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ณ ห้อง Auditorium 
ช้ัน 33 อาคารศุภาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 3 
  กรุงเทพมหานคร 



 

 วนัท่ี  3 ธนัวาคม 2555 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 
 2.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ  ก 
 3.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ  ข 

4.  แผนท่ีอาคารศุภาลยั แกรนด ์ทาวเวอร์ 
 
 บริษทั  บิวเดอสมาร์ท จ ากดั ( มหาชน )  (“บริษทัฯ”) จะจดัให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้ น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์  ถนนพระราม 3
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  :  การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2555 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2555 ท่ีจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2555 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีเพ่ือพิจารณา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 2 พจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  บริษทัได้วางแผนการจดัหาเงินทุนส าหรับรองรับการขยายธุรกิจโดยการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม (BSM-W1) จ  านวน 75,000,000 หน่วย (เจ็ดสิบห้าลา้น
หน่วย) โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
วตัถุประสงค์และความจ าเป็น : เน่ืองจากบริษทัมีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งแผนการลงทุน

ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุน ดงันั้น บริษทัจึงไดอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิน้ี 
1. เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบับริษทั  
2. เพ่ือให้บริษทัมีฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมในการระดมทุน 

ส าหรับการลงทุนในอนาคต  
วธิีการจัดสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั (Right Offering)  ใน

อตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยก าหนดให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Record Date) ในวนัท่ี 27 
ธันวาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันท่ี  28 



ธนัวาคม 2555 และก าหนดจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในวนัท่ี 5 มกราคม 2556 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก : 75,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) จ  านวน 75,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 150,000,000 หุ้น ท่ีจดัไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิ
ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 

ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 
 
ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

  

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น  (เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

วันออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 4 มกราคม 2556 

วันหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  วนัท่ี 3 มกราคม 2559 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3  ปี 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิไดเ้ม่ือครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้  ทุกๆ วนัท าการสุดทา้ยของ
ทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม) หาก
วนัท าการสุดทา้ยของไตรมาสเป็นวนัหยดุท าการให้เล่ือนเป็นวนัก่อนหน้า โดยตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิได ้8 คร้ัง 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

เกดิจากการใช้สิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการ

จัดสรรหลกัทรัพย์ในคร้ังนี้ 

: ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจะข้ึนอยู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิ ในกรณีท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ มี
การใชสิ้ทธิทั้งจ  านวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น 

ผลกระทบ ร้อยละ 
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม  
(Control Dilution) 

34.21 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
(EPS Dilution) 

34.21 

ผลระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) 

18.07 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“BSM-W1”) จ านวน 75,000,000 หน่วย 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ีท่ีประชุมเสนอให้นายสัญชยั เน่ืองสิทธ์ิ มีอ านาจในการจดัการการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญั ตามท่ีจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงคดัคา้นในมติน้ี 

 



วาระที่ 3 พจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังที่ 1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ 
บริษทัย่อย 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  คณะกรรมการบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั คร้ังท่ี 1 ให้กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (BSM-ESOP1) จ  านวน 3,000,000 หน่วย (สามลา้น
หน่วย) โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้
วตัถุประสงค์และความจ าเป็น : 1. เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษทัและบริษทัย่อย ท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทัในช่วงเวลาปฏิบติัการท่ี
ผา่นมา 

2. เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่
พนกังานท่ีมีความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการท างานให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

3. เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานร่วม
ท างานให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะยาว 

วธิีการจัดสรร : คณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงพิจารณาจากรายช่ือของกรรมการและพนักงานท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีบริษทัก าหนด 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก : 3,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) จ  านวน 3,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ซ่ึงเท่ากบั 150,000,000 หุ้น ท่ีจดัไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้ง
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 

ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 
การช าระภาษ ี : บริษทัจะแจง้จ านวนเงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่ายโดยประมาณ ท่ีผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือ

หุ้นสามญัจะตอ้งช าระและน าส่ง โดยบริษทัจะแจง้ให้ผูใ้ชสิ้ทธิทราบล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือส้ินสุดเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิดงักล่าว เพ่ือบริษทัจะได้
น าส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวต่อกรมสรรพากรต่อไป เม่ือส้ินปีบริษทัจะออก
ใบรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กบัผูแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละราย โดยรายได้
พึงประเมินในใบรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะค านวณจากผลต่างของราคาเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของราคาหุ้นสามญัของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 
กบัราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัคูณดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือ ทั้งน้ีผลต่างระหว่างเงิน
ภาษีท่ีน าส่งไวก้บัภาษีท่ีตอ้งจ่ายจริง ผูแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิมีหนา้ท่ีตอ้งน าส่งเงิน
ภาษีท่ีช าระไวไ้ม่ครบถว้น หรือขอคืนเงินภาษีท่ีช าระไวเ้กินต่อกรมสรรพากรดว้ยตนเอง 

ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิ   
อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น  (เวน้แต่กรณีมีการปรับ

สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 
ราคาการใช้สิทธิ : 1.00 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

เง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ : กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัและ
บริษทัย่อยก่อนหรือในวนัใช้สิทธิ กรรมการหรือพนักงานรายนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัดงักล่าวได้ และตอ้งจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิคืน
ให้แก่บริษทั 
ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทัสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการและพนกังานท่ี
ส่งมอบคืนให้แก่บริษทัมาจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานรายอ่ืนๆ ต่อไปได ้และหาก
กรรมการหรือพนกังานไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นจ านวนมากกว่าร้อย
ละ 5.00 ของจ านวนหลกัทรัพย ์ทั้งหมดท่ีเสนอขาย บริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอ



อนุมติั ตามเง่ือนไขการอนุญาตในส่วนเก่ียวกบัการส่งเอกสารประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนัด
ประชุม มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและสิทธิในการคดัคา้นตามแต่กรณี 

วันออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 4 มกราคม 2556 

วันหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 3 มกราคม 2559 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3  ปี 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได ้ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 ข้อจ ากดัการโอน : ห้ามโอนเปล่ียนมือ 

 ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : -ไม่มี- 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกดิจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการ
จัดสรรหลกัทรัพย์ในคร้ังนี้ 

: ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจะข้ึนอยู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิ ในกรณีท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ มีการใช้สิทธิทั้ง
จ  านวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น 
 

ผลกระทบ ร้อยละ 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม  
(Control Dilution) 

34.21 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
(EPS Dilution) 

34.21 

ผลระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) 

18.07 
 

 
  



รายช่ือกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (BSM-ESOP1) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี

รายช่ือ ต าแหน่ง 
อายุการท างาน 

กับบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถืออยู่  
ปัจจุบัน 

จ านวน
ใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับ
จัดสรรครัง้นี ้

ร้อยละเมื่อเทยีบกับจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายต่อกรรมการและ

พนักงานในครัง้นี ้

1. นาย ฐานวฒัน์ สุวฑัฒนะ ผูอ้  านวยการฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ 5 0 200,000 6.67% 

2. นาย วิวฒัน์     แซ่โงว้ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 2 0 360,000 12.00% 

3. น.ส. พชัรี         เก๊อะเจริญ ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชี 10 100 200,000 6.67% 

4. น.ส. ชฎาพร    อ่ิมสกุลฤทยั ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 10 100 200,000 6.67% 

5. น.ส. ยศวดี      พงษป์ระภาส เลขานุการบริษทั 8 100 200,000 6.67% 

6. นาย ไมเคิล โรเบิร์ต อดมัส์ ผูอ้  านวยการคลงัสินคา้ 4 0 200,000 6.67% 

7. น.ส. เกษราภรณ์   พรเพ่ิมสุข ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ์ 9 100 200,000 6.67% 
8. นาย สมนึก     เคร่งธรรมคุณ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ 6 649,700 360,000 12.00% 

9. นาย โคเอน็ราด เจพี บอสติน ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 3 0 360,000 12.00% 

10.  นาย ราเมซ     กอตฑารัม กรรมการ 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตร๊ัคชัน่ ซิสเตม็ จ  ากดั 

2 0 360,000 12.00% 

11.  นาย ณฐัพงศ ์  เจือจนัทึก กรรมการ 
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั 

2 0 360,000 12.00% 

รวม 3,000,000 100.00% 



 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
(“BSM-ESOP1”) จ านวน 3,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ีท่ีประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจใน
การจดัการการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ตามท่ีจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมอบหมายให้นาย
สญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ เป็นผูด้  าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การลงมติ  :  เน่ืองจากกรรมการและพนกังานทุกรายไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวน
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานในคร้ังน้ี วาระน้ีจึงตอ้งผ่านการอนุมติัส าหรับแต่ละบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึง
ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นในมติน้ี 
 

วาระที่ 4 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75,000,000 บาท เป็น 114,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  :  บริษทัมีความประสงคใ์นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จากทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท เป็น 114,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
78,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
เพ่ิมทุนดงักล่าว 

   การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 5 พจิารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  : เน่ืองจากมีการพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 114,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบส่ีลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 228,000,000 หุ้น (สองร้อยยีสิ่บแปดลา้นหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั : 228,000,000 หุ้น (สองร้อยยีสิ่บแปดลา้นหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0  หุ้น -ไม่มี- 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :   คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้ งน้ี ให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

  การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 6 พจิารณาจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  : บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสดัส่วน จ านวน 75,000,000 หน่วย และออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย จ  านวน 3,000,000 หน่วย และ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งจดัสรรหุ้นจ านวน 78,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ



ตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 75,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 1 ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ  านวน 3,000,000 หุ้น 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 78,000,000 หุ้น มูลคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 
การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  : คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  โดย

เสนอให้แต่งตั้งดงัต่อไปน้ี 

นายเอนก พิเชฐพงศา เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

นายหยาง ชวน โมห์ เป็น  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ดร.ธีรธร  ธาราไชย เป็น กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั เป็น กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว 
การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที่ 8 รับทราบการจัดตั้งบริษทัย่อย 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  :  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้ง บริษทัยอ่ย เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัระบบ
ประตูและหนา้ต่างอลูมิเนียมอจัฉริยะ “Fletcher” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
1. ช่ือบริษทัท่ีจะจดัตั้ง:  บริษทั บีเอสเอม็ เฟลทเชอร์ จ ากดั 
2. ประเภทธุรกิจ: ทุนจดทะเบียน: 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
3. สดัส่วนการถือหุ้น: บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นจ านวน 99.99% 
4. การแต่งตั้ง บุคคลให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และอ านาจลงนาม: 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย สุเรซ ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
2. นาย สญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ กรรมการ 
3. นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท ์ กรรมการ 
กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

5. การแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี: บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
6. มูลค่าเงินลงทุน: 30 ลา้นบาท 
7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ: ความคล่องตวัในการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
8. การมอบอ านาจให้บุคคลไปด าเนินการเร่ืองจดทะเบียนจดัตั้ง: คุณวิวฒัน์ แซ่โงว้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบการจดัตั้ง
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติใดๆ 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  :  การเปิดวาระอ่ืนๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ แก่
คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 



 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้มีวาระอ่ืนๆ น้ีไวใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงมติใดๆ 

 
 อน่ึง บริษทัฯ ไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์
ท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัองัคารท่ี 
27 พฤศจิกายน 2555 
 
 บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะน ามาในวนัประชุม หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง   และส่งคืน
มาท่ีเลขานุการบริษทั ภายในวนัศุกร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2555 
 
 ทั้งน้ีเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถื้อหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นโปรดน า
หลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับ
ปิดหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 ( นายสุเรซ  ซูบรามาเนียม ) 
 ประธานกรรมการ 
 
เลขานุการบริษทัฯ 
โทร 0-2683-4900  ต่อ 408 



 
 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 
เขียนท่ี............................................................................. 
วนัท่ี .............เดือน............................พ.ศ....................... 
 

 (1) ขา้พเจา้............................................................................สญัชาติ...................................................... อยู่
บา้นเลขท่ี...........................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง...............................................  อ าเภอ/เขต
..............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์................................. 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั ( มหาชน ) 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม...........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง  
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
  (1) .......................................................................................................................อาย.ุ..................ปี  อยู่
บา้นเลขท่ี .........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต
.....................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์......................  
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลยั แกรนด ์ 
ทาวเวอร์  ถนนพระราม 3  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ 
  (.....................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (...................................................................) 
 
 
หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ปิดอากร
แสตมป์ 
20  บาท 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 



 
 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 
เขียนท่ี............................................................................. 
วนัท่ี .............เดือน................................พ.ศ................... 
 

 (1) ขา้พเจา้............................................................................. สญัชาติ.................................................อยู่
บา้นเลขท่ี...........................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง...............................................  อ าเภอ/
เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท  จ ากดั ( มหาชน ) 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทั้งส้ินรวม...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................เสียง  
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
  (1) นายมาร์ค เดวดิ เรมมีจนั ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
อยูบ่า้นเลขท่ี 905/7 ถนนพระราม 3 ท่ี 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลยั แกรนด ์ 
ทาวเวอร์  ถนนพระราม 3  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ 
  (.....................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ ............................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (...................................................................) 
 
 
หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20  บาท 
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