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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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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 
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เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
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 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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มาตราการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั(มหาชน)  (“บรษิัท”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  บรษิัทฯจึงขอแจง้ให้
ทราบถึงแนวปฎิบตัิตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงันี ้
 
ก่อนวนัประชุม 

1. บรษิัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯแทนการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงดว้ย
ตวัเอง เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ 
โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มแนบหลกัฐานส่งไปรษณียม์ายงับรษิัทไดท้ี่ ฝ่ายการเงนิ (เลขานุการบริษทั) 
ส านักงานใหญ่ เลขที ่905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 
ภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุลว่งหนา้ได ้ และบรษิัทฯจะบนัทึก
ค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น โดยส่งค าถามและชื่อ-สกลุของท่าน มาพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระตามช่องทางที่กลา่วขา้งตน้ หรือ ผ่านทาง website ของบรษิัท ช่องทางขอ้เสนอแนะ / นกัลงทนุสมัพนัธ ์ตาม 
link : https://www.bsmgroup.asia/th/feedback.php หรือ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนกิสไ์ดท้ี่ ir@buildersmart.com  

3. โรงแรมจะท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสับรเิวณสถานท่ีประชมุและอบโอโซนภายในหอ้งประชมุล่วงหนา้ 1 วนัก่อน
ประชมุ 
 
ในวนัประชุม (วนัพฤหัสบดี ที ่29 เมษายน 2564) 

4. บรษิัทฯเตรียมการจดัประชมุเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืน้ท่ีการประชมุ โดยจะเวน้ระยะห่างระหว่าง
บคุคลประมาณ 1-2 เมตร ในจดุต่างๆ เช่น จดุคดักรอง จดุลงทะเบียน โดยจดัที่นั่งในหอ้งประชมุซึง่มีจ านวนจ ากัดสามารถ
รองรบัผูหุ้น้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้รว่มประชมุ”) ไดป้ระมาณ 40 ที่นั่ง และจะระบเุลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่
ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ จึงใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือ
ติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆขึน้ เมื่อที่นั่งเต็มแลว้ บรษิัทฯขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัทฯแทนการเขา้รว่มประชมุ 

5. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทุกทา่นปฎิบตัิตามมาตราการและแนวปฏิบตัิในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ
อย่างเครง่ครดั  เพื่อป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้

- ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานท่ีจดัประชมุ หากผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทัง้
บคุคลใกลช้ดิมีการเดินทาง หรือ ผ่านในพืน้ท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุ หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน า้มกู เหน่ือยหอบ สญูเสียการรบักล่ิน หรือ การรบัรส จะไม่
อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ แต่สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทได ้ 
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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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- บรษิัทฯจะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฎิบตัิของกรมควบคมุโรคกอ่นเขา้สถานท่ีประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้ง

ผ่านการตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายดว้ยเครื่องตรวจวดั (อุณหภมูิรา่งกายไมเ่กิน 37.5 องศาเซลเซียส) รวมถงึ Check-
in และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code ไทยชนะ ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ผ่านการคดักรองแลว้จะตอ้งตดิสติกเกอร ์
เพื่อเป็นสญัลกัษณก์ารผ่านการคดักรองแลว้ และสวมหนา้กากอนามยัที่น ามาดว้ยตวัเองตลอดเวลาที่เขา้รว่ม
ประชมุ รวมทัง้ท าความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอลเ์จลที่จดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

- ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ไม่ผา่นการคดักรองหรือไม่จดัท าแบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) บรษิัทฯขอสงวน
สิทธิไม่ใหเ้ขา้บรเิวณสถานท่ีประชมุ 

6. แนวปฏิบตัิการตอบค าถามในห้องประชุม เพื่อให้ด าเนินการประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรค  

- บรษิัทจะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถามในท่ีประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในที่
ประชมุ ขอใหส่้งค าถามใหแ้กเ่จา้หนา้ที่บรษิัทฯ เพื่อรวบรวมและส่งค าถามใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิัทฯต่อไป 

- บรษิัทฯจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบที่ส่งมาล่วงหนา้และสอบถามในวนัประชมุฯ โดยรวบรวบไวใ้นรายงาน
การประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งจะเผยแพรผ่่านระบบเผยแพรข่อ้มลูตลาดหลกัทรพัยฯ์และ เว็บไซตข์องบรษิัทฯภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชมุเสรจ็สิน้ 

7. บรษิัทฯงดบรกิารอาหารและเครื่องดื่มทกุชนิด และไม่อนญุาตส าหรบัการรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณ
สถานท่ีจดัการประชมุฯ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั  

8. บรษิัทฯขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านปฏิบตัิตามาตราการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ภายใตส้ถานการรก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ฯอย่างเครง่ครดั 

 
ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทฯขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ 

โอกาสนีด้ว้ย 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

25 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
เลขานกุารบรษิัท 
โทร.0-2683-4900 ต่อ 408 


