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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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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2563 
ของ 

บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 
วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งริเวอร ์1 ชั้น 3 ริเวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคาร
เอสวีซิตี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 
กิจการเบือ้งต้น  

ก่อนที่จะด าเนินการประชุม นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค ์เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผูด้  าเนินการประชมุ ไดก้ล่าว
แนะน ากรรมการและผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี ้ 
1.  นายเอนก พิเชฐพงศา    ประธานกรรมการ  
2.  นายสญัชยั เน่ืองสิทธิ์    รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3.  นายมารค์ เดวิด เรมมีจนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4.  นายสเุรช ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
5.  นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์   กรรมการ 
6. นางสาวพิชญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ ์ กรรมการ 
7.  นายออเสน การบรสิทุธิ์   กรรมการตรวจสอบ 
8.  นางสาว ฐิติยา วงศจ์ิรชยั  กรรมการตรวจสอบ 

 สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุวนันีท้ัง้สิน้ 8 ท่าน จาก 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการเขา้ประชมุ 100.00% 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  ผู้สอบบัญชี : ตวัแทนจาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

  ทีป่รึกษาการเงนิ : ตวัแทนจาก บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  ทีป่รึกษากฎหมาย : ตวัแทนจาก บรษิัท วนั ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั  

  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ : คณุมิศรา วงศสิ์นศิรกิลุ 
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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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  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
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 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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ต่อจากนัน้นางสาวพรศิร ิกศุลภชุฌงค ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงรูปแบบในการประชมุและวิธีการด าเนินการประชุม 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมว่า บรษิัทฯ ไดแ้จง้การจดัประชมุวิสามัญผู้
ถือหุน้ในครัง้นีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย 3 วิธี ดงันี ้

1. ส่งหนงัสือเชิญประชมุทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่าน 
2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพร์ายวนั และ 
3. ส่งขอ้ความเก่ียวกบัการจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไปยงัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ    
 ต่อจากนัน้ นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค ์ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชมุใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุในวนันี ้ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ถืออยู่ โดย 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนดว้ยวิธีเดียวกนั  ยกเวน้กรณีของผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บัมอบโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบรษิัทฯ ไดบ้นัทึก
การลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นระบบแลว้ 

ส าหรบัในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวนันี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใชว้ิธีหกั
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และที่งดออกเสียงออกจากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบ
ลงคะแนน ในกรณีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นหรือคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าที่ประชมุเห็นชอบและ
อนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์

ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่ท่านประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนน
จะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะ ที่ไดร้บัสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผูม้อบ
ฉนัทะระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ในใบมอบฉนัทะ 

กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากนั ท่านประธาน มีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้าดในวาระนั้น 
ทั้งนีเ้พ่ือใหก้ารนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ  จะใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนนในคราวเดียวกนัหลงัเลิกประชมุ กรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกการประชมุขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถกูตอ้งได ้บรษิัทฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ 
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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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 ต่อจากนัน้ไดแ้จง้เก่ียวกบัวาระการประชมุว่าประธานจะด าเนินการประชมุตามวาระท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุม
ตามล าดบั ดงันี ้  

วาระที ่1  พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
วาระที ่2  พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงโครงสรา้งกิจการของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ

บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (“SD”) 
วาระที ่3  พิจารณาและอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคบ์ริษัทและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ

ของบรษิัทขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 
วาระที ่4  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
การนบัคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอย่างอื่น และจะแสดงการ

นบัคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที ่1  ไดแ้ก่ 
วาระที่ 1 เป็นวาระลงมติรบัรอง ซึ่งจะตอ้งผ่านการอนมุตัิรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนของผูง้ดออกเสียง) 
ส่วนที ่2 ไดแ้ก่  
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 4 จะไม่มีการลงมติใด ๆ แต่ท่านผูถื้อหุน้อาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนใ์หแ้ก่

คณะกรรมการบรษิัทฯ และฝ่ายจดัการเพื่อรบัทราบและน าไปปฏิบตัิ 
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนนในการประชมุจึงไดป้ระกาศแจง้ขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะอย่างนอ้ย 1 ท่าน เพื่อเขา้รว่มเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง โดยมีคณุบญุธิดา ศิรสิม เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
อาสาเขา้รว่มเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนรว่มกบัทีมเลขานกุาร และมอบหมายใหท้ีมที่ปรกึษาทางการเงิน เป็นผูต้รวจสอบ
การนบัคะแนนที่เป็นอิสระ 

 
 
 

เร่ิมการประชุม 
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะ และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 33 คน และโดยการมอบ
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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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ฉันทะจ านวน 32 คน รวมผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้  65 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนั
ไดท้ัง้สิน้ 1,610,805,646 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ75.61 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 2,130,506,193 หุน้ ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมาย
ใหเ้ลขานกุารบรษิัทฯ เป็นผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  
 ต่อจากนัน้ท่ีประชมุไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้ 
 
วาระที ่1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งจะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้
ถือหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 และไดจ้ดัส่ง
ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่จดัขึน้ในวนัท่ี 
26 มิถุนายน 2563 ไดบ้ันทึกถูกตอ้งครบถว้น ตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ รบัรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว ให้กับผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
เพื่อพิจารณา (เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 
 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 หลังจากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 
และเมื่อไม่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าประชุม

และออกเสียงในวาระนี้ 

เห็นดว้ย 1,610,805,646 100.00% 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00% 
รวม 1,610,805,646 100.00% 

งดออกเสียง - 

บตัรเสีย - 
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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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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (“SD”) 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อที่ประชมุว่า ดว้ยบริษัทฯ มีแผนปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รโดยการรบัโอนกิจการทัง้หมด
จากบรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั หรือ SD ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้อยู่ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยกิจการทัง้หมด หมายรวมถึง เงินฝาก ลกูจา้ง สินทรพัย ์หนีสิ้น อสงัหารมิทรพัยข์อง SD อปุกรณ ์
เครื่องมือ เครื่องจกัร วตัถุดิบ และสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิการเช่าที่ดิน (ถา้มี) สิทธิในลกูหนี ้เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามรายการเอกสารทรพัยสิ์นที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน (เอกสารประกอบวาระที่ 2 – ล าดบัที่ 1) และเมื่อด าเนินการโอน
กิจการทัง้หมดใหแ้ก่บรษิัทฯ แลว้ SD จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบรษิทัและช าระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามมาตรา 74 แห่งประมวลรษัฎากร ซึ่งจะไดร้บัสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยใหบ้ริษัทฯ บรรลตุามแผนกลยุทธ์
ของกลุ่มบริษัทในการสรา้งธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งสารสารสนเทศเก่ียวกับการรบัโอนกิจการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer: EBT) จาก SD ใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีเ้พื่อพิจารณาแลว้ (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี 2 - ล าดบัท่ี 2) 

นายสเุรช ซูบรามาเนียม กรรมการของบริษัท และเป็นผูบ้ริหารของ SD ไดน้ าเสนอโครงการผ่านภาพวีดีทศัน ์และ
กล่าวต่อที่ประชมุเป็นภาษาองักฤษว่า Sansara Development Co., Ltd. (“SD”) was incorporated since May 10, 2016. 
SD is carrying on real estate development i.e. premium pool villa and premium apartment, in order to provide long 
term lease out (“The Project”). The Project has a fully services and facilities for accommodation, among the 
mountain of the Black Mountain Golf Course Project. The Project is located in Ampher Hua Hin, Prachuap Khiri 
Khan Province. 

At the present, The progression of sale and transferred of the Project has details as following; 

 

Reveived
Unit(s) Amount Unit(s) Amount Amount Unit(s) Amount Amount Amount

Villa 11.00       194,089,970.00         9.00          158,701,520.00         111,929,804.00         4.00          46,771,716.00           2.00             35,388,450.00           
Apartment A 20.00       180,720,105.00         8.00          72,054,205.00           46,827,072.00           4.00          25,227,133.00           12.00           108,665,900.00         
Apartment B 30.00       163,982,875.00         26.00       136,515,275.00         106,794,453.00         8.00          29,720,822.00           4.00             27,467,600.00           

61.00      538,792,950.00       43.00      367,271,000.00       265,551,329.00       16.00      101,719,671.00       18.00         171,521,950.00       
68% 49% 19% 32%

Project Value Sale Outstanding payment Waiting for sales
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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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ทั้งนี ้นางสาวมิศรา วงศสิ์นศิริกุล ไดท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้ปล โดยมีใจความว่า SD จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2559 เพื่อประกอบกิจการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์ในรูปแบบพูลวิลล่าระดับพรีเมียมเพื่อใหเ้ช่าระยะยาว และ
รูปแบบอพารต์เมนตเ์พื่อใหเ้ช่าระยะยาว โครงการมีบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร ภายใตบ้รรยากาศ
ขนุเขาในโครงการสนามกอลฟ์ Black Mountain อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

ในปัจจบุนั โครงการมีความคืบหนา้การขายและโอนดงันี ้ 

 
นายมารค์ เดวิด เรมมีจัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษว่า The Audit 

committees and Board Members have been raising concerns about the financial impact of SD and operating 
model going forward such as development costs high, debt cost high, sale price low (due to Covid-19 situation), 
profit margin per unit sales low, depreciation costs, tax inefficiency and operational business model project 
ongoing losses. However, we had raised these concerns to discussion in the meeting and more analysis which 
has been ongoing for many months. We have also consulted with Financial Advisor, Auditor and Lawyer to 
business efficiency options. 

โดยนายสัญชัย เน่ืองสิทธิ์ ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้แปล โดยมีใจความว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการยกประเด็นข้อกังวลเก่ียวกับผลกระทบทางดา้นการเงินของ SD และการบริหารจัดการรูปแบบธุรกิจใน
อนาคต เช่น ตน้ทุนที่สงูขึน้ หนีท้ี่สงูขึน้ ราคาขายต่อหอ้งต ่าลง เนื่องจากสถานการณโ์ควิด -19 ในปัจจุบนั จึงท าใหก้ าไรต่อ
หอ้งลดลง การคิดค่าเส่ือมราคา ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ยงัไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารโครงการต่อไป อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ไดม้ีการหารือกันภายในและวิเคราะหถึ์งแนวทางการแกปั้ญหามาหลายเดือนแลว้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังไดห้ารือกับที่
ปรกึษาทางการเงิน ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ส าหรบัแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าว 

หลงัจากนัน้ ตวัแทนจาก บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงิน ไดแ้จง้ต่อที่ประชุม
ว่า ตามที่ไดศ้ึกษาและหารือกับทางผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย รวมถึงการเดินทางไปตรวจสอบโครงการ
แสนสราดว้ยตนเองหลายต่อหลายครัง้ เห็นว่าเป็นโครงการแสนสรา เป็นโครงการที่ยงัมีมีศกัยภาพเพียงพอที่จะรองรบัการ

ไดร้บัช  ำระแลว้
ยูนิต มลูคำ่ ยูนิต มลูคำ่ มลูคำ่ ยูนิต มลูคำ่ ยูนิต มลูคำ่

วลิล่ำ 11.00       194,089,970.00         9.00          158,701,520.00         111,929,804.00         4.00          46,771,716.00           2.00             35,388,450.00           
อพำรท์เมนต ์เอ 20.00       180,720,105.00         8.00          72,054,205.00           46,827,072.00           4.00          25,227,133.00           12.00           108,665,900.00         
อพำรท์เมนต ์บี 30.00       163,982,875.00         26.00       136,515,275.00         106,794,453.00         8.00          29,720,822.00           4.00             27,467,600.00           

61.00      538,792,950.00       43.00      367,271,000.00       265,551,329.00       16.00      101,719,671.00       18.00         171,521,950.00       
68% 49% 19% 32%

มลูคำ่โครงกำร ยอดขำย ยังไมไ่ดร้บัช  ำระ รอกำรขำย
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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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ขยายทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป ดงันัน้ จึงเห็นว่าการโอนกิจการทัง้หมดจาก SD มายงับริษัท เป็นการปรบัปรุงโครงสรา้ง
องคก์รภายในกลุ่มที่เหมาะสมที่สดุ โดยอาจสรุปขอ้ดีและขอ้เสียไดด้งันี ้ 

 
ข้อด ี ข้อเสีย 

- ลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายส าหรบักลุ่มบรษิัท 
- ลดขัน้ตอนและการบรหิารที่ซ  า้ซอ้น 
- ลดประเด็นการท ารายการระหว่างกนั (Transfer Pricing) 
ระหว่างบรษิัทในกลุ่ม 
- ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลง เนื่องจากมีค่าเส่ือมราคาและ
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากโครงการแสนสรา 

- มีภาระค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรพัย ์2% (โดย
คิดค านวณจากราคาประเมินของกรมธนารกัษ์ 
- บริษัทฯ ในฐานะบริษัทผูร้บัโอนกิจการตอ้งรบัรูค่้าใชจ้่าย
อันเกิดจากโครงการ แสนสรา อาทิ ค่าใชจ้่ายในการดูแล
และบริหารสินทรัพย์ ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ และ
ตน้ทนุดอกเบีย้เงินกู ้เป็นตน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถ
ในการท าก าไร (งบเฉพาะกิจการ)  

 
 หลังจากนั้น ตัวแทนจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ในฐานะผู้สอบบัญชี ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า การ
ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รโดยบริษัทฯ จะรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก SD นัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการจดัท างบการเงินรวมของ
บริษัทฯ อย่างมีสาระส าคญั  เนื่องจากหลงัการโอนกิจการทัง้หมด ผลประกอบการของ SD จะถูกแสดงอยู่ภายใตง้บเฉพาะ
กิจการของบรษิัทฯ โดยผลประกอบกิจการของงบการเงินรวมยงัคงเหมือนเดิม 
 ถัดมา นายสัญชัย เน่ืองสิทธิ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมทราบถึงแผน
ธุรกิจภายหลังจากการปรบัโครงสรา้งกิจการ โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัทมีแผนงานหลักส าหรบัการบริหารงาน
โครงการแสนสราแบ่งเป็น 5 เรื่องหลกั คือ 

1. ขายสินทรพัยท์ี่ไม่จ าเป็นต่อโครงการ อาทิ ท่ีดินเปล่าของโครงการ เพื่อลดเงินกูแ้ละภาระดอกเบีย้ 
2. เรง่การรบัช าระเงินจากสินทรพัยท์ี่ขายแลว้ ประมาณ 101.72 ลา้นบาท และติดตามการโอนอย่างใกลช้ิด 
3. เรง่หารายไดจ้ากสินทรพัยท์ี่สรา้งเสรจ็แลว้ ประมาณ 171.52 ลา้นบาท โดยการเรง่การขาย 
4. บรหิารสินทรพัยท์ี่มีอยู่เพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้เช่น พิจารณาการปล่อยเช่าระยะสัน้ส าหรบัยนูิตที่ยงัไม่ขาย การใหเ้ช่า

ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities Service) เป็นตน้ 
5. การหาผูร้่วมทุนเพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรในการลงทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยบ์นที่ดินเปล่าของโครงการ ซึ่ง

บรษิัทไดล้งทนุในระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานไวค้รบสมบรูณแ์ลว้ 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่า ในเบือ้งตน้ บริษัทคาดว่าจะด าเนินกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ลว้
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยการรบัโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวนั้น มูลค่าการรบัโอนกิจการจะเป็นไปตามราคา
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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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ยุติธรรม ซึ่งตีมลูค่าโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระเพื่อพิจารณาราคารบัโอนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายหรือรบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งหมายความรวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 1. ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นเก่ียวกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงวนัรบัโอนกิจการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลักเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อการยกเวน้รษัฎากร รวมถึงประกาศ   
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามประมวลรษัฎากรของกรมสรรพากร 
 2. พิจารณาทบทวน ปรบัเปล่ียนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการเขา้ท าธุรกรรม
การรบัโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จ าเป็นและสมควร เพ่ือใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์และเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ ที่
อาจจะกระทบกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด หรือเพื่อใหธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดมีความคล่องตวั 
 3. จดัท า เจรจา ประสานงาน และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และ/หรือ สญัญาใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรม
การรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อ
หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  
 4. ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จ าเป็นและสมควร
ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดส าเรจ็ลลุ่วง และ 
 5. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งกับการโอนกิจการทั้งหมด อาทิเช่น กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร กรมที่ดิน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
 นอกจากนี ้ดว้ย SD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ SD ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการปรับโครงสรา้งกลุ่มบริษัท อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน (Under 
Common Control) รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และยงัไดร้บั
การยกเวน้การปฏิบัติหนา้ที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั แต่การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการซือ้และรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทฯ  ตามมาตรา 
107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
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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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 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 หลังจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 
และเมื่อไม่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก SD ดว้ยราคายุติธรรม อนัตีราคาโดยผู้

ประเมินทรพัยสิ์นอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

เห็นดว้ย 1,610,805,646 100.00% 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 
รวม 1,610,805,646 100.00% 

บตัรเสีย - 
 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงคบ์ริษัทและการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหส์นธขิอง
บริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า อนัเนื่องจากการด าเนินการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก SD ตามวาระท่ี 2 
เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษัทฯ มีความชดัเจน สอดคลอ้ง ครอบคลมุธุรกิจและการด าเนินงานที่ SD ประกอบกิจการอยู่เดิม 
และรองรบัการขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ อีก 4 ขอ้ 
จากเดิม 47 ขอ้ เป็น 51 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (48) ประกอบกิจการสนามกีฬา สระว่ายน า้ และสถานนนัทนาการอื่น ๆ 
 (49) ประกอบกิจการสถานพยาบาลดูแลผูสู้งวยั รบัท าการฝึกสอน รวมทั้งฝึกสอน และอบรมเพื่อใหค้วามรู ้
เก่ียวกบัการดแูลผูส้งูวยั 
 (50) ประกอบกิจการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ ขายอาคารท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม บา้นพกัตากอากาศ 
 (51) ประกอบกิจการใหใ้ชอ้าคาร และหรือสถานที่ดังกล่าว ตลอดจนใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก และ
บรหิารจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภคในอาคาร และหรือสถานท่ีดงักล่าวนัน้ 
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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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 นอกจากนี ้ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วัตถุประสงค)์ 
ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ดงัขา้งตน้ โดยยกเลิกขอ้ความที่จดทะเบียนไวเ้ดิม และ
ใชข้อ้ความใหม่ ดงัต่อไปนี ้
 “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ มีจ านวน 51 ขอ้ ดงัปรากฎในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
 ทัง้นี ้ใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีอ  านาจ มี
อ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิและการด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้ใหมี้อ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน 
 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 
ประกอบขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 39 ก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ใหถื้อคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 หลังจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 
และเมื่อไม่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคบ์ริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์อง   
บรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

เห็นดว้ย 1,610,805,646 100.00% 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 
รวม 1,610,805,646 100.00% 

บตัรเสีย - 
 
วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ  แต่จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ได ้“ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อและนามสกลุ เพื่อที่ประชมุไดร้บัทราบและเพื่อ
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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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บนัทึกในรายงานการประชุม พรอ้มทัง้ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า  ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/
หรือ ค าเสนอแนะแก่บรษิัทฯ 
 คุณสวุรรณ เตชะวรินท ์ผูถื้อหุน้ มีขอ้สอบถามว่า โครงการแสนสราเป็นอย่างไรบา้ง อยากจะใหท้างผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยี่ยมชมโครงการ  
 นายสัญชยั เน่ืองสิทธิ์ ไดต้อบขอ้สอบถามและเรียนเชิญผูถื้อหุน้ท่านที่สนใจเขา้ชมโครงการในกรณีที่ท่านมี
โอกาสเดินทางไปบริเวณโครงการที่อ  าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพ่ือบริษัทฯ จะ
ประสานงานจดัเจา้หนา้ที่พาเยี่ยมชมโครงการโดยรอบ  
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ ซกัถาม หรือ แสดงความเห็นอีก 
 ผูด้  าเนินการประชมุจึงเชิญท่านประธานกรรมการบรษิัทฯ กล่าวปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุม 

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามา
เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ และไดก้ล่าวปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 
 

   
ลงช่ือ  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชมุ 

( นายเอนก  พิเชฐพงศา ) 
   
   
ลงช่ือ  เลขานกุารบรษิัทฯ  / ผูบ้นัทึกการประชมุ 

( นางสาวพรศิร ิ กศุลภชุฌงค ์ ) 
 


