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เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ก.การลงทะเบียน 

บรษิัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นตน้ไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่จะมาเขา้ประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชมุ และหนงัสือมอบฉันทะที่กรอก
ขอ้ความครบถว้นถกูตอ้ง และปิดอากรแสตมป์เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารที่ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุมาดว้ย ทัง้นี ้บรษิัท 
ของสงวนสิทธิในการอนญุาตใหเ้ฉพาะผูม้ีเอกสารถกูตอ้ง และครบถว้นเขา้ประชมุเท่านัน้ 

ข.เอกสารทีจ่ะตอ้งแสดงก่อนเข้าประชุม 

1) ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา : 

1. กรณีผู้ถือหุน้เข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณีผู้ถือหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่หมดอายุของ
ผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ซึ่งผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค)  ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงที่ส่วนราชการออกให ้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่
หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 

2) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล : 

1.กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล และ มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

(ข) ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจรงิที่ส่วนราชการออกให ้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และยงัไม่
หมดอายขุองผูแ้ทนนิติบคุคล เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 
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2. กรณีนิติบุคคลทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสือเดินทาง ซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง)  ใหแ้สดงเอกสารฉบบัจริงที่ส่วนราชการออกให ้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่
หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลใดบคุคลหน่ึงใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุ
ผูถื้อหุน้ บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้
จ านวน 2 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 2 แบบ ที่ไดแ้นบมาพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

และโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีด
ฆ่า ลงวนัท่ี ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว และส่งมอบหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ใหแ้ก่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) หรือ  
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานฯก่อนเขา้รว่มประชมุ 

 เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิ และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้และมีความ
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความ และลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และระบุชื่อ นายออเสน การบริสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ ปิดอากรแสตมป์  20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่  
“เลขานุการบริษัท” บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยใหถ้ึงบรษิัท ก่อนวันที ่21 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ก่อน
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การเริ่มประชมุ ทัง้นี ้บริษัทไดส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้) ซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

1. 1 หุน้มี 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้
เป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้โดยส่วนรวม ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถกู ( / ) ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค ์
พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อในบตัรและชมูือขึน้ และส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทเพื่อน าไปตรวจนบั ทัง้นี ้ยกเวน้ส าหรบัการ
มอบฉันทะซึ่งผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทจะบนัทึก
คะแนนเสียงดงักล่าวตัง้แต่เวลาที่ผูร้บัมอบอ านาจลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

2. ประธานฯ จะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ เท่าใด 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ภายหลงัจากที่ประธานไดป้ระกาศใหท้ี่ประชมุทราบผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก
ในวาระนัน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดจะกลบัก่อนปิดการประชุม โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ที่จุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม 
เพื่อเจา้หนา้ที่จะไดห้กัคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน 

 


