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หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

Criteria for agenda proposition and nomination of director for the Annual General Meeting of Shareholders 2019 
------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มคีวามตระหนกัถึงความส าคญัของสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น

อยา่งเทา่เทียมกนั ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์นีข้ึน้ เพื่อเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย
เสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า หรือเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมี
การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตัง้แตบ่ดันีจ้นถึง วนัที่ 31 มกราคม 2562 
Objective 

The Board of Directors of BuilderSmart Public Company Limited ”BSM” concerned about the right of shareholders and 
the equitable treatment of shareholders according to good corporate governance policy, therefore, the rules and regulations 
have been set up to entitle the Company’s shareholders to propose the agenda of 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders and to propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until January 
31, 2019. 
 
หลักเกณฑ์และขัน้ตอน 
Criteria and procedures 
 1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเสนอวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีเสนอเร่ืองมายงับริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอ่เนื่องไปจนถึงวนัท่ี
สิน้สดุระยะเวลาในการเสนอเร่ือง กลา่วคือ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนรวมกนัสามารถเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระได้ แตส่ามารถเสนอรายช่ือบคุคล
เพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเทา่นัน้ 

1. Shareholder’s criteria 
The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of Shareholders 

2019 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company’s 
shareholders which can be one shareholders or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 
percent of the total voting shares of the Company and must have continuously held those shares to the end of as 
said proposition period, which is January 31, 2019.  

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose only 
one qualified person to be elected as a director.   

2.  รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 
2.  Supporting documents for consideration 
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ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าสง่เอกสารและข้อมลูประกอบการพิจารณา ดงันี ้
The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details; 
2.1  หลกัฐานแสดงตน ได้แก ่

Proof of identity 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา :  
In case of individual 

-   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
- Copy of ID card or 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือ 
- Copy of Passport or 
- ใบตา่งด้าวในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ หรือ 
- Alien leaf in case of foreigner or 
- ส าเนาบตัรข้าราชการ หรือ  
- Copy of Officer ID card or 
- ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card 
- ส าเนาใบอนญุาตขบัขี่ท่ียงัไมห่มดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true copy. 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล :  -     ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุ (อายไุมเ่กิน 3 เดือน) และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศจะต้องมีโนตารีพบัลิ
ครับรองความถกูต้องของเอกสารด้วย  

In case of juristic person: - a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 
months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the 
authorized director who has affixed his/her signature therein and has 
certified true copy the accuracy of all copies thereof.  In case of 
shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must 
be certified true copy. 

หากมกีารแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
In case of name title, name, or surname has been change, a copy proof must be attached with certified true 
copy. 

2.2  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่
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ส าเนาหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ (Custodian) หรือส าเนาใบหุ้น ที่แสดงสดัสว่นการถือหุ้นตาม
ข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2 Evidences of shareholding 
 Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate which show the proportion of 
shareholding according to clause no.1 with certified true copy. 
2.3  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิและมีหลกัฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ โดยกรอก

ในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดงันี ้ 
(1) แบบ 1. แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือ 
(2) แบบ 2. แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no.2.1 and 2.2. must fill in Name, 
address and phone number fill into the form: 
(1) Form 1. Agenda Proposal Form or 
(2) Form 2. Director Nomination Form 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.buildersmart.com โดยให้ใช้
แบบฟอร์ม 1 ฉบบั ส าหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอช่ือกรรมการ 1 ราย เทา่นัน้ หากมกีารเสนอวาระหลายวาระให้
จดัท าแบบฟอร์มแยกคนละฉบบัส าหรับแตล่ะวาระ 

Shareholders can download the said form at www.buildersmart.com which one form agenda proposal or 
director proposal was arranged for one agenda or one director only.  If the proposals of agenda are more 
than one, the form must be separate for each. 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ของตนและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มให้ครบทกุราย ตลอดจนแนบหลกัฐานแสดงตน และหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
แตล่ะราย (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของเอกสารแตล่ะราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดยีวกนั 
โดยให้มอบอ านาจให้ผู้ ถือหุ้นรายใดรายหนึง่ เป็นผู้แทนในการติดตอ่กบับริษัท และให้ถือวา่การท่ีบริษัทติดตอ่กบัผู้แทน
ดงักลา่วเป็นการตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย  

In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in the form 
provided with require documents (sign and certified true copy for each one of shareholder) and empower the 
one of combined shareholders to contact with the Company and count empowers’ person concern as the 
contact to the combined shareholders. 

  
2.4  ส าหรับการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมลูเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้ 
2.4   For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional documents 
as follow: 
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(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ ข้อมลูสว่นตวั ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน และประวตัิ
การฝึกอบรมของบคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

(1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education, work experiences 
and training experiences. 

(2) หนงัสอืให้ความยินยอมจากบคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
(2) Evidence of consent giving of the nominated person 
(3) ค ารับรองของบคุคลที่ถกูเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการวา่ตนไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมาย
บริษัทมหาชนจ ากดั ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct qualification 
according to the law such Securities and exchange act, Limited public company act, Notification of 
Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand notification, Notification of the Capital 
Market ,Company’s regulations, Company’s Articles of Associate and the principle of good corporate 
governance of the Company.  

(4) รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลทีเ่สนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการซึง่มีประโยชน์ตอ่การพิจารณาตดัสนิใจ เช่น 
ข้อเท็จจริง เหตผุล ประเด็นพจิารณา และข้อมลูอื่นท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่จ าเป็นและสมควรต้องชีแ้จงเพิม่เติม 

(4)  The information of nominated person to be elected as the director take for consideration such as facts, 
reasons, concerns and other necessary information that the shareholders’ opinion should explain.  

3.  เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 
3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose the name of nominated 

person as director. 
3.1  กรณีเสนอวาระการประชมุ 
3.1 In case of Agenda Proposal  

(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองในเบือ้งต้นก่อนสง่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
(1) Company’s secretary will take consideration before propose to Board of Directors 
(2) เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะไมไ่ด้รับการบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(2) Matters not to be included as an agenda: 

ก. เป็นเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1. และ 2.  
a. The matter proposed not qualified as per clause 1. and 2. 
ข. เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้าง โดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถงึเหตอุนั

ควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว 
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b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the shareholders has 
no questions. 

ค. เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่ริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
c. Matters, which are out of the Company’s authority to handle. 
ง. เป็นเร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
d. Matters that have been already handled by the Company. 
จ. เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือเสนอมาไมท่นัภายในก าหนด 
e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in setting period. 
ฉ. เป็นเร่ืองที่ขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบายของบริษัท หรือขดักบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อบงัคบั

ของหนว่ยงานราชการ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท 
f. Matters, which are not in accordance with Company’s objectives, Company’s AOA, Company’s 

policy or the notification of the government or any organizations concerned with Company’s 
operation.  

ช. เป็นเร่ืองทีเ่ป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบคุคล หรือกลุม่บคุคลโดยเฉพาะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
หรือเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นวา่ไมค่วรบรรจเุป็นวาระ 

g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause significant overall 
damage to the shareholders or Board of Directors concern not put in the agenda. 

ซ. กรณีอื่นท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
h. Other matters that set by Notification of the Capital Market 

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ไมค่วรบรรจเุร่ืองที่เสนอเป็นวาระการประชมุเลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วทราบโดยเร็ว 

(3) In case, the Board of Directors consider not add agenda proposed by the shareholders, the Company’s 
secretary shall notify the shareholders. 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรให้บรรจเุร่ืองทีเ่สนอเป็นวาระการประชมุบริษัทจะบรรจเุป็นวาระไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

(4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders, it will added in the 
Annual General Meeting of Shareholders invitation form. 

3.2  กรณีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
3.2 In case of propose the name of nominated person as director 

(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองในเบือ้งต้นก่อนสง่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแตก่รณี) พจิารณาคณุสมบตัิ และความเหมาะสมของบคุคลที่เสนอช่ือ
เพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
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(1) Company’s secretary will take consideration before propose to Nomination and Remuneration Committee 
or Board of Directors (case by case) to consider the qualification and appropriate to be proposing as the 
director. 

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืก
เป็นกรรมการ มีคณุสมบตัแิละความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเสนอช่ือบคุคล
ดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

(2) In case Nomination and Remuneration Committee consider that the nominated person qualified and 
appropriate, the Nomination and Remuneration Committee will propose to the Board of Directors for 
consideration. 

(3) ในกรณีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแตก่รณี) พิจารณาแล้วเห็นวา่
บคุคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ ไมม่ีคณุสมบตัหิรือความเหมาะสม เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอื
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วทราบโดยเร็ว 

(3) In case, Nomination and Remuneration Committee or Board of Directors (case by case) consider that the 
nominated person unqualified and appropriate, the Company’s secretary shall notify the shareholders. 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ มีคณุสมบตัิและ
ความเหมาะสม บริษัทจะบรรจช่ืุอบคุคลดงักลา่วเป็นบคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเพื่อเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ ไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

(4) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, the name of 
nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form as one of 
candidate to be propose as director. 

4.  ช่องทางรับเร่ือง 
4. Channel 

ผู้ ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และน าสง่แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ (แบบ 1.) หรือแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2562 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูข้่างลา่งนี ้
The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form attach with 
documents required and send to the Company within January 31, 2019 by hand or by registered mail.  Company’s 
address as below;  
 
 

 
 
  
  

 

ถึง เลขานกุารบริษัท 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 905/7 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจน าสง่ส าเนาเอกสารอยา่งไมเ่ป็นทางการผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มาที่ เลขานกุารบริษัท 
phansachol@buildersmart.com ก่อนน าสง่เอกสารต้นฉบบั 
Although, Shareholders can send an unofficial documents by email address at phansachol@buildersmart.com 
before sending the official one. 

5.  ก าหนดระยะเวลารับเร่ือง 
 บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ (แบบ 1.) และแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

(แบบ 2.) ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
5. Submitting period 

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is from now until 
January 31, 2019. 

 

 

To Company Secretary 
Buildersmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, 
Bangkok 10120 
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