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 วันที่  10 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท บิวเดอสมารท จํากัด  ( มหาชน )  ประจําป 2555 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 2.  รายงานประจําป 2554 
 3.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ  ก 
 4.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ  ข 

5.  แผนท่ีอาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร 
 
 บริษัท  บิวเดอสมารท จํากัด ( มหาชน )  (“บริษัทฯ”) จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวัน
อังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09.30 ณ หองประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ถนนพระราม 3
กรุงเทพมหานคร (สิ่งท่ีสงมาดวย 5) เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  :  การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ไดจัดขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2554 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2554 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2554 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีเพื่อพิจารณา (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) 

 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทตองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา ใหแกผูถือหุนรับทราบในการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนทุกป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการ
ดําเนินงานบริษัทฯ ประจําป 2554 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานประจําป 2554 ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ีเพื่อพิจารณา (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และรับทราบรายงานของ

ผูสอบบัญชี 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทตองจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย เสนอตอที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู
ในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีเพื่อพิจารณา (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

 
    



 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกําไรและงดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดใหตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเหมาะสมของการจายหรืองดเวนการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน โดยตองนําเสนอตอที่ประชุมใหญ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงดการจัดสรรกําไรเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานป 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ และงดการจายเงินปนผล เนื่องจาก ณ สิ้นป 
2554 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู ดังน้ันจึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได 

  
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดใหใน

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการท้ังหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระก็ได โดยใน
การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ไดแก 

1. นายสุเรซ ซูบรามาเนียม 2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ 3. ดร. ธีรธร ธาราไชย 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย มีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนแตงต้ัง 

1. นายสุเรซ ซูบรามาเนียม 2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ 3. ดร.ธีรธร ธาราไชย 
 ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  และ
ไมมีลักษณะตองหามแตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และทางการท่ีเก่ียวของ 
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรูความสามารถและประสบการณตรงตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

   สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการตามอัตราเดียวกันกับป 2554 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
คาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอการประชุม 
- ประธานกรรมการ 25,000 บาท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   25,000 บาท 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท 
 
โดยใหอัตราเงินคาตอบแทนดังกลาวขางตนมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไปจนกวาจะมีมติของที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประการอื่น 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2555 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดใหที่

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงต้ัง  
 นายอธิพงศ อธิพงศสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 

3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 5946 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555  เนื่องจากพิจารณาวา ผูสอบ
บัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งน้ี บริษัทผูสอบบัญชีรายดังกลาวยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 440,000 บาท 

 
 
 



 
วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหมีวาระอื่นๆ นี้ไวในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง เพื่อใหผู

ถือหุนไดซักถาม หารือ และ/หรือใหขอเสนอแนะตางๆ แกคณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝายบริหารของบริษัทฯ 
 
 อน่ึง บริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 
12 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันอังคารท่ี 13 
มีนาคม 2555 
 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว หากทานไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ( สิ่งท่ีสงมาดวย 3 ) พรอมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง ใหผูรับมอบ
ฉันทะนํามาในวันประชุม หรือหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ( สิ่งท่ีสงมาดวย 4 ) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง   และสงคืน
มาท่ีเลขานุการบริษัท  ภายในวันอังคารท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555 
 ทั้งน้ีเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุน เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุนโปรดนํา
หลักฐานการแสดงตนในการเขารวมประชุมมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับ
ปดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออํานวยความสะดวกแกทาน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมได
ต้ังแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 ( นายสุเรซ  ซูบรามาเนียม ) 
 ประธานกรรมการ 
 
เลขานุการบริษัทฯ 
โทร 0-2683-4900  ตอ 408 



 
 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 
เขียนที่............................................................................. 
วันที่ .............เดือน............................พ.ศ....................... 
 

 (1) ขาพเจา............................................................................สัญชาติ...................................................... อยู
บานเลขท่ี...........................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง...............................................  อําเภอ/เขต
..............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด ( มหาชน ) 
โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม...........................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให  
  (1) .......................................................................................................................อายุ...................ป  อยู
บานเลขท่ี .........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต
.....................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.......................  
เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  
2555  ในวันอังคารที่  24 เมษายน พ.ศ.2555  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุม Auditorium อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร
ถนนพระราม 3,  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานที่อื่นดวย 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูมอบฉันทะ 
  (.....................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ 
  (...................................................................) 
 
 
หมายเหต ุ ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 
เขียนที่............................................................................. 
วันที่ .............เดือน................................พ.ศ................... 
 

 (1) ขาพเจา............................................................................. สัญชาติ.................................................อยู
บานเลขท่ี...........................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง...............................................  อําเภอ/
เขต...............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย................................. 
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท บิวเดอสมารท  จํากัด ( มหาชน ) 
โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม...............................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ......................เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให  
  (1) นายมารค เดวิด เรมมีจัน ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)  
อยูบานเลขท่ี 905/7 ถนนพระราม 3 ที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  
2555  ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2555  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุม Auditorium อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร
ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานที่อื่นดวย 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูมอบฉันทะ 
  (.....................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูรบัมอบฉันทะ 
  (...................................................................) 
 
 
หมายเหต ุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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