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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 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  3 

 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์    รูปภาพ 
อาย ุ 37 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท ์

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท International Business Management,  
University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย 
 
ปรญิญาตรี  บรหิารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ประสบการณก์ารท างาน 2561 - ปัจจบุนั :     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั :     กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2555 - ปัจจบุนั :     กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท แอล เค เอช เทรดดิง้ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั :     กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท รวมโชคชยั เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั :     กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท สินรุง่เรือง พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 150/2018  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน                            ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน                          5  บรษิัท 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษิัท       ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  :  6/6 ครัง้ 
สดัส่วนหุน้ท่ีถือ ณ 3 ธันวาคม 2563  8.86% (188,700,000 หุน้) 
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  

1. เป็น    กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  3 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพิชญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ ์ รูปภาพ 
อาย ุ 33 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท Msc Facilities Management 

University College, London  
ปรญิญาตรี Interior Architecture  
AAU Architectural School, Assumption University  

 Certificate in International Marketing, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Certificate in Real Estate, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณก์ารท างาน ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั :  Business Development  
                                   โรงพยาบาล สินแพทย ์ศรีนครนิทร ์ 
2560 – ปัจจบุนั :          Business Development & Board of Directors 
                                   โรงพยาบาล สินแพทย ์เทพารกัษ์  
2556 – ปัจจบุนั :          Business Development and Facilities Manager                        
                                   โรงพยาบาลสินแพทย ์
2556 – ปัจจบุนั  :         Business Development & Director of  
                                   Interior Design Department  
                                   บรษิัท เออารค์ิเทค จ ากดั 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 150/2018 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน                           ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน                          2  บรษิัท  
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษิัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  :  6/6 ครัง้ 

  2.76% (58,833,100 หุน้)  

การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. ไม่เป็น    กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
 
  

สดัส่วนหนุ้ท่ถืีอ ณ 3 ธันวาคม 2563
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  3 

 

ชื่อ-สกุล นายออเสน การบรสิทุธ์ิ รูปภาพ 
อาย ุ 50 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท   บรหิารการจดัการ  

สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตรี  เศรษฐศาสตร ์การเงินและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณก์ารท างาน เม.ย 2561 - ปัจจบุนั : Head of Equities – Thailand 
                                 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อเบอรด์ีน สแตนดารด์  
                                 (ประเทศไทย) จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั      กรรมการ  สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด ์
2549-เม.ย.2561      ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส Asia Equities 
                                 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อเบอรด์ีน สแตนดารด์  
                                 (ประเทศไทย) จ ากดั 
2545-2549       ผูจ้ดัการความสมัพนัธล์กูคา้ ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ 
                                  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2542-2545       Assistant Vice President 
                                  Merrill Lynch Investment Managers 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 152/2018 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 16/2559  
สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบยีน                            ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน                          ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบรษิัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  :  6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครัง้ 

สดัส่วนหุน้ท่ีถือ ณ 3 ธันวาคม 2563   ไม่มี 
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  

1. ไม่เป็น    กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 


