หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
------------------------------------------วัตถุประสงค์
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์นขี ้ นึ ้ เพื่อเปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย
เสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมี
การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท จะต้องเป็ นผู้
ถือหุน้ ของบริษัท โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรือหลายคนซึง่ ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในวันที่เสนอเรื่องมายังบริษัท และต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่
สิน้ สุดระยะเวลาในการเสนอเรื่อง กล่าวคือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านัน้
2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้
2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
ใบต่างด้าวในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ หรือ
สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ
สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
สาเนาใบอนุญาตขับขี่ท่ยี งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล : สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง และในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ จะต้องมีโนตารีพบั
ลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
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หากมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2.2 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
สาเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสาเนาใบหุน้ ที่แสดงสัดส่วนการถือหุน้ ตาม
ข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกใน
แบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี ้
(1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือ
(2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.bsmgroup.asia โดยให้ใช้
แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สาหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านัน้ หากมีการเสนอวาระหลายวาระให้
จัดทาแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสาหรับแต่ละวาระ
ในกรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ กรอกรายละเอียด
ของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน และหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
แต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
โดยให้มอบอานาจให้ผถู้ ือหุน้ รายใดรายหนึ่ง เป็ นผูแ้ ทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผูแ้ ทน
ดังกล่าวเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2.4 สาหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และประวัติการ
ฝึ กอบรมของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(3) คารับรองของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการว่าตนไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
บริษัทมหาชนจากัด ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการซึง่ มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น
ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ นและสมควรต้องชีแ้ จงเพิม่ เติม
3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองเรื่องในเบือ้ งต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
(2) เรื่องต่อไปนีจ้ ะไม่ได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ก. เป็ นเรื่องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 1. และ 2.
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ข. เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
ค. เป็ นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
ง. เป็ นเรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
จ. เป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในกาหนด
ฉ. เป็ นเรื่องที่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คาสั่ง หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท
ช. เป็ นเรื่องที่เป็ นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
หรือเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็ นวาระ
ซ. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(3) ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวทราบโดยเร็ว
(4) ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
บริษัทจะบรรจุเป็ นวาระไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองเรื่องในเบือ้ งต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(2) ในกรณีท่คี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการ มีคณ
ุ สมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
(3) ในกรณีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ไม่มีคณ
ุ สมบัตหิ รือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวทราบโดยเร็ว
(4) ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ มีคณ
ุ สมบัติและ
ความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุช่ือบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. ช่องทางรับเรือ่ ง
ผูถ้ ือหุน้ สามารถกรอก ลงนาม และนาส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามที่อยู่ขา้ งล่างนี ้
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ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 905/7 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจนาส่งสาเนาเอกสารอย่างไม่เป็ นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ เลขานุการบริษัท
missara@buildersmart.com ก่อนนาส่งเอกสารต้นฉบับ
5. กาหนดระยะเวลารับเรือ่ ง
บริษัทจะเปิ ดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
(แบบ 2.) ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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