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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 8.    มาตราการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่มื่อครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ที่ประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และตามขอ้บงัคบับริษัทท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้รบัทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี  บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และน าเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2563 ที่ผ่าน
มา 
การลงมติ : วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 และ

รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และตามขอ้บงัคบับริษัท ที่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีเสนอต่อที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และคณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบการเงินนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่
จะน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติใหค้วามเห็นชอบต่องบการเงินประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปแลว้ 
การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้บังคับบริษัท ที่ก าหนดให้ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยตอ้ง
น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  
เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท(งบเฉพาะกิจการ)มีผลขาดทุนสทุธิ ส าหรบังวดบญัชีปี 2563 ดังนัน้จึงเห็นควรใหเ้สนอที่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฏหมาย 
การลงมติ :วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่มื่อครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ที่ประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้บงัคบับรษิัท ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเวน้การจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงาน โดยตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
บรษิัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ(งบเฉพาะกิจการ)ที่เหลือหลงัจากหกั
เงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิัทและตามกฎหมาย หากไม่มเีหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯอยา่งมีนยัส าคญั  

ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล 3 ปีตัง้แต่ปี 2561-2563 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ : ลา้นบาท/1 47.34 42.45 (51.78) 
ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย : ลา้น
บาท 44.98 40.32 (51.78) 

เงินปันผลจ่าย : ลา้นบาท 31.96  -  -/2 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)/3 71.05% 0.00% 0.00% 

หมายเหต ุ:    
/1 = อา้งอิงขอ้มลูก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ ส าหรบัปี (งบเฉพาะกิจการ) 
/2 = คณะกรรมการบริษัทน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพจิารณาอนมุตัิงดเวน้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
/3 = อตัราจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลจ่ายประจ าปี หารดว้ย ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย  
 การค านวนนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติเสนอที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหพ้ิจารณาและอนุมตัิงดเวน้การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  เนื่องจากผลประกอบการ
ของบรษิัทขาดทนุ 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้บงัคับบริษัท ท่ีก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได ้ 

บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัท เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของ
บริษัทตัง้แต่วนัที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ปรากฏว่าเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ไม่มีการเสนอรายชื่อ
บคุคลใดเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัท  



4 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มห�ชน) 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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ในปี 2564 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3  ท่าน ดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
2. นางสาวพิชญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ ์ กรรมการบรษิัท 
2. นายออเสน การบรสิทุธิ์   กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระ คือ  1) นายวรุตม ์ภาณุพัฒนพงศ  ์และ 2) 
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ ์และ 3) นายออเสน การบริสุทธ์ิ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และต าแหน่งอื่น
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านขบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบรษิัทแลว้ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้นของบคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิเหมาะสม และครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง  

ส าหรบักรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวยังคงมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

นอกจากนี ้กรรมการแต่ละท่านที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย สามารถปฎิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และในการปฎิบตัิหนา้ที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง สามารถปฎิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการได้
เป็นอย่างดี รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด โดยพิจารณาแต่งตัง้เป็น
รายบคุคล 
 
วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ในรูปแบบ

เบีย้ประชุมและอนุมตัิหลักการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)      
ที่ก าหนดว่าหา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคับบริษัท ทั้งนี ้
ขอ้บงัคบับรษิัท ก าหนดว่า กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลง
มติอนุมตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ 
หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบรษิัท 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่มื่อครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ที่ประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ไดม้ีมติเห็นชอบใหก้ าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ส าหรบัปี 2564 และหลักการการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจ าปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้
 

 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท / คน / ครัง้) 

2563 2564 (ปีทีเ่สนอ) 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการท่ี
เป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิัท 25,000 20,000 20,000 25,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 - - 25,000 - - 
หลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2564 มีหลกัเกณฑด์งันี ้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิัท (งบการเงินรวม) มีก าไรสทุธิ 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นีส้งูสดุในจ านวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2563) 

โดยใหป้ระธานกรรมการบรษิัทเป็นผูจ้ดัสรรโบนสัดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่าน  
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั : เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2564 ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ (ซึ่งเป็นอตัราเดยีวกบัปี 2563)  
การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 
 
วาระที ่8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้บงัคบับรษิัท ท่ีก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของ
บรษิัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบคนเดิมไดไ้ม่เกิน 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
 
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ,แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและการท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ ซึ่งไดเ้ปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี โดยมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผูส้อบ
บญัชีบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ว่าอยู่ในเกณฑด์ี และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเป็นท่ียอมรบั อีกทัง้มีความเขา้ใจในธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหง้านตรวจสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ชื่อและส านกังานสอบบญัชี: เห็นควรอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อ
ต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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รายชื่อผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  จ านวนปีที่เป็นสอบบญัชีใหบ้รษิทั และบรษิัทย่อย
ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา  

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ 9575 2 ปี : งวดบญัชีปี 2562-2563  และ / หรอื 
นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 2 ปี : งวดบญัชีปี 2560-2561 และ / หรือ 
นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ  3500  0 ปี และ / หรอื 
นายวชิยั รุจิตานนท ์ 4054  0 ปี และ / หรือ 
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ 5946 5 ปี : งวดบญัชีปี 2555-2559  

 
ทัง้นี ้ในกรณีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฎิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นของส านกังาน
ที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 
 
2. ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 (ปีที่เสนอ) เปล่ียนแปลง (+/-) 
ค่าสอบบญัชีของบรษิัท (บาท) 1,110,000 1,150,000 1,500,000 +30.43% 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย (บาท) 1,230,000 1,310,000 800,000 - 38.93% 

รวมทัง้สิน้ (บาท) 2,340,000 2,460,000 2,300,000 - 6.50% 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากัด ซึ่งประกอบดว้ยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 เท่ากับ 1,500,000บาท (เพิ่มขึน้ 350,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) 
โดยไม่รวมค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยอีกจ านวน 800,000 บาท (ลดลง 510,000บาทจากปีที่ผ่านมา) 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าใหม้ีวาระอื่นๆ นีไ้วใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดซ้กัถามหารือ และ/หรือ ใหข้อ้เสนอแนะน าต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบรษิัท อย่างไรก็ดี ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชุมอีกก็ได ้
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะใหม้ีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดในการประชมุครัง้นี ้

การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงมติใดๆ ยกเวน้เป็นวาระที่ถูกเสนอขึน้มาโดยผูถื้อหุน้ที่จะตอ้งมีการลงมติ ก็ใหด้  าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดส าหรบัแต่ละวาระนัน้ๆ ต่อไป 
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วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่ม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ท่ีประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com 
 

1 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ และค านิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พรอ้มขอ้มูลกรรมการอิสระ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรเิวอร ์1 ชัน้ 3  รเิวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  ตามล าดบัเวลาดงัต่อไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
เวลา 10.00 น. เริ่มประชมุ 

 ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 บรษิัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 แตเ่มื่อครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิัท จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 ซึ่งไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมติ : ที่ประชุมตอ้งลงมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บรษิัทฯมีความตระหนกัและห่วงใยต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เก่ียวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  บริษัทฯจึงไดต้ิดตามสถานการณด์ังกล่าวอย่างใกลช้ิด เพื่อใหก้ารเตรียมจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภยัต่อสขุอนามยั บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการของศูนยบ์รหิารสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือมาตรการอื่นที่ราชการก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 อย่างเครง่ครดั  
 

ดงันั้น บริษัทจึงจัดท ามาตราการและแนวทางปฎิบัติส าหรบัผูเ้ขา้ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งไดแ้นบมา
พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมเพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้้ถือหุน้ทราบถึงแนวทางการปฎิบติัตนในวนัประชุมฯ  และไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์
ส าหรบัปิดหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บรเิวณจดุลงทะเบียน  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

นายเอนก พิเชฐพงศา 
เลขานกุารบรษิัท                 ประธานกรรมการ 
โทร 0-2683-4900 ต่อ 408 


