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  รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้    
ประจ าปี 2563 

ของ บมจ. สมารท์คอนกรตี (SMART) 
 

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

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

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

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

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

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

• ส าหรับเงือ่นไขในการอนุมัตมิตใินแตล่ะวาระ มดัีงน้ี 

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

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

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ประกอบดว้ย จ านวน ราย จ านวน หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 19 19,863,249 

ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 10 365,901,455 

รวมทัง้สิน้ 29 385,764,704 

   

โดยม ี
หุน้สามัญทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้  460,000,240 

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
คดิเป็นรอ้ยละ ของจ านวนหุน้สามญั 
ทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้  

 
 

รอ้ยละ 83.86  

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

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท 

นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท / กรรมการผูจั้ดการ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรษัิท  

นายอาทติย ์ ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรษัิท 

นายสรุพล เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิท 

นางธดิา ธรรมสาโรช กรรมการอสิระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รอ้ยตรสีมควร สธุรรมโน กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชาย เลศิศักดิว์มิาน กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนกรรมการที่
เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 

8 ทา่น จากจ านวน
คณะกรรมการทัง้สิน้ 8 ทา่น   

 
คดิเป็นรอ้ยละ  100 
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คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร : 
 

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 
นายประทปี ทปีกรสขุเกษม ประธานกรรมการบรหิาร  

นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจั้ดการ 

ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั  

นางสาวจารณี จังสมบัตศิริ ิ กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ / 

ผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ 

นางสาวสมนกึ ชัยธนะกลุมงคล กรรมการบรหิาร / ผูจั้ดการฝ่ายโรงงาน 

นายชณิณเดช ศโิรเวฐนุกลู กรรมการบรหิาร /  

ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดและการขาย 

นางสาวพรรณกมล เผา่ไทย กรรมการบรหิาร / 

ผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการควบคมุธุรกจิ  /  

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ี

นายฉันทวฒุ ิ                          ยนิดสีขุ                                                                                                 กรรมการบรหิาร /  

ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารการเงนิ  /  

ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                     

นางสาวชตุกิาญจน ์ ทองกลอ่ม ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารงานบคุคล 

 
 

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

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

นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้รว่ม 

นายชวพล ศรัณยพฤทธิ ์ ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้รว่ม 

นางสาวเพชรลดา อรณุแสงศลิป์ ทีป่รกึษาการเงนิ: บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด เขา้รว่ม 

นายดาวฤทธิ ์ ทองนิม่ ทีป่รกึษากฎหมาย: บรษัิท ดาวฤทธิ ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด เขา้รว่ม 

 
 
ผูต้รวจสอบการนับคะแนน 

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

ชือ่ นามสกลุ ต าแหน่ง 

นายชวพล ศรัณยพฤทธิ ์ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ASSET PRO MANAGEMENT 

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

รับรอง 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมรั่บรอง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

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

รายการ 
ส าหรบั ปี 2562 

 (ลา้นบาท) 
ส าหรบั ปี 2561 

 (ลา้นบาท) 

เปล ีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/
(ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 465.520 365.072 100.448 27.51% 

รายไดอ้ืน่ 1.301 1.238 0.063 5.09% 

ก าไรขัน้ตน้  87.883 20.883 67.000 320.84% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 11.248 10.993 0.255 2.32% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 35.146 29.037 6.109 21.04% 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้  
และภาษี 

42.790 -17.907 60.697 n/a 

ตน้ทนุทางการเงนิ 4.216 5.271 -1.055 -20.02% 

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

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

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

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

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

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

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

 
ขอ้มลูประกอบ : 
รายงานประจ าปี  2562 ซึง่สรปุสาระส าคัญของงบการเงนิเปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมาไดดั้งน้ี 

รายการ 
ส าหรบั ปี 2562 

 (ลา้นบาท) 
ส าหรบั ปี 2561 

 (ลา้นบาท) 

เปล ีย่นแปลงเพิม่ข ึน้/
(ลดลง) 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย - สทุธ ิ 465.520 365.072 100.448 27.51% 

รายไดอ้ืน่ 1.301 1.238 0.063 5.09% 

ก าไรขัน้ตน้  87.883 20.883 67.000 320.84% 

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 11.248 10.993 0.255 2.32% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 35.146 29.037 6.109 21.04% 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้  
และภาษี 

42.790 -17.907 60.697 n/a 

ตน้ทนุทางการเงนิ 4.216 5.271 -1.055 -20.02% 

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

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

 
มตทิ ีป่ระชุม 

  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี  

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

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

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

ค าอธบิาย ส าหรับปี สิน้สดุวันที ่ 31 ธันวาคม 2562  

)หน่วย ลา้นบาท(  

ผลก าไรสทุธ ิประจ าปี 2562 44.235 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วันตน้ปี 2562 - 

จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ในปี 2562 1.700 

ทนุส ารองตามกฎหมาย ณ วันสิน้ปี 2562 1.700 

ทนุจดทะเบยีน ณ วันสิน้ปี 2562 552.000 

รอ้ยละของ ทนุส ารองตามกฎหมาย 

ตอ่ทนุจดทะเบยีน 

0.31 

 
มตทิ ีป่ระชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ ึ่งมาประชุม                                
และออกเสยีงลงคะแนน (ไมนั่บรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  8 

AGM 2563 

 
รับรองส าเนาถกูตอ้ง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

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

 
ประวัตกิารลงลายมอืชือ่ของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

รายชือ่ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

เลขทะเบยีน รอบปีบญัช ี 

ทีล่งลายมอืชือ่ 

รวมจ านวนปีทีล่งลายมอื

ชือ่ (ปี) 

รวมรอบระยะเวลาบญัช ี

ปจัจบุนั 

นายเมธี รัตนศรเีมธา 3425 31 ธันวาคม 

2556-2558 

3 

นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน ์ 2803 -- -- 

นายอัครเดช เปลีย่นสกลุ 5389 31 ธันวาคม 

2559 

1 

นางสาววราภรณ ์วารเีศวตสวุรรณ 5087 31 ธันวาคม 

2560-2562 

3 

         
 
 
 
 
 
 

ค าอธบิาย ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิม่ข ึน้
(บาท) 

คา่สอบทานรายไตรมาส 
 

ไตรมาสละ 

130,000 

ไตรมาสละ 

130,000 

0.00 

รวมคา่สอบทาน  
(3 ไตรมาส) 

390,000 390,000 0.00 

คา่สอบบญัชปีระจ าปี  
(Audit Fee) 

720,000 720,000 0.00 

คา่บรกิารอืน่   
(Non-Audit Fee) 

- - 0.00 

รวม 1,110,000 1,110,000 0.00 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ 

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

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

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

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

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

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

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

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

 
8.2  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัต ิ เป็นเอกฉันท ์ 
แตง่ตัง้ –  นายสรุพล เตมิอรยิบตุร กรรมการบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

อนุมัต ิ 385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

บัตรเสยี 0 เสยีง ไมน่ ามาค านวณ 

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

ต าแหนง่ เบ ีย้ประชุมตอ่
คร ัง้ (บาท) 

จ านวนกรรมการ 
(คน) 

จ านวนคร ัง้ 
(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  
(บาท) 

ประธานกรรมการบรษัิท 200000 1 10 2000000 

กรรมการบรษัิท 100000 7 10 7000000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200000 1 10 2000000 

กรรมการตรวจสอบ 100000 2 10 2000000 

รวม    103000000 

 
2. บ าเหน็จคณะกรรมการบรษัิท 

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

3. ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ   - (ไมม่)ี 
 

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

ต าแหนง่ เบ ีย้ประชุมตอ่
คร ัง้ (บาท) 

จ านวนกรรมการ 
(คน) 

จ านวนคร ัง้ 
(ไมเ่กนิ) 

รวมท ัง้ปีไมเ่กนิ  
(บาท) 

ประธานกรรมการบรษัิท 200000 1 10 2000000 

กรรมการบรษัิท 100000 7 10 7000000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200000 1 10 2000000 

กรรมการตรวจสอบ 100000 2 10 2000000 

รวม    103000000 

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

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

 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตเิป็นเอกฉันท ์ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ 
 
 

อนุมัต ิ  385,764,704 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมอ่นุมัต ิ 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

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

ล าดับ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

1 คณุสมเกยีรต ิ
เฉลมิอสิระชยั 
(No. 817) 
 

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

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการบรษัิท) 
 
 

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

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

 
 
 

ล าดับ ชือ่ผูซ้กัถาม ค าถาม ค าตอบโดย ค าตอบ 

2 คณุศริรัิตน ์
ปิตธิาดา 
(No. 322) 

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

คณุประทปี  
ทปีกรสขุเกษม  
(ประธานกรรมการบรษัิท) 
 
 

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

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

 
 
ปิดประชุม 
 
ประธานกลา่วขอบคณุทีป่ระชมุ และ ปิดประชมุ ณ เวลา 11.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประทปี ทปีกรสขุเกษม 
(ประธานทีป่ระชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายชวนิโรจน ์ธีรพัชรพร 
(เลขานุการบรษัิท – ผูบ้ันทกึรายงานการประชมุ) 
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เอกสารแนบทา้ย – รายงานการประชุม 

เง ือ่นไข หลกัเกณฑ ์การลงคะแนน และนบัคะแนน 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สัญชาตไิทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง                      

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะบยีน 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่ – สกลุ ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

- ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยเขา้ร่วมประชมุ          

และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มน้ี 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นดว้ย                     

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน                   

ตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต้่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากประธาน                         

เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคัญ                              

ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ

ของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง                       

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคล 

1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรอง                             

ที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี ซึง่รับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ านาจ ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ  

ภาพถา่ยบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล 

ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดังกลา่ว 

2) นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือชื่อ พรอ้มประทับ                    

ตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร  (โนตารี่พลับลิค)                    

หรอืหน่วยงาน ซึง่มอี านาจหนา้ทีค่ลา้ยคลงึกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนาม

ดังกลา่วแลว้ใหน้ าหนังสอืมอบฉันทะฉบับนัน้ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของสถานฑตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย 

หรอืเจา้หนา้ทีผู่ท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบคุคลดังกลา่ว หรือบคุคลซึง่สามารถใหก้ารรับรองทีส่มบรูณ์

ตามแบบของกฎหมายแหง่ประเทศนัน้ท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลคิ) อกีชัน้หนึง่ 

- กรณีใชก้ารพมิลายนิว้มอืแทนการลงลายมอืชือ่ ใหพ้มิพล์ยนิว้หัวแมม่อืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากับไวว้า่ 

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

มอืตอ่หนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรอง และตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

ของพยาน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกันดว้ย 

- ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถมาเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้  อาจเลือก                         

มอบฉันทะให ้บุคคลใด บุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให ้

กรรมการของบรษัิทฯ คนใด คนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนกันได ้ตามรายชือ่ดังตอ่ไปน้ี 
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นายสมชาย  เลศิศักดิว์มิาน 

ทีอ่ยู ่เลขที ่333 หมูบ่า้น สวีลรัีงสติ 2  ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก                                                                                                          

ต. ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ีจ. ปทมุธานี 12130 

 

ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์ใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เ ป็นผูม้อบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจั้ดท าขึ้น                          

และลงนามครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวขา้งตน้ ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท พรอ้มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง                      

โดยสง่ถงึบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุ อยา่งนอ้ย 3 วัน 

- ทัง้น้ีผูรั้บมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวขา้ราชการ /  

หนังสอืเดนิทาง(ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพือ่ลงทะเบยีน 

 

1. กรณีผูถ้ือหุน้ถึงแก่กรรม : ใหผู้จั้ดการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น                           

เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าส่ังศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจั้ดการมรดก ซึง่ลงนามรับรอง                

โดยผูม้อี านาจอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

2. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ยาว์ : ใหบ้ิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง              

หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยาวม์า

แสดง เพิม่เตมิดว้ย 

3. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทักษ์                    

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าส่ังศาล

แต่ง ตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือ  ผูพ้ ิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน                           

กอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

การลงทะเบยีน 

          เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนกอ่นเริม่การประชมุ 1  ชั่วโมง               

          บรษัิทฯ ไดจั้ดเตรยีมอากรแสตมป์ ณ จดุลงทะเบยีน 

          ใหผู้รั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 

การออกเสยีงคะแนน 

1. การออกเสียงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหุน้หนึ่งหุน้มีเสยีงหนึ่งเสียง และมตขิองทีป่ระชมุ                  

ผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

1.1 ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1.2 ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุ ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

1.3 ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมาย และขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให ้

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ

รับทราบกอ่นการลงคะแนนในแตล่ะวาระดังกลา่ว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผูรั้บ                      

มอบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน้ 

3. ผูถ้ือหุน้ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในทีป่ระชมุ                 

อาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุชั่วคราวก็ได ้

4. การลงคะแนนลับ อาจจะท าไดเ้มื่อมีผูถ้ือหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมมีมติ                                             

ใหม้ีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลับนั้น และจะแจง้                          

ใหท้ีป่ระชมุรับทราบกอ่นออกเสยีงลงคะแนนลับดังกลา่ว 
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วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

           ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถาม                    

ทลีะวาระจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

           หากผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือขึน้เพื่อให ้

เจา้หนา้ทีนั่บคะแนนท าการตรวจนับคะแนน  เวน้แตก่รณีทีเ่ป็นการลงคะแนนลับ เจา้หนา้ทีนั่บคะแนนจะใหผู้ถ้อืหุน้                             

หรอืผูรั้บมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามค าแนะน าทีจ่ะแจง้ในทีป่ระชมุ 

 

การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

           ประธานที่ประชมุจะแจง้ธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบกอ่นเริม่วาระการประชมุ ว่าบรษัิทจะนับ

คะแนนเสยีงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยธีการหักคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงของผูถ้อื

หุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่มาประชมุ และมีสทิธอิอก

เสยีง และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 

 การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนบัคะแนน  

          โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากัด  และที่ปรึกษาทางการเงิน                       

บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเมน้ จ ากัด ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง                                 

ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท 

 

 

 

 


