์                        

วารีเศวตสุวรรณ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซเิอท 
จ ากัด และการพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท และผา่นการตรวจสอบ                      

และรับรองจากผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ รวมทัง้รับทราบรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 

 
เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้                           
ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่5 
 

การจดัสรรก าไรสทุธฯิ 
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  ขอ้มลูประกอบ : 
ปี 2564 บรษัิทมผีลก ำไรสุทธติำมปรำกฎในงบกำรเงนิประจ ำปี 2564 และไม่มียอดขำดทุนสะสมยกมำแลว้ 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงตอ้งเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ ส ำหรับ                                 
ผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2564 เป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย  ดังนี้ 

 

 

ค ำอธบิำย 

 

ส ำหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย : บำท) 

ผลก ำไรสทุธ ิประจ ำปี 2564 39,868,607.92 

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย ณ 1 ม.ค. 2564 4,000,000.00 

จัดสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย ในปี 2564 2,000,000.00 

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย ณ 31 ธ.ค. 2564 6,000,000.00 

ทนุจดทะเบยีน ณ 31 ธ.ค. 2564 564,739,113.50 

รอ้ยละของ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยต่อทุน       

จดทะเบยีน  ณ 31 ธ.ค. 2564 

1.06 

รอ้ยละของกำรจัดสรรทนุส ำรองตอ่                 

ผลก ำไรสทุธ ิประจ ำปี 2564 

5.02 

 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 
ตำม พรบ.บรษัิทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 116 และขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 45 ก ำหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก ำไร

สุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหักดว้ย

ยอดเงนิขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทนุส ำรองจะมจี ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิท : 
คณะกรรมกำรบรษัิท พจิำรณำแลว้เห็นว่ำ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมัต ิกำรจัดสรรก ำไรสทุธ ิ

ส ำหรับ ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2564  เป็นจ ำนวนเงนิ  2,000,000   บำท 

 
เงือ่นไขกำรลงมต ิ: 

วำระนี้ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้                              
ซึง่มำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่6 
 

การจา่ยเงนิปนัผล  
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ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผล (มลูคา่ PAR 1.00 บาทตอ่หุน้)   

 

 
  

การจา่ยเงนิ 

ปนัผล  

ประจ าปี /  

ระหวา่งกาล 

อตัราการจา่ยเงนิ

ปนัผลตอ่หุน้

(บาท) 

(มูลคา่ PAR  

1 บาทตอ่หุน้) 

จ านวนเงนิ 

จา่ยปนัผล

ท ัง้ส ิน้  

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

ก าไรเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

หกัเงนิ

ส ารองตาม

กฎหมาย 

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปีหลงั

หกัขาดทนุ

สะสม 

และส ารองฯ 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ ของการ

จา่ยเงนิปนัผล 

(%) 

ประจ าปี 2561 --- งดจา่ยเงนิปนัผล --- 

ประจ าปี 2562 --- งดจา่ยเงนิปนัผล --- 

ประจ าปี 2563 0.12 55.200 45.807 

 

44.636 2.300 43.507 126.87% 

 
หมายเหต ุ: บรษัิทจ่ายปันผลระหวา่งกาล 1/2563 เมือ่วันที ่  5  มถินุายน  2563 
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ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผล (มลูคา่ PAR 0.50 บาทตอ่หุน้) 

 

การจา่ยเงนิ 

ปนัผล  

ประจ าปี / 

ระหวา่งกาล 

อตัราการจา่ยเงนิ

ปนัผลตอ่หุน้ 

(บาท) 

(มูลคา่ PAR  

0.50 บาทตอ่หุน้) 

จ านวนเงนิ 

จา่ยปนัผล

ท ัง้ส ิน้  

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

ก าไรเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

หกัเงนิ

ส ารองตาม

กฎหมาย 

(ลา้นบาท) 

ก าไรสทุธิ

ประจ าปีหลงั

หกัขาดทนุ

สะสม 

และส ารองฯ 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของ 

การจา่ยเงนิ 

ปนัผล (%) 

จา่ยปนัผล

เพิม่เตมิ  

(ประจ าปี 2563) 

0.035 32.200 45.807 

 

44.636 2.300 43.507 74.01% 

จา่ยปนัผล  

(ประจ าปี 2564) 

(รอการอนมุตั ิ

จากทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2565) 

0.04 41.662 39.869 38.873 2.000 37.869 110.02% 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิการจ่ายเงนิปันผล การก าหนดวัน Record Date วันก าหนดรายชือ่ผูม้ี
สทิธริับเงนิปันผล และการก าหนดวันจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 โดยเสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 เป็นเงนิสดในอัตรา 0.04 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นเงนิ
ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 41,662,665.56 บาท คดิเป็นอัตราจ่ายปันผลรอ้ยละ  110.02  ของก าไรสทุธปิระจ าปี หลังหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายจ่าย เงนิปันผลของบรษัิททีก่ าหนดไวไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลังหักเงนิส ารองตามกฎหมาย และก าหนดวัน Record Date 
วันก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริับเงนิปันผล คอื วันที ่29 เมษายน 2565 และ ก าหนดวันจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ในวันที ่20 พฤษภาคม 2565  

 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนน
ทีง่ดออกเสยีง) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่7 

การแตง่ต ัง้กรรมการฯ 
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การแตง่ต ัง้กรรมการ ปี 2565 

กรรมการรายเดมิใหด้ ารงต าแหนง่อกีวาระ     

                                          

นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม 

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท บมจ.สมารท์คอนกรตี 

 

อาย ุ46 ปี 

 

1.  คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

• ปรญิญาโท สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยั Clark สหรัฐอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารการจดัการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

• ประกาศนยีบัตรหลักสตูร Director  Accreditation Program 

   (DAP)  

 

 
 

 

 

 

2.  ประสบการณ์ท างาน :  

 

2564 – ปัจจุบัน 
2563 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน  
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน                                                      
2551 – ปัจจุบัน                             
2548 – ปัจจุบัน                             
2546 – ปัจจุบัน                             
2545 – ปัจจุบัน                                              
2545 – ปัจจุบัน                             
2544 – ปัจจุบัน 
2542 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บจก.ทปีกรโฮลดิง้ 
กรรมการ บจก.อา่งหนิเครือ่งดืม่ 
กรรมการ บจก.อา่งหนิพลังงาน 
ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท บมจ. สมารท์คอนกรตี 
กรรมการ บจก.ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์
กรรมการ บจก.ซซีพี ีเพวิง่สโตนส ์
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานคณะผูบ้รหิาร บมจ.ผลติภัณฑค์อนกรตีชลบรุ ี
กรรมการ บจก.ชลประทปีสนิทรัพย ์
กรรมการ บจก.บางพระธรุกจิ  
กรรมการ บจก.ชลบรุสีงวนวงศธ์รุกจิ 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ตะวันออกการขนสง่  
กรรมการ บจก.ชลประทปีทรพัย ์ 
กรรมการ บจก.แอลทเีฟรม 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ชลบรุกัีนยง 
กรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธรุกจิ  
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3.   ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาแลว้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 รวม 5 ปี  11 เดือน                     

[ตัง้แตว่ันที ่10 พฤษภาคม 2560 (ไดร้ับการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่

10 พฤษภาคม 2560) ถงึ 21 เมษายน 2565 - ไดร้ับการแต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการวาระล่าสดุ 

จากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2562 ] 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มมีตแิต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 8 ปี 11 เดอืน 

 

4.   สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปจัจบุนั 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   :  219,184 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น  บจก.ชลประทปีสนิทรัพย ์(ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท) :  399,674,942 หุน้  

 

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ :  

2556 – ปัจจุบัน    กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานคณะผูบ้รหิาร  

              บมจ.ผลติภัณฑค์อนกรตีชลบรุ ี                                

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน :  

2564 – ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.ทปีกรโฮลดิง้ 

2563 – ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.อา่งหนิเครือ่งดืม่ 

2561 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.อา่งหนิพลังงาน 

2559 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.ทปีกร เลค แอนด ์แลนด ์

2556 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.ซซีพี ีเพวิง่สโตนส ์ 

2552 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.ชลประทปีสนิทรัพย ์

2551 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.บางพระธรุกจิ  

2548 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.ชลบรุสีงวนวงศธ์รุกจิ 

2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ / กรรมการผูจ้ัดการ บจก.ตะวันออกการขนสง่  

2545 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.ชลประทปีสนิทรัพย ์ 

2545 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.แอลทเีฟรม 

2544 – ปัจจุบัน    กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ชลบรุกัีนยง 

2542 – ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธรุกจิ  

 

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : - ไมม่ ี–  

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษกับบรษัิท - ณ ปัจจุบัน :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธกั์บผูบ้รหิารในบรษัิท : - ไมม่ ี - 
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5.   การเขา้รว่มประชุม 

 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2564  :   5/5  

 

6.   บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 

ไดผ้า่น  “กระบวนการกล่ันกรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบ

ธรุกจิของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลใดเป็นกรรมการ  

 

บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ไมม่ ีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกับบรษัิท 
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นายสมชาย  เลศิศกัดิว์มิาน 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

 

อาย ุ60 ปี 

 
     1. คณุวุฒกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

• ปรญิญาโท สาขาการบัญช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ประกาศนยีบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program 

(DAP)  รุ่น SET/2012 

 

 

 

2.  ประสบการณ์ท างาน : 

 

2561 – ปัจจุบัน                                  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอสทซีคีอนกรตีโปรดัคท ์

2560 – 2563                                 ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชกีลางนโยบายการพัฒนาและควบคมุทางบัญช ี

บมจ.การบนิไทย      

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

2554 – 2559  ผูจ้ัดการกองบัญชท่ัีวไป                    

บมจ.การบนิไทย                                                     
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3.   ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

 

3.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาแลว้ จนถงึวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 รวม 9 ปี  1 เดอืน                     

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

15 มนีาคม 2556) ถงึ 21 เมษายน 2565 -  - ไดร้ับการแตง่ตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการวาระลา่สดุ จาก

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2562] 

 

3.2   ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มมีตแิต่งตัง้กลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 12 ปี 1 เดอืน 

 

3.3  เหตผุล ความจ าเป็นทีเ่สนอชือ่ กรรมการอสิระทีม่กีารด ารงต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี ตอ่เนื่องกัน  

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการอสิระ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธรุกจิของบรษัิท 

ถงึแมว้า่ กรรมการอสิระจะด ารงต าแหน่งมาเกนิกวา่ 9 ปี  แตค่ณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ กรรมการอสิระ

ไดป้ฏบัิตหินา้ทีเ่ป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 มคีณุสมบัติ

ของกรรมการอสิระครบถว้น ตัง้แตด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทไมเ่คยมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

ตัดสนิใจในวาระตา่งๆ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถ้อืหุน้มาโดยตลอด การรักษากรรมการอสิระทีม่ี

ความรูค้วามสามารถไวกั้บบรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทไดร้ับประโยชน ์และประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการสรรหากรรมการ

อสิระทา่นใหม ่และไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลใดเป็นกรรมการ  

 

 

4.   สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปจัจบุนั 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   :  - ไมม่ ี-   

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้ม บจก.ชลประทปีสนิทรัพย ์(ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท) : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ :  

2561 – ปัจจุบัน                                  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอสทซีคีอนกรตีโปรดัคท ์

2560 – 2563                                 ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชกีลางนโยบายการพัฒนาและควบคมุทางบัญช ี

บมจ.การบนิไทย      

2554 – 2559  ผูจ้ัดการกองบัญชท่ัีวไป                    

บมจ.การบนิไทย                                                     

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : - ไมม่ ี- 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษกับบรษัิท - ณ ปัจจุบัน :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธกั์บผูบ้รหิารในบรษัิท : - ไมม่ ี-   
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5.  การเขา้รว่มประชุม 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2564  :   5/5  

 

6.  บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้า่น  “กระบวนการกล่ันกรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธรุกจิ

ของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลใดเป็นกรรมการ   

 

บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ไมม่ ีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ที่

อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกับบรษัิท 

 

 

7. คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่า   บุคคลทีเ่สนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระ  เป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถ  จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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รอ้ยตรสีมควร  สุธรรมโน 

 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

 

อาย ุ80 ปี 

 

1.  คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัอิบรม :  

• ปรญิญาตร ีสาขาโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

• ประกาศนยีบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program    

  (DAP) รุน่ 99/2012 

 

 

 

 

2.  ประสบการณ์ท างาน : 

2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการมลูนธิพิระราชพรหมาจารย ์ 

                          วัดใหญอ่นิทาราม จังหวดัชลบรุ ี

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

2551 – ปัจจุบัน   ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีส านักงานเทศบาล 

                          ต าบลหว้ยกะปิ จังหวดัชลบรุ ี

2549 – ปัจจุบัน  ผูท้รงคณุวฒุคิณะอนุกรรมการพจิารณาการด าเนนิการทางวนัิย 

                       และใหอ้อกจากราชการ พนักงานเทศบาล จังหวัดชลบรุ ี

                       ศาลากลางจังหวัดชลบรุ ีส านักทอ้งถิน่จงัหวัด  (ก.ท.จ.) จังหวดัชลบรุ ี

 

3.   ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  

 

3.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาแลว้ จนถงึวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 รวม 9 ปี  1 เดือน                     

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

15 มนีาคม 2556) ถงึ 21 เมษายน 2565 -  - ไดร้ับการแตง่ตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการวาระลา่สดุ จาก

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2562] 

 

3.2 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 มีมตแิต่งตัง้กลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 12 ปี 1 เดอืน 
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3.3  เหตผุล ความจ าเป็นทีเ่สนอชือ่ กรรมการอสิระทีม่กีารด ารงต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี ตอ่เนื่องกัน  

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการอสิระ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธรุกจิของบรษัิท 

ถงึแมว้า่ กรรมการอสิระจะด ารงต าแหน่งมาเกนิกวา่ 9 ปี  แตค่ณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ กรรมการอสิระ

ไดป้ฏบัิตหินา้ทีเ่ป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 มคีณุสมบัติ

ของกรรมการอสิระครบถว้น ตัง้แตด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทไมเ่คยมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

ตัดสนิใจในวาระตา่งๆ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถ้อืหุน้มาโดยตลอด การรักษากรรมการอสิระทีม่ี

ความรูค้วามสามารถไวกั้บบรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทไดร้ับประโยชน ์และประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการสรรหากรรมการ

อสิระทา่นใหม ่และไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลใดเป็นกรรมการ  

 

4.   สดัสว่นการถอืหุน้และการด ารงต าแหนง่ - ณ ปจัจบุนั 

สดัสว่นในการถอืหุน้ของบรษัิท   :  - ไมม่ ี- 

สดัสว่นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น  บจก.ชลประทปีสนิทรัพย ์(ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท) :   - ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ : - ไมม่ ี-   

 

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน :  

2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการมลูนธิพิระราชพรหมาจารย ์ 

                          วัดใหญอ่นิทาราม จังหวดัชลบรุ ี

2551 – ปัจจุบัน   ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีส านักงานเทศบาล 

                          ต าบลหว้ยกะปิ จังหวดัชลบรุ ี

2549 – ปัจจุบัน  ผูท้รงคณุวฒุคิณะอนุกรรมการพจิารณาการด าเนนิการทางวนัิย 

                       และใหอ้อกจากราชการ พนักงานเทศบาล จังหวัดชลบรุ ี

                       ศาลากลางจังหวัดชลบรุ ีส านักทอ้งถิน่จงัหวัด  (ก.ท.จ.) จังหวดัชลบรุ ี

 

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : - ไมม่ ี-   

การด ารงต าแหน่ง หรอืเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : - ไมม่ ี- 

การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษกับบรษัิท - ณ ปัจจุบัน :   - ไมม่ ี - 

ความสมัพันธกั์บผูบ้รหิารในบรษัิท : - ไมม่ ี - 

 

 

5.  การเขา้รว่มประชุม 

จ านวนครัง้การประชมุ / การเขา้รว่มประชมุ คณะกรรมการบรษัิท ในปี 2563  :   5/5 
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6.  บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ไดผ้า่น  “กระบวนการกล่ันกรอง”  ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธรุกจิ

ของบรษัิท โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลใดเป็นกรรมการ  

 

บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ไมม่ ีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอื ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ที่

อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกับบรษัิท 

 

7. คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่า   บุคคลทีเ่สนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระ  เป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถ  จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่8 

การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการฯ 
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ขอ้มลูประกอบ: 

 ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับบรษัิท ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมัตคิ่าตอบแทนแก่กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาหลักเกณฑ ์

และขั ้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

ของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบรษัิท ใหส้อดรับกับสภาวะทางเศรษฐกจิ ซึง่คณะกรรมการ 

ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2565 ดังนี้ 

 

1. คา่เบีย้ประชมุ 

 

ต าแหนง่ เบีย้ประชุม 

ตอ่คร ัง้ (บาท) 

จ านวน

กรรมการ 

(คน) 

จ านวนคร ัง้ 

(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  

(บาท) 

ประธานกรรมการบรษัิท 20,000 1 10 200,000 

กรรมการบรษัิท 10,000 6 10 600,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 1 10 200,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 2 10 200,000 

รวม    1,200,000 

 

 

2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 

บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท ขึน้อยูกั่บผลการด าเนนิงานของบรษัิทในแต่ละปี แต่ทัง้นี้ สงูสดุไมเ่กนิ 

2,000,000 บาท โดยใหป้ระธานกรรมการบรษัิท มอี านาจจัดสรรเงนิจ านวนนี้แกก่รรมการ แต่ละท่าน  

 

3. ผลประโยชน์อืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 

คา่ตอบแทนกรรมการดังกล่าวใหม้ผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธิ

ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบ

แทนในลักษณะอืน่ ตามทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา และลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นวา่ สมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิค่าตอบแทนกรรมการ  ไดแ้ก ่ 

คา่เบีย้ประชมุสงูสดุไมเ่กนิ   1,300,000 บาทต่อปี  และ บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท สงูสดุไมเ่กนิ  

2,000,000 บาทตอ่ปี  เนื่องจากมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 

 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด                           

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่9 

การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชฯี 
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ขอ้มลูประกอบ :     

คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญช ี                       

ของบรษัิท ซึง่ไดพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 

2565 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชดีว้ย โดยบรษัิท ไดพ้จิารณา ประวัตบิรษัิท และ

ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบัญชแีลว้ เห็นวา่ เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเป็นอสิระ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้ นาย เมธ ีรัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีน

เลขที ่3425 หรอื นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน ์ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2803 หรอื นายอัครเดช 

เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบัญช ีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื นางสาว วราภรณ์ วารเีศวตสวุรรณ  ผูส้อบ

บัญชรีับอนุญาต ทะเบยีน เลขที ่5087 แหง่ บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่ เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของ

บรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรีับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้บรษัิท เอ็มอาร์

แอนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของบรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด 

แทนไดโ้ดยก าหนดคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธบิาย ปี 2565 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

เพิม่ขึน้(บาท) 

คา่สอบทานรายไตรมาส 

 

ไตรมาสละ 

041 ,000 

ไตรมาสละ 

130,000 

 

10,000.00 

รวมคา่สอบทาน  

(3 ไตรมาส) 

 

420,000 

 

390,000 

 

30,000.00 

คา่สอบบัญชปีระจ าปี  

(Audit Fee) 

 

740,000 

 

720,000 

 

20,000.00 

คา่บรกิารอืน่  (Non-

Audit Fee) 

- - - 

 

รวม 

 

1,160,000 

 

1,110,000 

 

50,000.00 
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ประวัตกิารลงลายมอืชือ่ของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้  

 

รายชือ่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

เลขทะเบยีน รอบปีบญัช ีทีล่ง

ลายมอืชือ่ 

รวมจ านวนปีทีล่ง

ลายมอืชือ่ (ปี) 

รวมรอบระยะเวลาบญัช ี

ปจัจบุนั 

นาย เมธ ี   รัตนศรเีมธา 3425 31 ธันวาคม 

2556-2558 

3 

นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน์ 2803 - - 

นายอัครเดช    เปลีย่นสกลุ 5389 31 ธันวาคม 

2559 

1 

นางสาววราภรณ์    วารเีศวตสวุรรณ 5087 31 ธันวาคม 

2560-2564 

5 

    

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ 

1. บมจ.สมารท์คอนกรตี ไมม่ ีบรษัิทยอ่ย /บรษัิทร่วม   

2. บมจ.สมารท์คอนกรตี กับ ผูบ้รหิาร และ ผูถ้อืหุน้รายใหญไ่มม่คีวามสมัพันธ ์และสว่นไดส้ว่นเสยี กับ  

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต  ส านักงาน กลต. ปรับเกณฑห์มุนเวยีนผูส้อบบัญชฯี ใหเ้ปลีย่นผูส้อบบัญชฯี  

เมือ่ครบ 7 ปี และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบัญชฯี รายเดมิ 5 ปี  ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล : 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปี 

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต และก าหนดค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาต  จะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตคนเดมิอกีก็ได ้และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่

ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งจัดใหม้กีารหมุนเวยีน

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต    ในกรณีที่ผูส้อบบัญชรีายใดปฎบัิตหินา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทมาแลว้ 7 รอบระยะเวลาบัญช ีไม่ว่าจะตดิต่อกันหรือไม่ โดยบรษัิทจะ

แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายนัน้เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทได ้เมือ่พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบระยะเวลาบัญชี

ตดิตอ่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

YE409 REV-150365-1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  

คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ นายเมธ ีรัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญช ี                 

รับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3425 หรอื นาย พศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 

2803 หรอื  นาย  อัครเดช เปลีย่นสกลุ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื  นางสาว วราภรณ์ วารี

เศวตสวุรรณ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด 

เป็นผูส้อบบัญช ี     ของบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้

บรษัิท เอ็มอารแ์อนด ์แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของ บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อส

โซซเิอท จ ากัด แทนได ้ โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้     1,160,000    บาท   

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า สมควรใหผู้ถ้ือหุน้แต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญช ี                         

รับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 3425 หรือ นายพศิษิฐ ์ชวีะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 

2803 หรอื  นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5389 หรอื  นางสาววราภรณ์ วารี

เศวตสวุรรณ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5087 แห่ง บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อสโซซเิอท จ ากัด 

เป็นผูส้อบบัญช ี     ของบรษัิท โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงนิของบรษัิท  และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานไดใ้ห ้

บรษัิท เอ็มอารแ์อนด ์ แอสโซซเิอท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของ บรษัิท เอ็มอารแ์อนดแ์อส

โซซเิอท จ ากัด แทนได ้ โดยก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้    1,160,000    บาท   

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึง่มา

ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่10 

การลดทนุจดทะเบยีนฯ 
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ขอ้มลูประกอบ : 

 

1. วัตถปุระสงคข์องการลดทนุจดทะเบยีน  

เนื่องจากมหีุน้สามัญซึง่เป็นหุน้ทียั่งไมไ่ดจ้ าหน่าย และมไิดม้ไีวร้องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์

จ านวน 87,911,588 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้สว่นทีเ่หลอืจากการทีไ่มม่กีารใชส้ทิธิ ์

SMART-W2 จ านวน 34,128,869 หน่วย (หมดอายเุมือ่วันที ่1 ตลุาคม 2564 อัตราการใชส้ทิธ ิSMART-

W2 - 1 หน่วย : 2.10065 หุน้สามัญ) และเมือ่รวมกับหุน้สามัญเพิม่ทนุคงเหลอื ทีอ่อกเพือ่รองรับการปรับ

สทิธ ิSMART-W2 ซึง่ถกูค านวณเผือ่ไวจ้ านวน 16,218,779 หุน้ กอ่นทราบอัตราการปรับสทิธทิีแ่น่นอน 

จงึมจี านวนหุน้สามัญทีไ่มไ่ดร้องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ SMART-W2 คงเหลอืทัง้สิน้ 87,911,588 

หุน้  

 

2. ความเห็นกรรมการบรษัิททีแ่สดงวา่รายการดังกล่าวมคีวามเหมาะสม และผลกระทบต่อบรษัิท  

คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาแลว้เห็นว่า รายดังกล่าวมคีวามเหมาะสม และไมม่ผีลกระทบต่อบรษัิทสมควร

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีน จ านวน 43,955,794 บาท จากทนุจดทะเบยีน  

จ านวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุน้สามัญ ซึง่เป็นหุน้ทียั่งไม่ได ้

จ าหน่าย และมไิดม้ไีวร้องรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลักทรัพย ์  

 

3. การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้   

รายการดังกลา่ว ไมม่ผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

 

4. ความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีทีม่คีวามเห็นว่าไม่ควรเขา้ท า

รายการดังกลา่ว     -ไมม่-ี    

 

 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่11 

การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธฯิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

YE411 REV-150365-1 

ขอ้มลูประกอบ :  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ซึง่ระบุไวใ้นวาระที ่11 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4 ตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด เป็นดังนี้ 

 

 

ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีน จ านวน 520,783,319.50 บาท (หา้รอ้ยยีส่บิลา้นเจ็ดแสนแปดหมืน่                           

สามพันสามรอ้ยสบิเกา้บาท หา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น  1,041,566,639  หุน้ (หนึง่พันสีส่บิเอ็ดลา้นหา้แสนหกหมืน่หกพันหกรอ้ย

สามสบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                                0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามัญ  1,041,566,639  หุน้ (หนึ่งพันสี่สบิเอ็ดลา้นหา้แสนหกหมื่นหกพันหกรอ้ย

สามสบิเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ     - หุน้ (-) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีน และอนุมัตกิารมอบอ านาจให ้คณะกรรมการบรษัิท หรือ ประธานกรรมการบรษัิท 

หรือ ประธานกรรมการบรหิาร  หรือ บุคคลซึง่ไดรั้บการแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรือ ประธาน

กรรมการบรษัิท หรือ ประธานกรรมการบรหิาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ข หนังสอืบรคิณหส์นธติ่อนายทะเบยีน

บรษัิทมหาชน ทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจด าเนนิการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง

ของนายทะเบยีนบรษัิทมหาชน เพือ่ใหก้ารด าเนนิการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ 

 

เงือ่นไขการลงมต ิ: 

วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่12 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการฯ 

 

 

บรษัิทมีนโยบายการสรรหากรรมการ โดยพจิารณาจากคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ

บรษัิทมหาชนจ ากัด และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึเวลาที่สามารถอุทศิใหกั้บการปฏบัิติหนา้ที่กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้งกับกจิการของบรษัิท เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานตามกลยุทธข์องบรษัิท ความหลากหลายของกรรมการ 

ในดา้นอายุ เพศ ความรู ้และความสามารถองคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น ที่จ าเป็นตอ้งมี หรือ

ขาดอยูใ่นคณะกรรมการ  

บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรอง

ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ว่า มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท โดยไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอชือ่

บคุคลใดเป็นกรรมการ 

บุคคลที่จะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ  และเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่13 

นยิามของกรรมการอสิระ 

 
              บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระของบรษัิท 

เทา่กบั นยิามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ดังนี้ 

 

  (ก)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนั้บรวม การถือหุน้ของ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

    

  (ข)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน 

ประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน                   

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้           

ไม่น อ้ยกว่า  2 ปีก่อนวันไดร้ับแต่งตั ้ง เ ป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะตอ้งห า้มดังกล่าว  ไม่รวมถึง 

กรณีที่กรรมการอสิระ เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ 

 

  (ค)  ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะ                         

ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้                

รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุม 

ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

  (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม  ผูถ้ือหุน้ 

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ 

มลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีกอ่นวันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ 

เพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหารมิทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสนิทรัพย์หรือบรกิาร หรือการให ้หรือ 

รับความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึ

พฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ

สามของสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธขิองบรษัิทฯ หรือตัง้แต่ยี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้  

การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการทุกรายการที่เกีย่วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา

ภาระหนี้ดังกลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวันทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

 

 (จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อี านาจ 

ควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบ

บัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯสังกัดอยู่

ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีกอ่นวันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่14 

ประวตักิรรมการอสิระ ทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ 

 

นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
บมจ.สมารท์คอนกรตี 

อาย ุ60 ปี 

 

คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตักิารอบรม 
• ปรญิญาโท สาขาการบัญช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• ประกาศนยีบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program    
   (DAP) รุ่น SET/2012 
 

 

 

 

 
 

 
ประสบการณ์ท างาน :  
 
2561 – ปัจจุบัน                                  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอสทซีคีอนกรตีโปรดัคท ์

2560 – 2563                                 ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชกีลางนโยบายการพัฒนาและควบคมุทางบัญช ี

บมจ.การบนิไทย      

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. สมารท์คอนกรตี 

2554 – 2559  ผูจ้ัดการกองบัญชท่ัีวไป                    

บมจ.การบนิไทย                                                     

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  :  
 
  2556 – ปัจจุบัน      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมารท์คอนกรตี 
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ทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ได ้
 
  333 หมูบ่า้น สวีลรีังสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ีจ. ปทมุธาน ี12130 
 
                                                                                                         

กรรมการอสิระทีบ่รษิทัแตง่ต ัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ “ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ”  

ในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  
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ขอ้บงัคบั ของ บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 

หมวดที ่ 5  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุประจ าปี ภายใน 4 เดอืน  
นับแตว่ันสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท        
      
  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ  
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ถ้ือหุ น้ เ ป็นการประชุม เมื่อใด ก็ไดสุ้ดแต่จะ เห็นสมควร                                   
หรือเมือ่ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย                
ไดทั้ง้หมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมเมื่อใดก็ได ้                   
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วันนับแตว่ันทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้    
 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ัดใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลาย

ซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามทีบั่งคับไวนั้น้จะเรยีกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วัน       

นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกดิจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวย                   

ความสะดวกตามสมควร  ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่

ครั ้งใดจ านวนผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวแ้ห่งขอ้ 33. นี้ ผูถ้ือหุน้                    

ตามวรรคสี ่ตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่                   

วัน  เวลา  ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุ

ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัตหิรือเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา                             

ค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กัน  3  วันกอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่  3  วัน 

 ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตั ้งส านักงานใหญ่ของบริษัท                           

หรอืจังหวัดอืน่ทั่วราชอาณาจักร 

ขอ้  32. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน

ในการประชุม ก็ได  ้ หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือชื่อของผู ถ้ือหุ น้ที่มอบฉันทะ                                   

และจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุม                    

กอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้  33.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้  ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้  (ถา้ม)ี  มาประชมุ  

ไม่นอ้ยกว่า  25  คน  และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่  1  ใน  3  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  

หรือมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด                      

และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1  ใน  3  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง  จ านวนผูถ้อืหุน้              

ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้ หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้

รอ้งขอการประชมุเป็นอันระงับไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอให ้

นัดประชุมใหม่  และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม                 

ครัง้หลังนี้ไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ                      

หรือประธานกรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน                     

ถา้รองประธานกรรมการไม่มี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถ้ือหุน้คนหนึ่ง                          

ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นประธาน 

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

มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก                          

การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ยกเวน้วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ         

จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                 

ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด                     

ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ช่ากจิการของบรษัิททัง้หมด หรือบางสว่น                   

ที่ส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกจิการ                     

กับบคุคลอืน่ โดยมวีัตถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคับ 

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

(ช) การปรับโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการ                       

แปลงหนี้เป็นทนุ 

(ซ) กรณีอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์

 

ขอ้  35.  กจิการอันทีป่ระชมุประจ าปีพงึกระท ามดีังนี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิท              

ในรอบปีทีผ่า่นมา 

(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุของรอบปีบัญชทีีผ่า่นมา 

(3) พจิารณาจัดสรรเงนิก าไร และจัดสรรเงนิไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กจิการอืน่ ๆ   
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           ขอ้  36.  ในกรณีทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน  หรือรายการเกีย่วกับ      

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

ในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่ใชบั้งคับกับการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกันของบรษัิท              

จดทะเบยีนหรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีน แลว้แต่กรณี ใหบ้รษัิทปฏบัิต ิ                   

ตามหลักเกณฑ ์ และวธิกีารตามทีป่ระกาศดังกลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 

          ขอ้  37.  ประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับ        

ของบริษัทว่าดว้ยการประชุม  (ถา้มี)  และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว  ้                     

ในหนังสอืนัดประชุม  เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน                  

ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุใหเ้ปลีย่นล าดับระเบยีบวาระ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามล าดับระเบยีบวาระเสร็จแลว้  ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่า

หนึง่ในสาม  (1/3)  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่ าหนด

ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระ  และ/หรือ  เรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอไม่เสร็จ  

(แลว้แต่กรณี)  และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา  ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่  วันและเวลาที่จะประชุม                  

ครัง้ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่ วัน  เวลา  และระเบยีบวาระการประชุม                

ไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์

ตดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่สาม (3)  วันกอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วันดว้ย 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ประจ าปี 2565 

(มอบเป็นการท ัว่ไป) 
 

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

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

วันที.่..............เดอืน...................พ.ศ................................ 
 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................สญัชาต.ิ............................................................                                  
อยูบ่า้นเลขที.่............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์.............................. 

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท  สมารท์คอนกรตี จ ากัด (มหาชน)  โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ...................................เสยีง ดังนี ้
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 

(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขที.่............................ถนน....................................ต าบล/แขวง............................................  
 อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์...................................... 
 

หรอื  กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  
      นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีังสติ 2 
     ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับรุ ีจ. ปทมุธาน ี12130                                                                                                    

 
หมายเหต ุ: กรรมการอสิระทีบ่รษัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ “ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ” ในวาระทีเ่สนอ 
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี  ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM)    

(โดยผูใ้หบ้รกิารดา้นระบบจดัการประชุม คอื บรษิทั ดจิทิลั  แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั  - บรษิทัยอ่ยของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย)   ใน วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน  พ.ศ. 2565 เวลา  10.00 น. เป็นตน้ไป    
 

 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย   

 
           กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

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

  
 

         ลงชือ่.................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                            (................................................................)    

 
หมายเหต ุ
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 

  

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ประจ าปี 2565 
(มอบแบบก าหนดรายละเอยีด)  

 
 

เขยีนที ่_______________________________ 

วันที ่________เดอืน ___________พ.ศ. _______ 

(1) ขา้พเจา้__________________________________________สญัชาต_ิ_____________________ 

 ทีอ่ยู ่  _______________________ถนน _______________ต าบล/แขวง___________________ 

 อ าเภอ/เขต ___________________จังหวัด ______________รหัสไปรษณีย ์ _________________ 

 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากัด (มหาชน)  

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ____________เสยีง ดังนี ้ 

 หุน้ _____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ_______________เสยีง 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ  

    นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2                    
ซอย 63  ถนนรงัสติ – นครนายก ต. ประชาธปิตัย ์ อ. ธญับรุ ีจ. ปทมุธาน ี12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั ้งใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉันทะ “ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ”                         
ในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน 
การประชุมสามญัผู ้ถือหุ ้น ประจ าปี 2565  ของ บมจ. สมารท์คอนกรีต  ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์                             
(e-AGM)   (โดยผูใ้หบ้รกิารดา้นระบบจดัการประชุม คอื บรษิทั ดจิทิลั  แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั  -                 

บรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)   ใน วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน  พ.ศ. 2565 เวลา  

10.00 น. เป็นตน้ไป    

หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี ้
       

 
 วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 
 วาระที ่2  พจิารณารบัรอง รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่3  รบัทราบ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564  และนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติ

คอรปัชนัประจ าปี 2565 

ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 

 

 วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษิทั             
ประจ าปี 2564  ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี                       
รบัอนุญาต 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  
ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตั ิการเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2565  
เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
  การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบคุคล 
  (7.1) นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (7.2) นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (7.3) รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน   
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
 (  อา้งถึงขอ้บังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ขอ้ 34 บริษัทก าหนดใหอ้อกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
กรรมการ โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง)  ) 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตั ิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี                        
ประจ าปี 2565                    

   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่10 พจิารณาอนุมตั ิการลดทนุจดทะเบยีน จ านวน 43,955,794 บาท จากทนุจดทะเบยีน 
จ านวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญั ซึง่เป็นหุน้   
ทีย่งัไมไ่ดจ้ าหนา่ย และมไิดม้ไีวร้องรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย ์ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่11 พจิารณาอนมุตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั                       
การลดทนุจดทะเบยีน 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่12  พจิารณา เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี ้
 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้                      
  ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 

หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณี
ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 
 

ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อบฉันทะ 
                                                        (__________________________________)  

 
 

ลงชือ่ ____________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                         (__________________________________)  
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   หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ประจ าปี 2565 

  (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ  
 และแตง่ต ัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ )  

   

 
 

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

           วันที.่..........เดอืน..................................พ.ศ. ......................... 
 

(1) ขา้พเจา้...................................................................สญัชาต.ิ................................................................  
ส านักงานตัง้อยูเ่ลขที.่..........................ถนน.............................................ต าบลแขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์.............................................. 
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหกั้บ................................................................................  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้ จ านวนทัง้สิน้ รวม...........................................หุน้   
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ..............................................เสยีง ดังนี ้หุน้.........................................................หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ..................................เสยีง  
 

(2) ขอมอบฉันทะให ้  นาย / นาง / นางสาว..................................................................อาย.ุ..........................ปี  
อยูบ่า้นเลขที.่................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.์............................................. 
 

หรอื  กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  
      นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีังสติ 2 
     ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับรุ ีจ. ปทมุธาน ี12130                                                                                                    

 
หมายเหต ุ: กรรมการอสิระทีบ่รษัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ “ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ” ในวาระทีเ่สนอในการประชมุ 
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ใน 
 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี  ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ (e-AGM)   (โดยผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นระบบจดัการประชุม คอื บรษิทั ดจิทิลั  แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั  -  บรษิทัยอ่ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย)   
ใน วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน  พ.ศ. 2565 เวลา  10.00 น. เป็นตน้ไป    

 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
 

(3) ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดังนี้  
     ( ) มอบฉันทะตาม จ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้ 
     ( ) มอบฉันทะบางสว่น คอื  
     หุน้....................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................................เสยีง  
 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี ้ 

 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระที ่2  พจิารณารบัรอง รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่3  รบัทราบ รายงานของคณะกรรมการบรษิทัส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564  
 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ประจ าปี 2564  และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนัประจ าปี 2565 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 

 
 วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนนิงานของบรษิทั  
 ประจ าปี 2564 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน 
 ประจ าปี 2564 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตั ิการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2564 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตั ิการเสนอชือ่กรรมการ ประจ าปี 2565  เพือ่แตง่ต ัง้แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
  การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบคุคล 
  (7.1) นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (7.2) นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน  
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (7.3) รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน   
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
 (อา้งถงึขอ้บังคับ ของ บมจ.สมารท์คอนกรตี ขอ้ 34 บรษัิทก าหนดใหอ้อกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  
หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง)) 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี ประจ าปี 2565              
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่18 
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วาระที ่10  พจิารณาอนุมตั ิการลดทนุจดทะเบยีน จ านวน 43,955,794 บาท จากทนุจดทะเบยีน  
จ านวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญั ซึง่เป็นหุน้ 
ทีย่งัไมไ่ดจ้ าหนา่ย และมไิดม้ไีวร้องรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย ์

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่11  พจิารณาอนุมตั ิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่12 พจิารณา เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ 
 

   (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ และไมถ่อืเป็น                             
  การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
 
 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที ่
   ทีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
   หรอื เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามเห็นสมควร 
 
กิจการใดที่ผู ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผู ร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ                            
ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
 
 

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

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

(........................................................)  
 
 
หมายเหต ุ 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้  
 
2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื  

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian)  



คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/


1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม WebEx เข้าไว้ด้วยกัน       
2. สัญลักษณ์ดาว และแทบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย

12

2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

นาย ก. 
นาย ข.



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”
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การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง
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หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

