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กก-1-2560-018
18 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

การกาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
และการงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สมาร์ ทคอนกรี ต จากัด(มหาชน) (บริ ษทั ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
1. อนุ ม ตั ิ งบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบ
รายงานของผูส้ อบบัญชี และให้นางบการเงินดังกล่าว และให้นางบการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. อนุ มตั ิ งดจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน จานวน
36,827,778.29 บาท จึ ง ไม่ มี ก ารจั ด สรรทุ น ส ารองตามกฎหมาย และอนุ มั ติ การจ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2559 และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. อนุมตั ิ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 เนื่องจากสารองเงินสดไว้ขยายกิจการ และ
จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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4. อนุมตั ิแต่งตั้ง นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 และ /
หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 และ / หรื อ นายกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม ทะเบียนเลขที่ 6210
แห่ง บริ ษทั เอ็มอาร์ แอนด์แอสโซซิ เอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 1,010,000 บาทต่อปี และจะเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. อนุ ม ตั ิ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พ น้ จากตาแหน่ งตามวาระจานวน 2 ท่ าน กลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) นางธิดา ธรรมสาโรช
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2) นายสุ รพล เติมอริ ยบุตร
กรรมการบริ ษทั
6. อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ดังนี้
1) กาหนดเบี้ยประชุมกรรมการ จานวนเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง สาหรับประธานกรรมการบริ ษทั ฯและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ จานวนเงิน 10,000 บาท ต่อครั้ง สาหรับ กรรมการบริ ษทั ฯ และ
กรรมการตรวจสอบ รวมค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560 ในรู ปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งสิ้ น
ไม่เกิน 1,200,000 บาท
2) กาหนดเงินบาเหน็จสาหรับคณะกรรมการขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละปี แต่ท้ งั นี้ สูงสุ ด
ไม่เกิ น 2,000,000 (สองล้านบาท) และให้ คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงิ นจานวนนี้ แก่กรรมการแต่ละ
ท่านโดยให้อตั ราเงิ นค่าตอบแทนดังกล่ าว ข้างต้นมี ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
คณะกรรมการเห็ น ควรจ่ า ยบ าเหน็ จ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานปี 2559 ทั้ง นี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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7. กาหนดวันเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 และกาหนดวัน
Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม กาหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเพื่อเรี ยกประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 โดยเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยให้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวมรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
8 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณา เรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ เรื่ อง
1. เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. พิจารณา รับรอง รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
และรายงานประจาปี 2559
4. อนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
5. อนุมตั ิ งดจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
6. อนุมตั ิ การจ่ายบาเหน็จคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
7. อนุมตั ิ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
8. อนุมตั ิ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560
9. อนุมตั ิ การแต่งตั้ง กรรมการประจาปี 2560 แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
10. อนุมตั ิ การกาหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
11. อนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั
12. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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นอกจากนี้ บริ ษทั ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะเผยแพร่ หนังสื อบอกกล่าวหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจาปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่
www.smartblock.in.th/ir_meeting.php
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย รังสี ทีปกรสุ ขเกษม)
กรรมการ
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