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หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

------------------------------------------- 
วัตถุประสงค ์

บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) มคีวามตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้
อย่างเท่าเทียมกนั ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑน์ีข้ึน้ เพื่อเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย
เสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้ หรือเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท ก่อนหนา้ที่จะมี
การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตัง้แต่บดันีจ้นถึง วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2564 
 
หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอน 
 1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท จะตอ้งเป็นผู้
ถือหุน้ของบรษิัท โดยเป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่ง หรือหลายคนซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ในวนัท่ีเสนอเรื่องมายงับรษิัท และตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ต่อเนื่องไปจนถึงวนัท่ี
สิน้สดุระยะเวลาในการเสนอเรื่อง กล่าวคือ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนรวมกนัสามารถเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระได ้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบคุคล
เพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทไดเ้พียง 1 คนเทา่นัน้ 

2.  รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าส่งเอกสารและขอ้มลูประกอบการพิจารณา ดงันี ้
2.1  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา :  
-   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
- ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ 
- ใบต่างดา้วในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ หรือ 
- ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือ  
- ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือ 
- ส าเนาใบอนญุาตขบัขี่ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล :  -     ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลฉบบัล่าสดุ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล ที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง และในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ    จะตอ้งมีโนตารีพบั
ลิครบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดว้ย  

หากมกีารแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 
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2.2  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก ่
ส าเนาหนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) หรือส าเนาใบหุน้ ที่แสดงสดัส่วนการถือหุน้ตาม
ขอ้ 1. พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.3  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิและมีหลกัฐานครบถว้นตามขอ้ 2.1 และ 2.2 จะตอ้งแจง้ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์โดยกรอกใน
แบบฟอรม์ตามความประสงค ์ดงันี ้ 
(1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ หรือ 
(2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท www.bsmgroup.asia โดยใหใ้ช้
แบบฟอรม์ 1 ฉบบั ส าหรบัการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เทา่นัน้ หากมกีารเสนอวาระหลายวาระให้
จดัท าแบบฟอรม์แยกคนละฉบบัส าหรบัแต่ละวาระ 

ในกรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกรายละเอียด
ของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอรม์ใหค้รบทกุราย ตลอดจนแนบหลกัฐานแสดงตน และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้
แต่ละราย (พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสารแต่ละราย) ใหค้รบถว้น แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุเดยีวกนั 
โดยใหม้อบอ านาจใหผู้ถื้อหุน้รายใดรายหนึ่ง เป็นผูแ้ทนในการตดิต่อกบับรษิัท และใหถื้อว่าการท่ีบรษิัทติดต่อกบัผูแ้ทน
ดงักล่าวเป็นการตดิต่อกบัผูถื้อหุน้ทกุราย  

2.4  ส าหรบัการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้จะตอ้งใหข้อ้มลูเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้ 
 (1) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนตวั ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน และประวตัิการ

ฝึกอบรมของบคุคลท่ีถกูเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
 (2) หนงัสือใหค้วามยินยอมจากบคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ 
 (3) ค ารบัรองของบคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการวา่ตนไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และมี

คณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมาย
บรษิัทมหาชนจ ากดั ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

 (4) รายละเอียดเก่ียวกบับคุคลที่เสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการซึง่มีประโยชนต์่อการพิจารณาตดัสินใจ เช่น 
ขอ้เท็จจรงิ เหตผุล ประเด็นพจิารณา และขอ้มลูอื่นท่ีผูถื้อหุน้เห็นวา่จ าเป็นและสมควรตอ้งชีแ้จงเพิม่เติม 

3.  เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบคุคลเป็นกรรมการ 
3.1  กรณีเสนอวาระการประชมุ 

 (1) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องในเบือ้งตน้ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
 (2) เรื่องต่อไปนีจ้ะไม่ไดร้บัการบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ก. เป็นเรื่องที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 1. และ 2.  
ข. เป็นเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัท และขอ้เท็จจรงิที่กล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถงึเหตอุนั

ควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 
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ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์
ง. เป็นเรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการแลว้ 
จ. เป็นเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือเสนอมาไม่ทนัภายในก าหนด 
ฉ. เป็นเรื่องที่ขดักบัวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบายของบรษิัท หรือขดักบักฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้บงัคบัของ

หน่วยงานราชการ หรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
ช. เป็นเรื่องที่เป็นการเสนอเพื่อประโยชนข์องบคุคล หรือกลุ่มบคุคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

หรือเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นวา่ไม่ควรบรรจเุป็นวาระ 
ซ. กรณีอื่นท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 (3) ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่าไม่ควรบรรจเุรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชมุ เลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวทราบโดยเรว็ 

 (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรใหบ้รรจเุรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชมุ บรษิัทจะบรรจเุป็นวาระไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

3.2  กรณีเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 (1) เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องในเบือ้งตน้ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบรษิัท (แลว้แต่กรณี) พจิารณาคณุสมบตัิ และความเหมาะสมของบคุคลที่เสนอชื่อ
เพื่อเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ 

 (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้เห็นว่าบคุคลที่เสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการคดัเลือก
เป็นกรรมการ มีคณุสมบตัิและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบคุคล
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 

 (3) ในกรณีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบรษิัท (แลว้แต่กรณี) พิจารณาแลว้เห็นว่า
บคุคลที่เสนอชื่อเพื่อเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคณุสมบตัหิรือความเหมาะสม เลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือ
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวทราบโดยเรว็ 

 (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่าบคุคลที่เสนอชื่อเพื่อเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ มีคณุสมบตัิและ
ความเหมาะสม บรษิัทจะบรรจชุื่อบคุคลดงักลา่วเป็นบคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ ไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

4.  ช่องทางรับเร่ือง 
ผูถื้อหุน้สามารถกรอก ลงนาม และน าส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้
รบัคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใหค้รบถว้น โดยส่งใหถ้ึงบรษิัทภายในวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ ์2564 ดว้ยตนเองหรือโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ขา้งล่างนี ้
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจน าส่งส าเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสม์าที่ เลขานกุารบรษิัท 
pornsiri@buildersmart.com กอ่นน าส่งเอกสารตน้ฉบบั 

5.  ก าหนดระยะเวลารับเร่ือง 
 บรษิัทจะเปิดรบัแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(แบบ 2.) ตัง้แต่บดันีจ้นถงึวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 

ถึง เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 905/7 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
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