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่ บุคคลเพือ
เรือ
่ ง ขอเชิญผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น และเสนอชือ
่ เข ้ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2564
เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด ้วยคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท สมาร์ท คอนกรีต จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ตระหนั กถึง ความส าคัญ
่ บุคคลทีม
ของการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี จึงขอเชิญผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น และเสนอชือ
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ
เหมาะสมเพื่อ เข ้ารั บ การคัด เลือ กเป็ นกรรมการบริษั ท ส าหรั บ การประชุม สามัญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจ าปี 2564 ล่ว งหน ้า
โดยผู ้ถือ หุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข ้ารั บ การคัด เลือ กเป็ นกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ทบ
ี่ ริษัทกาหนด ซึง่ บริษัทได ้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
https://www.smartblock.co.th
หัวข ้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ตัง้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายรังสี ทีปกรสุขเกษม
กรรมการบริษัท
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่ บุคคลเพือ
หล ักเกณฑ์และขนตอนการเสนอวาระการประชุ
ั้
มสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ และเสนอชือ
่ เข้าร ับการค ัดเลือกเป็น
กรรมการบริษ ัท
สาหร ับการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2564
Criteria for agenda proposition and nomination of director for the Annual General Meeting of
Shareholders 2021
------------------------------------------ว ัตถุประสงค์
บริษั ท สมาร์ท คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท”) มีค วามตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของสิท ธิข องผู ้ถื อ หุ ้น
และการปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี จึง ได ้กาหนดหลักเกณฑ์นี้ขน
ึ้ เพื่อเปิ ด
่
โอกาสและอานวยความสะดวกให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน ้า หรือเสนอชือบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ
เหมาะสมเพื่อ เข ้ารั บ การคัด เลือ กเป็ นกรรมการบริษั ท ก่อ นหน า้ ที่จ ะมีก ารจัด ประชุม สามัญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจ าปี 2564
ตัง้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2563
Objective
The Board of Directors of Smart Concrete Public Company Limited (“Smart” or “the Company”)
concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good
corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the
Company’s shareholders to propose the agenda of 2021 Annual General Meeting of Shareholders and to
propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until
November 30, 2020.
หล ักเกณฑ์และขนตอน
ั้
Criteria and procedures
1. คุณสมบ ัติของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ ธิเ สนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ
่ บุคคลเพื่อเข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ผู ้ถือหุ ้นที่มส
ี ท
ิ ธิออกเสียงนับรวมกัน
จะต ้องเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท โดยเป็ นผู ้ถือหุ ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึง่ ถือหุ ้นและมีสท
ได ้ไม่น อ
้ ยกว่า ร ้อยละ 5 ของจ านวนสิท ธิอ อกเสีย งทั ง้ หมดของบริษั ท ซึง่ เป็ นผู ้ถือ หุ ้นในวัน ที่เ สนอเรื่อง
มายั ง บริษั ท และต ้องเป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้นต่ อ เนื่ อ งไปจนถึง วั น ที่ ส ิ้น สุ ด ระยะเวลาในการเสนอเรื่ อ ง กล่ า วคื อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
่
ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ หรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได ้ แต่สามารถเสนอรายชือ
บุคคลเพือ
่ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทได ้เพียง 1 คนเท่านัน
้
1. Shareholder’s criteria
The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of
Shareholders 2021 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company
must be the Company’s shareholders which can be one shareholders or combined shareholders,
holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company and must
have continuously held those shares to the end of as said proposition period, which is
November 30, 2020.
One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to
propose only one qualified person to be elected as a director.
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2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. Supporting documents for consideration
ผู ้ถือหุ ้นจะต ้องนาส่งเอกสารและข ้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details;
2.1 หลักฐานแสดงตน ได ้แก่
Proof of identity
กรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา :
In case of individual
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
- Copy of ID card or
- สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- Copy of Passport or
- ใบต่างด ้าวในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นเป็ นชาวต่างประเทศ หรือ
- Alien leaf in case of foreigner or
- สาเนาบัตรข ้าราชการ หรือ
- Copy of Officer ID card or
- สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card
- ส าเนาใบอนุ ญ าตขับ ขี่ท ี่ยัง ไม่ห มดอายุ พร ้อมลงนามรั บ รองส าเนา
ถูกต ้อง
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified
true copy.
กรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นนิตบ
ิ ุคคล : - ส าเนาหนั ง สือ รั บ รองนิ ต บ
ิ ุ ค คลฉบั บ ล่ า สุด (อายุ ไ ม่ เ กิน 3 เดือ น)
และส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนั ง สือ เดิน ทาง
(กรณี เ ป็ นชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอ านาจลงนามแทน
นิ ต ิบุ ค คล ที่ ยั ง ไ ม่ ห มดอายุ พ ร อ
้ มลงน ามรั บ รองส าเ นาถู ก ต อ
้ ง
และในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นเป็ นนิตบ
ิ ุคคลต่างประเทศจะต ้องมีโนตารีพับลิค
รับรองความถูกต ้องของเอกสารด ้วย
In case of juristic person: - a copy of latest certificate of incorporation juristic person
(not exceed 3 months) and copy of ID card or passport
(in case of a foreigner) of the authorized director who has
affixed his/her signature therein and has certified true copy the
accuracy of all copies thereof. In case of shareholders of
foreign juristic person, notary public is needed and must be
certified true copy.
่ ชื่อ หรือ ชื่อ สกุล จะต ้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว
หากมีก ารแก ้ไขคานาหน ้าชือ
พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
In case of name title, name, or surname has been change, a copy proof must be attached
with certified true copy.
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2.2

2.2

2.3

2.3

2.4
2.4

หลักฐานการถือหุ ้น ได ้แก่
สาเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืน
่ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ิ (Custodian)
(ประเทศ ไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย หรือ ผู ้รั บฝากทรัพ ย์ส น
หรือสาเนาใบหุ ้น ทีแ
่ สดงสัดส่วนการถือหุ ้นตามข ้อ 1. พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
Evidences of shareholding
Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities
Depository Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate
which show the proportion of shareholding according to clause no.1 with certified true copy.
่ ที่อยู่ และหมายเลข
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตแ
ิ ละมีหลักฐานครบถ ้วนตามข ้อ 2.1 และ 2.2 จะต ้องแจ ้งชือ
โทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้
(1) แบบ 1. แบบเสนอเรือ
่ งเพือ
่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือ
่ บุคคลเพือ
(2) แบบ 2. แบบเสนอชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no. 2.1 and 2.2.
must fill in Name, address and phone number fill into the form:
(1) Form 1. Agenda Proposal Form or
(2) Form 2. Director Nomination Form
ทัง้ นี้ ผู ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได ้จากเว็บไซต์ของบริษัท https://www.smartblock.co.th
โดยให ้ใช ้แบบฟอร์ม 1 ฉบั บ ส าหรั บ การเสนอวาระ 1 วาระ หรือ เสนอชื่อ กรรมการ 1 ราย เท่ านั น
้
หากมีการเสนอวาระหลายวาระให ้จัดทาแบบฟอร์มแยกคนละฉบับ สาหรับแต่ละวาระ
Shareholders can download the said form at https://www.smartblock.co.th which one form
agenda proposal or director proposal was arranged for one agenda or one director only.
If the proposals of agenda are more than one, the form must be separate for each.
่ บุค คลเป็ นกรรมการ ให ้ผู ้ถือหุ ้น
ในกรณี ผู ้ถือ หุ ้นหลายรายรวมกัน เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชือ
่ ในแบบฟอร์มให ้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน
กรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชือ
และหลักฐานการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย (พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้องโดยเจ ้าของเอกสาร
แต่ละราย) ให ้ครบถ ้วน แล ้วรวบรวมส่ง เป็ นชุดเดียวกัน โดยให ้มอบอานาจให ้ผู ้ถือหุ ้นรายใดรายหนึ่ง
เป็ นผู ้แทนในการติดต่อ กับบริษั ท และให ้ถือ ว่า การที่บ ริษั ทติด ต่อ กับ ผู ้แทนดัง กล่า วเป็ นการติดต่อ
กับผู ้ถือหุ ้นทุกราย
In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in
the form provided with require documents (sign and certified true copy for each one of
shareholder) and empower the one of combined shareholders to contact with the Company
and count empowers’ person concern as the contact to the combined shareholders.
ส าหรั บ การเสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข ้ารั บ การคัด เลือ กเป็ นกรรมการ ผู ้ถือ หุ ้นจะต ้องให ้ข ้อมูล เพิ่ม เติม
ดังต่อไปนี้
For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional
documents as follow:
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด ้านคุณสมบัต ิ ได ้แก่ ข ้อมูลส่วนตัว ประวัตก
ิ ารศึกษา ประวัตก
ิ ารท างาน
่
และประวัตก
ิ ารฝึ กอบรมของบุคคลทีถ
่ ูกเสนอชือเพือ
่ เข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education,
work experiences and training experiences.
่ เพือ
(2) หนังสือให ้ความยินยอมจากบุคคลทีถ
่ ูกเสนอชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(2) Evidence of consent giving of the nominated person
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่ เพือ
(3) คารับรองของบุคคลทีถ
่ ูกเสนอชือ
่ เข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการว่าตนไม่มล
ี ก
ั ษณะต ้องห ้าม
ตามกฎหมาย และมีคุณ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท ี่เ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัท มหาชนจากัด ประกาศสานั กงานคณะกรรมการ
ก า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ป ร ะ ก า ศ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎระเบียบและข ้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ หลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด
่ ี
(3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct
qualification according to the law such Securities and exchange act, Limited public
company act, Notification of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of
Thailand notification, Notification of the Capital Market ,Company’s regulations,
Company’s Articles of Associate and the principle of good corporate governance of
the Company.
(4) รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ บุ ค คลที่ เ สนอชื่อ เพื่ อ เข ้ารั บ การคั ด เลือ กเป็ นกรรมการซึ่ง มีป ระโยชน์
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข ้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข ้อมูลอืน
่ ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นเห็นว่า
้ จงเพิม
จาเป็ นและสมควรต ้องชีแ
่ เติม
(4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration
such as facts, reasons, concerns and other necessary information that the shareholders’
opinion should explain.
่ บุคคลเป็นกรรมการ
3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชือ
3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose
the name of nominated person as director.
3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม
3.1 In case of Agenda Proposal
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู ้พิจารณากลัน
่ กรองเรือ
่ งในเบือ
้ งต ้นก่อนส่งให ้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
(1) Company’s secretary will take consideration before propose to Board of Directors
(2) เรือ
่ งต่อไปนี้จะไม่ได ้รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(2) Matters not to be included as an agenda:
ก. เป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในข ้อ 1. และ 2.
a. The matter proposed not qualified as per clause 1. and 2.
ข. เป็ นเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข ้อเท็จจริงทีก
่ ล่าวอ ้าง โดยผู ้ถือหุ ้น
มิได ้แสดงถึงเหตุอน
ั ควรสงสัยเกีย
่ วกับความไม่ปกติของเรือ
่ งดังกล่าว
b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the
shareholders has no questions.
ค. เป็ นเรือ
่ งทีอ
่ ยูน
่ อกเหนืออานาจทีบ
่ ริษัทจะดาเนินการให ้เกิดผลตามทีป
่ ระสงค์
c.
Matters, which are out of the Company’s authority to handle.
ง. เป็ นเรือ
่ งทีบ
่ ริษัทได ้ดาเนินการแล ้ว
d. Matters that have been already handled by the Company.
จ. เป็ นเรือ
่ งทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นให ้ข ้อมูลไม่ครบถ ้วน หรือไม่ถูกต ้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกาหนด
e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in
setting period.
ฉ. เป็ นเรื่องทีข
่ ด
ั กับวัตถุประสงค์ ข ้อบัง คับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ
่
คาสัง หรือข ้อบัง คับของหน่ วยงานราชการ หรือองค์กรที่เ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินงานของ
บริษัท
f.
Matters, which are not in accordance with Company’s objectives, Company’s AOA,
Company’s policy or the notification of the government or any organizations
concerned with Company’s operation.
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ช.

3.2
3.2

เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ เ ป็ น ก า ร เ ส น อ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง บุ ค ค ล ห รื อ ก ลุ่ ม บุ ค ค ล โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ไม่เ ป็ นประโยชน์ ต่อ ผู ้ถือ หุ ้นโดยรวม หรือ เสีย หายอย่า งมีนั ย ส าคัญ ต่อ ผู ้ถือ หุ ้นโดยรวม
หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็ นวาระ
g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause
significant overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not
put in the agenda.
ซ. กรณีอน
ื่ ทีค
่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
h. Other matters that set by Notification of the Capital Market
(3) ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรือ
่ งทีเ่ สนอเป็ นวาระการประชุมเลขานุ การบริษัท
จะส่งหนังสือแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
(3) In case, the Board of Directors consider not add agenda proposed by the shareholders,
the Company’s secretary shall notify the shareholders.
(4) ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให ้บรรจุเรือ
่ งทีเ่ สนอเป็ นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุ
เป็ นวาระไว ้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
(4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders,
it will added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form.
่ บุคคลเพือ
กรณีเสนอชือ
่ เข ้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
In case of propose the name of nominated person as director
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู ้พิจารณากลัน
่ กรองเรือ
่ งในเบือ
้ งต ้นก่อนส่งให ้คณะกรรมการบริษัท
่ เพือ
พิจารณาคุณสมบัต ิ และความเหมาะสมของบุคคลทีเ่ สนอชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(1) Company’s secretary will take consideration before propose to Board of Directors to
consider the qualification and appropriate to be proposing as the director.
่ เพื่อเข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(2) ในกรณีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล ้วเห็นว่าบุคคลทีเ่ สนอชือ
ไม่มค
ี ุณ สมบัตห
ิ รือความเหมาะสม เลขานุ การบริษัท จะส่ง หนั ง สือแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นดัง กล่าวทราบ
โดยเร็ว
(3) In case, Board of Directors consider that the nominated person unqualified and
appropriate, the Company’s secretary shall notify the shareholders.
(4) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริษั ทพิ จ ารณาแล ้วเห็ น ว่ า บุ ค คลที่ เ สนอชื่อ เพื่ อ เข า้ รั บ คั ด เลือ ก
เป็ นกรรมการมีคุ ณ สมบั ต ิแ ละความเหมาะสม บริษั ทจะบรรจุ ช ื่อ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ นบุ ค คล
่ เพือ
ทีไ่ ด ้รับเสนอชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ไว ้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
(4) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and
appropriate, the name of nominated person will be added in the Annual General
Meeting of Shareholders invitation form as one of candidate to be propose as director.
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4. ช่องทางร ับเรือ
่ ง
4. Channel
ผู ้ถือหุ ้นสามารถกรอก ลงนาม และนาส่งแบบเสนอเรือ
่ งเพือ
่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอ
่ บุคคลเพือ
ชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบ 2.) พร ้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให ้ครบถ ้วน โดยส่ง
ให ้ถึง บริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ด ้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียน ตามที่อยู่
ข ้างล่างนี้
The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form
attach with documents required and send to the Company with in November 30, 2020 by hand
or by registered mail. Company’s address as below;
ถึง
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
นางสาวธนิตา เทพจิตร
โทร. 097-945-2358
E-Mail : smartcosecretary2020@gmail.com
้ 4
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท ชัน
39/1 หมู่ 1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ห ้วยกะปิ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

To
Smart Concrete Public Co., Ltd.
Miss Thanita Tepjit
Call 097-945-2358.
e-mail: smartcosecretary2020@gmail.com
Company Secretary 4 th Floor
39/1 Moo 1 Sukhumvit Rd., Huaykapi
Chonburi, Chonburi Province 20000
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ทั ้ง นี้ ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ อาจน าส่ ง ส าเนาเอกสารอย่ า งไ ม่ เ ป็ นท างการผ่ า นทางจดหมายอิเ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ม าที่
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท smartcosecretary2020@gmail.com ก่อนนาส่งเอกสารต ้นฉบับ
Although, Shareholders can send an unofficial documents by email address at
smartcosecretary2020@gmail.com before sending the official one.
5. กาหนดระยะเวลาร ับเรือ
่ ง
่ บุคคลเพื่อเข ้ารับ
บริษัท จะเปิ ดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเ ป็ นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชือ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ 2.) ตัง้ แต่บัดนี้จนถึงวัน
ที
่
30
พฤศจิ
ก
ายน
2562
30 พฤศจิกายน 2563
5. Submitting period
The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is
from now until November 30, 2020.
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แบบเสนอเรือ
่ งเพือ
่ บรรจุเป็นวาระการประชุม สาหร ับการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2564
บริษ ัท สมาร์ทคอนกรีต จาก ัด (มหาชน)
วันที.่ .....................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูถ
้ อ
ื หุน
้
ข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท
.........................................................................................................................................................
ทีอ
่ ยู่
.........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
หมายเลขโทรศัพท์...................................................หมายเลขมือถือ.........................................................
หมายเลขโทรสาร..................................................................................................................................
E-mail address……………………………………………....................จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ครอง...................................หุ ้น
ข ้อมูลการมีสว่ นได ้เสีย (ถ ้ามี)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าไดแนบเอกสารหลั
้
กฐานของข ้าพเจ ้าตามทีร่ ะบุไว ้ในส่วนที่ 3 มาพร ้อมแบบฟอร์มนี้
ส่วนที่ 2 เรือ
่ งทีจ
่ ะเสนอ
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ทจ
ี่ ะขอเสนอเรือ
่ งเพือ
่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม สาหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2564
ดังนี้
หัวข ้อเรือ
่ งทีเ่ สนอ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ ( ) เพือ
่ ทราบ
(
) เพือ
่ พิจารณา
(
) เพือ
่ อนุมต
ั ิ
รายละเอียดทีม
่ ป
ี ระโยชน์ตอ
่ การพิจารณาตัดสินใจ ( เช่น ขอเท็
้ จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็ นต ้น ) โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ข ้อมูลอืน
่ ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นเห็นว่าจาเป็ น
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ทัง้ นี้ ได ้แนบหนังสือยินยอมให ้เปิ ดเผยข ้อมูลจากเจ ้าของข ้อมูล สาหรับการอ ้างอิงข ้อมูลทีม
่ ใิ ช่ข ้อมูลสาธารณะมาด ้วย
แล ้ว และในการอ ้างอิงตัวเลขทางบัญชี เป็ นตัวเลขทีม
่ าจากงบการเงินผ่านการรับรองจากผู ้สอบบัญชี
ข ้าพเจ ้า ขอรับรองว่าข ้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต ้องทุกประการ โดยขอ
รับรองว่าจะไม่เปิ ดเผยการเสนอเรือ
่ งต่อบุคคลใด ก่อนได ้รับการพิจารณาให ้บรรจุเป็ นวาระการประชุม และเพือ
่ เป็ นหลัก
่ ไว ้เป็ นสาคัญ
ฐานข ้าพเจ ้าจึงได ้ลงลายมือชือ
.......................................................................
(.....................................................................)
่ ทุกรายทีร่ ่วมเสนอวาระ)
(ลงลายมือชือ
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ส่วนที่ 3 เอกสารหล ักฐานแนบประกอบการพิจารณา
(
) หลักฐานการถือหุ ้น ได ้แก่ สาเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืน
่ จากบริษัท ศูนย์รับฝาก
ิ หรือ สาเนา
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ใบหุ ้นทีล
่ งนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
(
) หลักฐานการแสดงตน ได ้แก่
กรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด ้าว
กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ หรือสาเนาบัตรข ้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาใบอนุ ญ าต
ขับขี่ ทีย
่ งั ไม่หมดอายุพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
กรณี ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นนิตบ
ิ ุคคล: สาเนาหนั ง สือรับรองนิตบ
ิ ุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เ กิน 3 เดือน และสาเนาบัตร
่ ในแบบขอ
ประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีล
่ งชือ
เสนอเรือ
่ ง ที่ยัง ไม่หมดอายุพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง ในกรณี เป็ นนิตบ
ิ ุคคลต่างประเทศต ้องมีโนตารีพ
่ ับลิครับ
รองความถูกต ้องของเอกสารด ้วย
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บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 8442500
Fax : 663 8442521
(แบบที่ 2)

่ บุคคลเพือ
แบบเสนอชือ
่ เข้าร ับการค ัดเลือกเป็นกรรมการ สาหร ับการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2564
บริษ ัท สมาร์ทคอนกรีต จาก ัด (มหาชน)
วันที.่ .....................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผูถ
้ อ
ื หุน
้
ข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ทีอ
่ ยู่
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................หมายเลขมือถือ.....................................................
หมายเลขโทรสาร..................................................................................................................................
E-mail address………………………………………………………………....จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ครอง...............................หุ ้น
ข ้อมูลการมีสว่ นได ้เสีย (ถ ้ามี)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าไดแนบเอกสารหลั
้
กฐานของข ้าพเจ ้าตามทีร่ ะบุไว ้ในส่วนที่ 3 มาพร ้อมแบบฟอร์มนี้
ส่วนที่ 2 เรือ
่ งทีจ
่ ะเสนอ
่ บุคคลเพือ
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ทจ
ี่ ะขอเสนอชือ
่ เข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี 2564 ดังนี้
่ (นาย/นาง/นางสาว)
ชือ
........................................................................................................................................................
อายุ...................ปี สัญชาติ..................ความสัมพันธ์กบ
ั ผู ้ถือหุ ้นหรือตัวแทนกลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ เข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
รายละเอียดทีม
่ ป
ี ระโยชน์ตอ
่ การพิจารณาตัดสินใจ ( เช่น ขอเท็
้ จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็ นต ้น ) โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ข ้อมูลอืน
่ ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นเห็นว่าจาเป็ น
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
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บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

Tel : 663 8442500
Fax : 663 8442521
(แบบที่ 2)

ทัง้ นี้ ได ้แนบหลักฐานและรายละเอียดเกีย
่ วกับประวัตก
ิ ารท างาน ประวัตก
ิ ารศึกษา การถือหุ ้นของบริษัท การดารง
่ ดัง กล่าว โดยบุคคล
ตาแหน่งในกิจการอืน
่ ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ และข ้อมูลเกีย
่ วกับบุคคลทีจ
่ ะเสนอชือ
้เอกสารต่
ดัง กล่าวได ้รับรองความถูกต ้อง และให ้ความยินยอมให ้ใช
าง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
่ ต่อบุคคลอืน
ของบริษัท และรับรองว่าจะไม่เปิ ดเผยการได ้รับเสนอชือ
่ ใด
ข ้าพเจ ้า ขอรับรองว่าข ้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต ้องทุกประการ โดยขอ
่ ต่อบุคคลใด ก่อนได ้รับการพิจารณาจากบริษัท และเพือ
รับรองว่าจะไม่เปิ ดเผยการเสนอชือ
่ เป็ นหลักฐานข ้าพเจ ้าจึง ได ้
่ ไว ้เป็ นสาคัญ
ลงลายมือชือ

.......................................................................
(.....................................................................)
่ ทุกรายทีร่ ่วมเสนอวาระ)
(ลงลายมือชือ

ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ สนอวาระ

ข ้าพเจ ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................... ....
่ ข ้าพเจ ้าเป็ นกรรมการ และขอรับรองว่าขาพเจ
ยินยอมให ้เสนอชือ
้
้ามีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาข ้างต ้นมีความถูกต ้องทุกประการ

.......................................................................
(.....................................................................)
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เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
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บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
(แบบที่ 2)
ส่วนที่ 3 เอกสารหล ักฐานแนบประกอบการพิจารณา
(
) หลักฐานการถือหุ ้น ได ้แก่ สาเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืน
่ จากบริษัท ศูนย์รบ
ั ฝาก
ิ
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู ้รับฝากทรัพย์สน หรือ สาเนาใบ
หุ ้นทีล
่ งนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
(
) หลักฐานการแสดงตน ได ้แก่
กรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด ้าว
กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ หรือสาเนาบัตรข ้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนาใบอนุญาตขับ
ขี่ ทีย
่ งั ไม่หมดอายุพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
กรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล: สาเนาหนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตร
่ ในแบบขอ
ประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีล
่ งชือ
เสนอเรือ
่ ง ทีย
่ งั ไม่หมดอายุพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง ในกรณีเป็ นนิตบ
ิ ุคคลต่างประเทศต ้องมีโนตารีพ
่ ับลิครับรอง
ความถูกต ้องของเอกสารด ้วย
่ บุคคลเพือ
(
) สาหรับการเสนอชือ
่ เข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ผู ้ถือหุ ้นจะต ้องให ้ข ้อมูลเพิม
่ เติม ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด ้านคุณ สมบัต ิ ได ้แก่ ข ้อมูลส่วนตัว ประวัตก
ิ ารศึกษา ประวัตก
ิ ารท างาน
่ เพือ
และประวัตก
ิ ารฝึ กอบรมของบุคคลทีถ
่ ูกเสนอชือ
่ เข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
่ เพือ
(2) หนังสือให ้ความยินยอมจากบุคคลทีถ
่ ูกเสนอชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
่
(3) คารับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชือเพื่อเข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการว่าตนไม่มล
ี ัก ษณะต ้องห ้ามตาม
กฎหมาย และมีคุณ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัท มหาชนจากัด ประกาศสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับต ลาดทุน และ
กฎระเบียบและข ้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ หลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
่
(4) รายละเอียดเกีย
่ วกับบุคคลทีเ่ สนอชือเพื่อเข ้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการซึง่ มีประโยชน์ตอ
่ การพิจารณา
ตัดสินใจ เช่น ข ้อเท็ จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข ้อมูลอืน
่ ที่ผู ้ถือหุ ้นเห็ นว่าจาเป็ นและสมควรต ้อง
้ จงเพิม
ชีแ
่ เติม
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