เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
บางนา กรุงเทพ 10260
Tel : 662 399 2020
Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
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บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
กก-1-2563-030 (แก ้ไขครัง้ ที่ 1)
8 พฤษภาคม 2563
เรือ
่ ง

แจ ้งมติทป
ี่ ระชุม คณะกรรมการบริษัท กาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ ้งมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563
เมือ
่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
ิ ฐ์
1. อนุ มัต แ
ิ ต่ง ตัง้ นายเมธี รั ต นศรีเ มธา ผู ้สอบบั ญ ชีรั บอนุ ญ าต ทะเบีย นเลขที่ 3425 หรือ นายพิศ ษ
ชีว ะเรือ งโรจน์ ทะเบีย นเลขที่ 2803 หรือ นายอัค รเดช เปลี่ย นสกุล ทะเบีย นเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์
วารี เ ศวตสุ ว รรณ ทะเบี ย นเลขที่ 5087 แห่ ง บริษั ท เอ็ ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเ อท จ ากั ด ซึ่ง เป็ นผู ้สอบบั ญ ชี
ที่ไ ด ้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู ้สอบทานงบการเงิน
้ สุด วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 (อ ้างอิง มติค ณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่อ วัน ที่
ประจ าไตรมาส 1/2563 สิน
15 กุม ภาพั น ธ์ 2563) โดยอาศัย ความตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 เรื่อ งการจัดท า
และส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัททีไ่ ม่สามารถจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2563 อนุ มัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี
ประจาปี 2563 รายดังกล่าวต่อไป
2. อนุ มั ต ิ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าไตรมาส 1 /2563 สิ้น สุ ด วั น ที่
31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. อนุมต
ั ิ การกาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห ้องประชุ ม ใหญ่ ส านั ก งานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ ท ี่ 9 ถนนบ า้ นบึง -แกลง ต าบลหนองอิรุ ณ อ าเภอบ า้ นบึง
่ ผู ้ถือหุ ้นที่มส
ิ ธิเ ข ้าร่วมประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น
จัง หวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ ้านบึง) โดยกาหนด วันกาหนดรายชือ
ี ท
ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ / เรือ
่ ง
1. เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบ
2. พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1 / 2562
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562 และนโยบายการต่อต ้านการทุจริตคอรัปชัน ประจาปี 2563
4. พิจารณาอนุมต
ั ิ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2562
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
สิน
5. พิจารณาอนุมต
ั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงาน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประจาปี 2562 สิน
6. พิจารณาอนุมต
ั ิ งดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานปี 2562 และรับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
7. พิจารณาอนุมต
ั ิ การแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจาปี 2563
8. พิจารณาอนุมต
ั ิ แต่งตัง้ กรรมการ ประจาปี 2563 แทนกรรมการทีพ
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
9. พิจารณาอนุมต
ั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
10. พิจารณา เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
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เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้บริษัท ขอแจ ้งให ้ทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
https://www.smartblock.co.th
หัวข ้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสาหรับนักลงทุน
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท
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