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กก-1-2562-044  
 

7 ตลุาคม 2562 
 
 
เรือ่ง       กจิกรรมผูถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน -   

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

1. แผนทีโ่รงงาน SMART 
2. กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัสิ าหรับผูเ้ยีย่มชม 
3. แผนทีจ่ดุนัดพบ เพือ่ขึน้รถรับสง่ ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
4. แบบตอบรับเขา้รว่มกจิกรรมฯ 
5. รายละเอยีดการขึน้รถตู ้ 

 
 
 
             บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) จะจัดใหม้ีกจิกรรมผูถ้ือหุน้เยี่ยมชมโรงงาน โดยเปิดโอกาส               
ใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อย เขา้ร่วมกจิกรรม ซึง่ผูถ้อืหุน้ดังกล่าวจะตอ้งมรีายชือ่อยู่ใน สมุดทะเบยีน ณ วันปิดสมุดทะเบยีน                  
เพื่อเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี และน าส่ง “แบบตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมฯ” แสดงความประสงค์                                
ขอเขา้เยี่ยมชมกจิการ โดยบรษัิทจะแนบ “แบบตอบรับเขา้ร่วมกจิกรรมฯ” ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมสามัญ                       
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดจ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ก าหนดการ และหลักเกณฑ ์เงือ่นไข  ดังนี้ 
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1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีส่ามารถรับได ้
 
           ไมเ่กนิ  40   ทา่น 
 
 
 

2. ก าหนดการ* 
 

วนัเปิดรบั  และ ปิดรบั “แบบตอบรบัเขา้รว่มกจิกรรม”   
 
(รับสมัครโดยส่งภาพถ่าย แบบตอบรับ ทาง อีเมล และ line 
application  เทา่นัน้ งดรับสมัครทางโทรศัพท ์– รายละเอยีดโปรด
ดใูน “แบบตอบรับเขา้รว่มกจิกรรม”) 

1 – 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

วนัประกาศผล ผูถ้อืหุน้ ท ีม่สีทิธเิขา้รว่มกจิกรรม 
 
( ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th    
หัวขอ้  นักลงทนุสมัพันธ ์ / ดาวโหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทนุ ) 

 
31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

 
วนักจิกรรม  
 

 
16 มถินุายน 
พ.ศ. 2563 

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

 
* (ก าหนดการดังกลา่ว อาจมกีารเปลีย่นแปลง   บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทาง 

ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th 
หัวขอ้  นักลงทนุสมัพันธ ์ / ดาวโหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทนุ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartblock.co.th/
http://www.smartblock.co.th/
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3. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเขา้รว่มกจิกรรมฯ 

1. ผูถ้อืหุน้ไดส้ทิธทิา่นละ 1 สทิธ ิโดยตอ้งรว่มเดนิทางไปเยีย่มชมดว้ยตนเองเทา่นัน้ งดการโอนสทิธใิห ้
ผูอ้ ืน่ไปแทน 

2. ตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ SMART ในวนัปิดสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้
เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอีายรุะหวา่ง   20 - 60 ปี  เพือ่ความปลอดภัยในการเขา้เยีย่มชมภายในโรงงาน                      
โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้ง ระบอุาย ุใน  “แบบตอบรับเขา้รว่มกจิกรรมฯ”  หากไมร่ะบ ุบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งตัด
สทิธกิารเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี้ 

4. หากจ านวนผูถ้อืหุน้มากกวา่ จ านวนทีก่ าหนด   บรษัิทจะสุม่รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้รว่มเยีย่มชมกจิการ 
ตามจ านวนทีก่ าหนด  

5. บรษัิทจะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รว่มกจิกรรม ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท เพือ่ยนืยนัการไดรั้บสทิธ ิ

ชอ่งทาง  www.smartblock.co.th 
หัวขอ้  นักลงทนุสมัพันธ ์ / ดาวโหลด  / เอกสารส าหรับนักลงทนุ 

 

6. กรณุาแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  ในวันเขา้รว่มกจิกรรม  

7. ไมอ่นุญาตใหน้ าเด็ก รว่มเดนิทางไปกบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ทัง้นี้ เพือ่ปฏบิตั ิตามมาตรการดา้นความ
ปลอดภัยอยา่งเครง่ครัด 

8. ไมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้น าครอบครัว ผูด้แูล หรอืผูต้ดิตามอืน่ใด รว่มเดนิทางไปกบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม                    
 

9. บรษัิทฯ จัดรถตูบ้รกิารรับ-สง่  ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม (ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย) 
 

10. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจะตอ้งปฏบิตัติาม นโยบายความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม อยา่งเขม้งวด  
                    (ตามรายละเอยีดสิง่ทีส่ง่มาดว้ย) 

11. กรณีมขีอ้พพิาท ค าตัดสนิของ กรรมการผูจั้ดการบรษัิทฯ  ถอืเป็นทีส่ดุ 
 

 
 
 
 
   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และ ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
 

(นายรังส ี ทปีกรสขุเกษม) 
กรรมการ 

http://www.smartblock.co.th/
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ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

แผนทีโ่รงงาน SMART 
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ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูเ้ย ีย่มชม 
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ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

แผนทีจ่ดุนดัพบ เพือ่ข ึน้รถรบัสง่ ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
 

 
 

 
 
 



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

       ณ โรงงาน SMART อ.บา้นบงึ จ. ชลบุร ี
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ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

แบบตอบรบัเขา้รว่มกจิกรรมฯ 

 

*** โปรดสง่แบบตอบรับ  ภายในวันที ่15 พฤษภาคม 2563 *** 
โดยสง่ไฟล ์SCAN หรอื ภาพถา่ยทาง อเีมล 
SMARTCHAWIN@GMAIL.COM หรอื  LINE ID:  smartchawin 
สอบถาม  โทร.  062-451-0328, 089-779-1889    
 

 

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

เขา้รว่มกจิกรรมฯ  
        โดยรถยนตส์ว่นตัว 
        โดยรถตูท้างบรษัิทฯ จัดเตรยีม (โปรดอา่นรายละเอยีด การขึน้รถตู ้ทา้ยเอกสาร) 

 

*** หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ***
(ส าคญั โปรดระบ)ุ 

? 

 
 
ขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั หลงัเสร็จสิน้กจิกรรมฯ 

ค าขอพเิศษเกีย่วกบัอาหารกลางวนั (ถา้ม)ี  คอื      มังสรัต ิ   เจ     มสุลมิ     อืน่ ๆ (ระบ)ุ ................................... 
 
 

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

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

*** โปรด สง่ แบบตอบรับ หนา้นี ้เทา่นัน้ *** 
ส าหรับ ผูถ้อืหุน้ ทีจ่ะขึน้รถตู ้รับสง่  โปรดอา่น รายละเอยีด หนา้ถัดไป 

 

 

*ส าคญั* 
ขอความกรณุาผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบั ภายในก าหนด                                        
เพือ่บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
 

 

mailto:SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
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 ส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่5 

รายละเอยีดการขึน้รถตู ้

 

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

ขออภยัในความไมส่ะดวก  *** 

 
รายละเอยีดการขึน้รถตู ้รบั-สง่ ผูถ้อืหุน้ 

 
1. จดุนัดพบ  -  เพือ่ รับ และสง่กลบั ผูถ้อืหุน้ ทีม่ารว่มกจิกรรมฯ   

(รถตู ้ไมจ่อดรถ – สง่ สถานทีอ่ืน่)  คอื  ... 
 

สถานรีถไฟ แอรพ์อรต์ลงิค ์มกักะสนั 
 

จดุนดัพบ - จดุรบัสง่ผูโ้ดยสาร ทางเขา้อาคารสถาน ี
ประตทู ี ่1  - ช ัน้ลา่ง 

        (ไมม่ที ีจ่อดรถ โปรดใชบ้รกิารรถสาธารณะ)  
 

 
2. เวลารถตู ้ออกจากจดุนัดพบ  เวลา 07.00 น. (เจ็ดนาฬกิาตรง)  
 
3. หมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่ พนักงานขบัรถ กรณฉุีกเฉนิ  คอื  095-804-6061 
(หมายเลขโทรศพัทอ์ืน่จะ ไมส่ามารถตดิตอ่ไดร้ะหวา่งเวลา 07.00-09.00 น.) 
 
4. รายละเอยีดการขึน้รถตู ้อาจเปลีย่นแปลง โดยฝ่ายเลขานุการบรษัิท   
จะแจง้ใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 3 วนัท าการ กอ่นการประชมุ ทางโทรศพัทม์อืถอื                  
ทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้น แบบตอบรับ 

*ส าคญั* 
ขอความกรณุาผูถ้อืหุน้ สง่แบบตอบรบั ภายในก าหนด 
เพือ่บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ 
 

 


