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Enclosure No.3 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A (General Form) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E.  2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1)ข้าพเจ้า ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
 I/We     Nationality 

อยู่บ้านเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ..................................................................................... 
Residing at  Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................................จงัหวดั .............................................................รหสัไปรษณีย์ .............................................. 
Amphur/Khet    Province         Postal Code 
 

(2)เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
    Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...........................................เสียง 
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 
(3)ขอมอบฉนัทะให้ 
    Hereby appoint: 

(1)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(3)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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นายออเสน การบริสทุธ์ิ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Mr. Orsen Karnburisuthi (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee) 
ที่อยู่เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 
ส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไม่มี- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None- 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2563 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders 

no. 1/2020 
 
ในวนัองัคารที่ 27 ตลุาคม 2563    เวลา 10.00 น. 
On Tuesday 27 October 2020  at     10.00 a.m. 
 
ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี  ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, located at No. 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, 

Bangkok 10120. or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy-holder to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form B. ( Proxy Form containing specific details ) 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่ ................................................................................ 
 Written at 

วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 
 Date     Month Year 
 

(1)ข้าพเจ้า ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
 I/We     Nationality 

อยู่บ้านเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ..................................................................................... 
Residing at  Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................................จงัหวดั .............................................................รหสัไปรษณีย์ .............................................. 
Amphur/Khet    Province         Postal Code 

(2)เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
    Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...........................................เสียง 
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 
(3)ขอมอบฉนัทะให้ 
    Hereby appoint: 

(1)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(3)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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นายออเสน การบริสทุธ์ิ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Mr. Orsen Karnburisuthi (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee 
ที่อยู่เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 
ส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไม่มี- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : -None- 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2563 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders 

no. 1/2020 
ในวนัองัคารที่ 27 ตลุาคม 2563    เวลา 10.00 น. 
On Tuesday 27 October 2020  at     10.00 a.m. 
 
ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี  ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, located at No. 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, 

Bangkok 10120. or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 
(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
    I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1          พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda No.1    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2         พิจารณาและอนมุตัิการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
           บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“SD”) 
Agenda No.2 To consider and approve business restructuring by Entire Business Transferred (“EBT”) 
 from Sansara Development Co., Ltd. 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคบ์ริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท 

Agenda No.3 To consider and approve amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the Company’s 
Memorandum of Association in order to be in line with the amendment of the Company’s objectives 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

 
วาระที่ 4          พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.4 Other business (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
(5)การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our 

voting as a shareholder. 
 
(6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มิสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/We Have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, expect in case that the proxy dose not vote according to my/our intention(s) 
specified in Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
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หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to several proxies for splitting votes. 
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ข้อมูลกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ  

ชื่อ-สกุล นายออเสน การบริสุทธ์ิ  
อายุ 50 ปี 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณุวฒุิการศกึษา ปริญญาโท บริหารการจดัการ  
สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 152/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 16/2559  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประสบการณ์การท างาน เม.ย 2561 – ปัจจบุนั : Head of Equities – Thailand 
                            บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั       กรรมการ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ 
2549-เม.ย 2561   ผู้จดัการกองทนุอาวโุส Asia Equities 
                            บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
2545-2549          ผู้จดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ 
                            บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2542-2545           Assistant Vice President 
                            Merrill Lynch Investment Managers 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 24 เมษายน 2561) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน                                     -  ไม่ม ี
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                    -  ไม่ม ี
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท                -  ไม่มี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ไม่มี 
สดัส่วนหุ้นท่ีถือ (รวมบคุคลตาม ม.258) 
ณ วนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 

ไม่มี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบับริษัท ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  
1. ไม่เป็น   กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

             (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
 

 


