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วนัท่ี 1 เมษายน 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2559  และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ท่ีได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เ ป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. รายช่ือกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 8. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 28
เมษายน 2559 ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ที่จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2559 ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยบริษัทได้จดัส่ง
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา  (สิ่งที่
สง่มาด้วย 1) 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 25602
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 และ 
 แผนธุรกิจส าหรับปี 2560 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยบริษัทได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2559 ให้กบัผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

 
 การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดท างบ
การเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน 

 
  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

สมควรที่จะอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 

2559 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ของงบเฉพาะกิจการ ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,138,643.94 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

 
 การลงมติ :วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559   
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความ
เหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจาก
การด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
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วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น ได้แก่  

1. นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ  รองประธานกรรมการ 
2. ดร. ธีรธร ธาราไชย   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการดงักล่าว ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และต าแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บคุคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และทางการที่
เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีคุณสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัท
ก าหนด 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีง 

  
วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น
คา่ตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัท ก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือ 
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการ
บริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                          20,000 บาท 

 และ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิในหลกัการส าหรับการ
จ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2560 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของก าไร ทัง้นีสู้งสดุในอัตราไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธาน

กรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น  
 ทัง้นี ้เป็นไปตามกรอบที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ 
 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 8    พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และการก าหนดค่าตอบแทนในการ

สอบบัญชี 
 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท 

  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้  
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ   

 นายเสถียร วงศ์สนนัท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ   
 นายวิชยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ   
 นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 หรือ 
  นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9445  

 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2560  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลงานและคุณสมบัติแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี 
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคย 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
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 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 ปี โดยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท แบง่เป็นคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงิน 990,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ จ านวน 510,000 บาท  

 รายละเอียดการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบปัญชี 3 ปีย้อนหลงั ดงันี ้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1.   ค่าสอบบญัชีประจ าปี

1.1.     BSM และงบการเงินรวม 220,000                330,000              366,000                 
1.2.     บจก.อินสตอลไดเรค 95,000                  65,000                25,000                   
1.3.     บจก.ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) 140,000                85,000                93,500                   
1.4    บจก.บวิเดอสมาร์ทคอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม 30,000                                            -                                -   

1.5    บริษัท บวิดิง้ บลิง้ จ ากัด 45,000                  45,000                20,000                   
1.6    บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 40,000                80,000                   
1.7    บริษัทแสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ ากัด 20,000                20,000                   
รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 530,000            585,000          604,500            

2.   ค่าสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล

2.1.     BSM และงบการเงินรวม 570,000                570,000              624,000                 
2.2.     บจก.อินสตอลไดเรค 30,000                30,000                   
2.3.     บจก.ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) 165,000              181,500                 
2.4.     บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 60,000                   
รวมค่าสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล 570,000 765,000 895,500

รวมค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 1,100,000 1,350,000 1,500,000

งบเฉพาะบริษัท BSM 790,000                900,000              990,000                  
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบข. (แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้) (สิง่ที่สง่มาด้วย 7)  
 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง ตามหลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วย 
4) และให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาในวนัประชมุ หรือสง่มาที่เลขานกุารบริษัท ภายในวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 

 
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้

ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ น าหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนั
ประชมุด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแกท่า่น ณ บริเวณจดุ
ลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
เลขานกุารบริษัท    
โทร 0-2683-4900 ตอ่ 408 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่  
 

ประชุมวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั 
แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวน 7 ทา่น จากคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้
จ านวน 8 ทา่น ซึง่มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายสเุรช ซูบรามาเนียม   ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  
3. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายเอนก พิเชฐพงศา   กรรมการ 
5. นายธีรธร ธาราไชย  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นายหยาง ชวน โมห์   กรรมการ 
7. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์  กรรมการ  

 
ทัง้นี ้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เนื่องจากติดภารกิจสว่นตวัจึงไมส่ามารถเข้าประชมุได้ 
 
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 
มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายช่ือผู้บริหารของ

บริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
1. นางสาวพรรษชล กศุลภชุฌงค์ เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน 
2. นางสาวพชัรี เก๊อะเจริญ  ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
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กิจการเบือ้งต้น  
 

บริษัทได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากดั ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจากนัน้จึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชมุ คะแนนเสยีงที่ต้อง
ใช้ในแตล่ะวาระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนจะ
เร่ิมการประชมุในวาระถดัไป  
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสเุรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 31 คน  นบัจ านวนหุ้น
รวมกนัเทา่กบั 326,097,699 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 24 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัเทา่กบั 456,477,486หุ้น รวมผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 55 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 782,575,185 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,417,404,122 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รอง
ประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการประชมุจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
 วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
  
 ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2558 ซึ่งได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  โดยบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ที่จดัขึน้เมื่อ
วนัท่ี 23 เมษายน 2558 วา่ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

รับรอง  782,575,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่รับรอง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,575,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง  

 
 วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสง่รายงาน
ประจ าปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
ผู้ด าเนินการประชมุได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 

2557 สรุปได้ดงันี ้
 

ผลประกอบการรายบริษัท 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  : ยอดขายเพิ่มขึน้ 6% (จาก 418.3 ล้านบาท เป็น 444.3 ล้านบาท) แต่มีก าไรลดลง 
43% (จาก 21.3 ล้านบาท เหลอื 12.1 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทจ้างบคุลากรระดบัผู้บริหาร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 
นอกจากนี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการศกึษาเพื่อลงทนุในธุรกิจใหมข่องบริษัท 
บริษัท อินสตอลไดเรค จ ากดั : ยอดขายลดลง 10% (จาก 56.2 ล้านบาท เป็น 47.6 ล้านบาท) มีผลขาดทนุสทุธิลดลงจาก 
1.4 ล้านบาท เหลอื 0.7 ล้านบาท ) เนื่องจากเลือกรับงานมากขึน้ โดยจะเลือกรับงานเฉพาะที่มีความเสี่ยงในด้านการไม่ได้
รับคา่ติดตัง้ต ่า 
บริษัท ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย) จ ากดั : มียอดขายเพิ่มขึน้ 6% ( จาก 98.0 ล้านบาท เป็น104.3 ล้านบาท) ขณะที่ก าไรลดลง 
จาก 2.7 ล้านบาท เป็น 0.2 ล้านบาท) เนื่องจากมีการพฒันาและวิจยัสนิค้าเพื่อสง่ออกไปขายในตลาดตา่งประเทศมากขึน้ 
 
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท 
กลุม่บริษัท บิวเดอสมาร์ท มียอดขายเพิ่มขึน้ 10% (จาก 507.8 ล้านบาท เป็น 557.7 ล้านบาท)  มีก าไรลดลง จาก 24.5 ล้าน
บาท เป็น 14.6 ล้านบาท  รายได้หลกัของกลุม่บริษัท มาจากยอดขาย 3 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ระบบฝา้เพดานและผนงัยิบซัม่ 
ระบบประตหูน้าต่างคณุภาพสงู และอลมูิเนียมส าหรับตกแต่งภายใน  และรายได้จากการติดตัง้ โดยท่ีผ่านมามีโครงสร้าง
รายได้และสดัสว่นการขายดงันี ้
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ยอดขาย สัดส่วนรายได้ ยอดขาย สัดส่วนรายได้
(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%)

ระบบฝ้าเพดานและผนงัยิบซัม่ 214.15 38% 193.54 38% 10.65%
ระบบประตหูน้าตา่งคณุภาพสงู 105.06 19% 104.47 21% 0.56%
อลมิูเนียมส าหรับตกแตง่ภายใน 212.17 38% 179.26 35% 18.36%
การติดตัง้ 26.33 5% 30.49 6% -13.64%
รวมรายได้ 557.71 100% 507.76 100% 9.84%

2558 2559
ยอดขายตามประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ

% 
เปล่ียนแปลง

 
 
โครงสร้างทุน 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึน้ จาก 0.93 เป็น 0.80 โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 184.4 ล้านบาท 
เป็น 212 ล้านบาท ขณะที่หนีส้นิรวมลดลง เนื่องจากบริษัทได้จดัโครงสร้างหนีส้นิให้เหมาะสม เพื่อการเติบโตในอนาคต 
 
 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ด าเนินการประชุมจึงด าเนินการ
ประชมุในระเบียบวาระถดัไป 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558  
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
วาระที่  3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
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 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  โดยมีผู้
ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
นายฉัตรชัย งามวิภาส (ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
ค าถามที่ 1 : บริษัทมีนโยบายที่เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ หรือมีหลกัธรรมาภิบาลที่ดีอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มที่
จะเข้าไปมีสว่นร่วมกบัแนวร่วมภาคปฏิบตัิเพื่อประชาชนเพื่อตอ่ต้านทจุริตกบั IOD หรือไม ่ 
ค าถามที่ 2 : จากงบการเงินของบริษัทในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาและปี 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูมาโดย
ตลอด อยากทราบวา่บริษัทมีนโยบายในการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือไม ่อยา่งไร 
ผู้ด าเนินการประชมุได้ตอบค าถาม ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
ตอบค าถามที่ 1 :  ผู้ด าเนินการประชมุขอตอบค าถามข้อนีใ้นวาระอื่นๆ 
ตอบค าถามที่  2 : บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยมีการตัง้งบประมาณ (budget) ประมาณการรายรับ และรายจ่าย 
ตัง้แตต้่นปี และมีการติดตามประเมินทกุเดือน  
 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อ ง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  
ตามที่เสนอ 
 

 มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมตัิ 782,576,057 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,576,057 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง  

 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
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วาระที่  4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผล
ประกอบการปี 2558  
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ

ประจ าปี 2558 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 606,382.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ  
 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิจากผลประกอบการปี 2558 ไว้เป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,576,057 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,576,057 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นอตัรา 0.0033 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินเท่ากบั 4,677,433.60 
บาท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  (Record Date) ในวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,589,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,589,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชัว่คราว 

เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่
ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์   กรรมการ 
2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายเอนก พิเชฐพงศา  กรรมการ 
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  ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี มีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่ว ซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และต าแหน่งอื่น
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ มีคุณสมบัติคร บถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
และทางการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบติั ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทก าหนด 
โดยขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ นายมาร์ค เดวิด  
เรมมีจัน และนายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และต าแหนง่อื่นตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
1.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์   

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 782,651,682 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
3. นายเอนก พิเชฐพงศา 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่  7 : พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 

2559 
 

ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2559 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท ตอ่ครัง้ 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้ 

 
และคณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในหลกัการส าหรับการ

จ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2559 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเดิม คือ ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น และคณะกรรมการบริษัทได้แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 638,155.03 บาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบเงิน
โบนสักรรมการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ 

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  และ

การจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2559 รวมทัง้รับทราบการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2558 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

อนุมัติ 782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และการก าหนดค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชี 
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ 
นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ 
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 หรือ นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิ
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 4 
ปี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 960,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุ่ม เป็นจ านวนเงิน 
390,000 บาท  

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2559 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่

ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย 
 
เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่ง
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและที่จองซือ้เกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) 
ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ น้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้
ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ  หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  

 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน 759,575.30 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) จากเดิมทนุจด
ทะเบียน 142,499,987.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) เป็น 
141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้ นสามัญจด
ทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 7,595,753 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิสามหุ้น) มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) เนื่องจากเป็นหุ้นท่ีเหลอืจากการรองรับจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้น
สามญั (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) โดยมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 
ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) ได้ครบก าหนดอายลุงและเสร็จสิน้โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ย ตามที่เสนอ 
 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้ นสามัญจด
ทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,651,682 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง  625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่  10 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ตอ่ไปนีแ้ทน 

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  141,740,412.20 บาท  (หนึง่ร้อยสีส่บิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสีห่มื่นสีร้่อยสิบ

สองบาทยี่สบิสตางค์) 
แบง่ออกเป็น  1,417,404,122 หุ้น  (หนึง่พนัสีร้่อยสบิเจ็ดล้านสีแ่สนสีพ่นัหนึง่ร้อย

ยี่สบิสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  0.10 บาท  (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั  1,417,404,122 หุ้น  (หนึง่พนัสีร้่อยสบิเจ็ดล้านสีแ่สนสีพ่นัหนึง่ร้อย

ยี่สบิสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น  ( - )” 
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 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็ นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ 
 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,651,682 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง  625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจ านวนเสียง  782,652,307 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ ประสงค์ที่จะเข้า
ลงทนุในโครงการ Senior Living Project ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนส าหรับคนที่จะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุโดยจะจดัให้มี
สิง่ปลกูสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมส าหรับการใช้ชีวิตหลงั
เกษียณอาย ุโดยจะเป็นไปในรูปแบบการท าสญัญาเช่าซึง่มีก าหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองผู้ เช่า โครงการดงักลา่วมีเนือ้
ท่ีของโครงการประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตัง้อยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort  ที่ต าบลหินเหล็ก
ไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และมีมลูค่าการลงทนุประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมลูค่าที่ดิน) ทัง้นี ้บริษัทจะใช้
แหลง่เงินทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นกู้  รวมถึงวงเงินตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะสัน้ จ านวน 64.52 ล้านบาท 
(2) เงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  จ านวน 150 ล้านบาท 
(3) เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 157.48 ล้านบาท 
 ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

 
 จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้อธิบายโครงการ Senior Living Project เพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้
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ช่ือโครงการ :  SANSARA   ภายใต้คอนเซ็ปต์ของโครงการ “ใช้ชีวิตที่คณุรัก” โดยเป็นชุมชนส าหรับคนอาย ุ50 ปีขึน้ไป เป็น
ชมุชนท่ีนา่อยู ่เป็นสงัคมของคนท่ีมีความคิดและวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายกนั มาอยูร่่วมกนั และมีความสขุในการท ากิจกรรม
ร่วมกนัในวยัเกษียณ เช่น การเลน่กอล์ฟ สปา หรือท ากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกนั ซึง่ผู้อยูอ่าศยัสามารถท ากิจกรรมได้มากหรือน้อย
ตามความต้องการ โดยในโครงการมีการจดัเตรียมบคุลากรท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองสขุภาพ และ
การบ ารุงรักษาที่พกัอาศยั 
โครงการนี ้สถาปนิกระดบัโลกเป็นผู้ออกแบบที่พกัอาศยั และมีหุ้นสว่นหลกั 3 ราย คือ 

1. Black Mountain  : ซึง่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟในเอเซีย ที่มีการจดั PGA European Tour ที่ได้รับความสนใจเป็น
อยา่งสงูจากชาวตา่งชาติที่จะมาเลน่กอล์ฟ หรือย้ายเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย 

2. บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
3. IMG Independent Management Group : ซึ่งเป็นผู้บริหารที่พกัส าหรับคนวยัเกษียณที่ออสเตรเลีย และเป็น

บริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการลกัษณะนี ้
โครงการนีต้ัง้อยู่ภายในโครงการของ Black Mountain และตัง้อยู่ติดกบัสนามกอล์ฟ 9 หลมุ ที่ก าลงัสร้างใหม่ มีพืน้ที่
ประมาณ 13.2 ไร่ ประกอบด้วย วิลลา่ 13 หลงั และอพาร์ตเม้นต์ 30 ห้อง คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างได้ในเดือนมิถนุายน 2559 
และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายจาก ยโุรปตอนเหนือ องักฤษ และออสเตรเลีย และจะ
ใช้เงินลงทนุประมาณ 372 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
หลงัจากนัน้ได้มีการเปิดวีดิทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นชมคอนเซ็ปต์ของโครงการโดยสงัเขป  
 

ทัง้นี ้การลงทนุในโครงการ Senior Living Project ดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 97.76 ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณจากงบการเงินของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท และเนื่องจากบริษัทไมม่ีการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนที่ผ่านมา 
ดงันัน้ จึงเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดของการเข้า
ท ารายการดงักลา่วปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ 
Senior Living Project และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ 
Senior Living Project ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
อยา่งไรก็ตาม หากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนมุตัิการลงทนุในโครงการ Senior Living Project ตามที่

เสนอในวาระนี ้บริษัทจะไมเ่สนอวาระท่ี 12 – 16 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากเป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกนั 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการลงทนุในโครงการ 
Senior Living Project ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สง่มอบ เอกสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง กบัคูส่ญัญา และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดต่อ การขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เก่ี ยวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จ
การ และให้มีอ านาจในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้
ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
นายฉัตรชัย งามวิภาส (ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
สบืเนื่องจากโครงการลงทนุดงักลา่วมีขนาดใหญ่เทา่กบัขนาดของสนิทรัพย์ของบริษัท ดงันัน้จึงมีค าถามสรุปได้ดงันี ้
ค าถามที่ 1 : ผู้ที่เช่าโครงการ จะจ่ายเงินทัง้ก้อนและพกัอาศยัตลอดชีวิต ใช่หรือไม ่ 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ตอบค าถาม ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้
ตอบค าถามที่ 1 : ใช่ ผู้ เช่าจ่ายครัง้เดียว โดยผู้ เช่าต้องมีอายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไปและอาศยัได้จนครบสญัญา คือ จนกว่าจะ
เสยีชีวิต  
ค าถามที่ 2 :  ในเร่ืองการปรับปรุงดแูลรักษา คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายของโครงการหรือไม่ 
ตอบค าถามที่ 2 :  ไมใ่ช่ ผู้ เช่าต้องดแูลให้คงสภาพเดิม โดยจะมีการเก็บคา่ใช้จ่าย 
ค าถามที่ 3 : ในการวิเคราะห์โครงการและผลตอบแทนของโครงการ ค านวณจากรายรับก้อนเดียว ไมไ่ด้กลา่วถึงรายรับอื่นๆ 
เช่น คา่สว่นกลาง 
ตอบค าถามที่ 3 :  เนื่องจากโครงการจะว่าจ้างบริษัทผู้ ให้บริการอ่ืนมาด าเนินการแทน (outsource) ซึ่งบริษัทดงักลา่วจะ
เป็นผู้ เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากผู้พกัอาศยัในโครงการ  
ค าถามที่ 4 : มีการเปรียบเทียบกบัโครงการอื่นทัง้ในและตา่งประเทศหรือไม่ เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการเท่ากบัร้อย
ละ 15.8 เปรียบเทียบกบั ต้นทนุทางการเงินเฉลี่ยของเงินทนุ (WACC) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 เท่ากบับริษัทได้สว่นต่างที่
ร้อยละ 5  
ตอบค าถามที่ 4 :  โครงการนีม้ีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) เท่ากบั 14.53 ล้านบาท  ซึ่งมีผลตอบแทนของโครงการที่ร้อยละ 
15.8 และมีส่วนต่างที่บริษัทจะได้รับที่ร้อยละ 5 หลงัหกั ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทนุ (WACC) ผลตอบแทนของ
โครงการของบริษัทไม่สามารถเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของโครงการอื่นๆ ได้ เนื่องจากมีขนาดของโครงการไม่เท่ากัน 
ดงันัน้จึงน ามาเปรียบเทียบได้เฉพาะกบัต้นทนุทางการเงินเฉลีย่ของเงินทนุ (WACC) ของโครงการเทา่นัน้ 
ค าถามที่ 5 : ในมมุมองของกรรมการอิสระ โครงการนีม้ีจดุเดน่ท่ีนา่สนใจ หรือจดุออ่นอยา่งไร  
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ตอบค าถามโดย นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ทางผู้บริหารได้พิจารณารายละเอียดในหลายแง่มุม รวมทัง้ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาในประเด็นต่างๆ  อย่างถ่ีถ้วนส าหรับ
โครงการนี ้ซึง่บริษัทมีความพยายามที่จะลดความเสีย่งในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุ ประกอบกบัปัจจุบันคน
ในช่วงวยัเกษียณมีมากขึน้ คนตา่งชาติมีความต้องการท่ีพกัอาศยัที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นนีม้ากขึน้  
สิง่หนึง่ที่บริษัทจะลดความเสี่ยงได้ คือ การที่บริษัทเลือกท าธุรกิจร่วมกบั IMG Independent Management Group ซึ่งเป็น
ผู้ช านาญการในการบริหารโครงการท่ีอยู่อาศยัส าหรับคนวยัเกษียณท่ีประเทศออสเตรเลีย  และนอกจากนีไ้ด้มีการคดัเลือก
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อส ารวจตลาดทัง้ในกรุงเทพ และหวัหิน ซึ่งมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก  ในส่วน
สนิทรัพย์ของโครงการนัน้ บริษัทไมไ่ด้มีการขายทรัพย์สนิ แตเ่ป็นการให้เช่า ดงันัน้ สนิทรัพย์ดงักลา่วยงัเป็นของบริษัทอยู่ 
ตอบค าถามโดย นายธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
เห็นด้วยกบัค าถามของผู้ ถือหุ้นวา่ โครงการนีเ้ป็นโครงการใหม ่และขนาดการลงทนุคอ่นข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ
บริษัทได้ตระหนกัถึงเร่ืองนีม้าโดยตลอด และมีการประชุมกนัอย่างสม ่าเสมอ แต่ต้องยอมรับว่าโครงการนีเ้ป็นได้ทัง้ 2 สว่น 
ทัง้โอกาสและความเสีย่ง คนเห็นโอกาสสงู แตไ่มม่ีใครเข้ามาด าเนินธุรกิจนี ้ซึ่งขณะนีย้งัไม่มีรูปแบบธุรกิจแบบไหนที่จะตอบ
ได้วา่ต้องด าเนินธุรกิจไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ ดงันัน้ บริษัทจึงได้ท าการศึกษาการด าเนินธุรกิจประเภทนีใ้น
ต่างประเทศ และได้หุ้นสว่น คือ IMG Independent Management Group ซึ่งผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้มี
สว่นร่วมในการท าการส ารวจตลาด (market research) ด้วย โดยมีการสมัภาษณ์กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึ่งบริษัทน าผลจาก
การท า market research ไปปรับปรุงโครงการเพ่ือให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ถือได้ว่ามีการด าเนินการด้วยความระมดัระวงั 
และการท างานต่างๆ มีที่ปรึกษาภายนอก (outsource) ซึ่งเป็นผู้ช านาญการเข้ามามีสว่นร่วม ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่มี
ความระมดัระวงั รอบคอบ แต่จะประสบความส าเร็จหรือไม่นัน้ ยงัไม่สามารถตอบได้ เพราะยงัไม่มีใครด าเนินการมาก่อน 
ต้องดไูปพร้อมๆ กนั แตใ่นฐานะกรรมการอิสระจะพิจารณาเฉพาะวา่มีการด าเนินการถกูต้องหรือไม ่ 
ผู้ด าเนินการประชมุกลา่วขอบคณุที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระ 

 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลงทุนใน
โครงการ Senior Living Project ตามที่เสนอ 
 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการลงทุนในโครงการ Senior Living Project และการมอบ
อ านาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,709,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,709,807 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 12 : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 

สบืเนื่องจากการพิจารณาและอนมุตัิการลงทนุในโครงการ Senior Living Project และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพ
คลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้บริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทนุ ส าหรับ
การลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) 
บริษัทจึงจ าต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมี
มติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน  จ านวน 62,995,738.80 บาท (หก
สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 
629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยแปดสบิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิ
สตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 141,740,412.20 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสีห่มื่นสีร้่อยสบิสองบาทยี่สิบสตางค์) 
เป็น 204,736,151 บาท (สองร้อยสีล้่านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพนัหนึง่ร้อยห้าสบิเอ็ดบาท) 

 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,753,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,753,807 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 

 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256025
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 วาระที่  13 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ตอ่ไปนีแ้ทน 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  204,736,151 บาท  (สองร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่ง
ร้อยห้าสบิเอ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น  2,047,361,510  หุ้น  (สองพนัสีส่บิเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึง่พนั
ห้าร้อยสบิหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  0.10 บาท  (สบิสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั  2,047,361,510  หุ้น  (สองพนัสีส่บิเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึง่พนั
ห้าร้อยสบิหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น  ( - )” 
 
 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ 
 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,753,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,753,807 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256026
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วาระที่  14 : พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)  
 
 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและที่จอง
ซือ้เกินสทิธิ ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ในจ านวน
ไมเ่กิน 314,978,694 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและที่จองซือ้เกิน
สิทธิ (โดยไม่คิดมลูค่า) ในอตัราสว่น 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัใหม่ ต่อใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ตามสรุปรายละเอียด
เบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมมีติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทัง้ด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัดงักล่าว  และการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่ เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ตามที่เสนอ 
 

 มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) และการมอบอ านาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,753,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256027
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ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,753,807 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 15 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
    

 ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัสาม
ร้อยแปดสบิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สิบเก้าล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยแปดสบิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปด

พนัหกร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) โดยมีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายครัง้เดียว
เต็มจ านวนหรือแตบ่างสว่นก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ 
ไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4.5 (สีจ่ดุห้า) 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยผู้ ถือ
หุ้นมีสทิธิที่จะจองซือ้หุ้นในจ านวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้า
สบิสตางค์) 
 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ การจองซือ้ของผู้ ถือหุ้น
เดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อ านาจและดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
ประสงค์จะจองซือ้หุ้นในจ านวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอ
ขายเดียวกนั  
 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) นัน้ ผู้ ถือ
หุ้ นมีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดไว้ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตาม
สทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ มี
ดงัตอ่ไปนี ้
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กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนและช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิด
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
 
กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนแตล่ะราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการ
ค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายได้จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิด
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวน
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว  
 
ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือเพิ่มเติมอีก บริษัทจะท าการ
ลดทนุจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมท่ าให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้อง
ท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ . 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้
ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงาน
การเพิ่มทนุ (F 53-4)  
 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปด
พนัหกร้อยเก้าสบิสี่หุ้นหุ้น) โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นและที่จองซือ้เกินสิทธิ ทัง้นี  ้ตาม
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รายละเอียดที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ  (F 53-4) ซึ่ง
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น
และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมมีติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณา (ก) ก าหนด
และแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราสว่นการจองซือ้หุ้น วิธีการหรือ
เง่ือนไขในการช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้การแต่งตัง้
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) (ข) เข้าท า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ค) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว ซึ่ง
รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (ง) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้ส าเร็จลลุว่งได้ทกุประการ  
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ตามที่เสนอ 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการมอบอ านาจ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,817,057 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
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รวมจ านวนเสียง  782,817,682 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 16 : พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะลงทนุในโครงการ Senior Living 

Project และเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมุนเวียนให้กับบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุที่เข้มแข็งขึน้เพื่อสร้าง
ความพร้อมในการระดมทนุ ส าหรับการลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 และเพื่อจดัหาเงินทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และ/หรือ ช าระเงินคืนกู้  และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้ นกู้ ซึ่ งอาจจะมีในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) อายหุุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10 (สิบ) ปี โดยเสนอขายไม่
วา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บคุคลทัว่ไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น ตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิ
วเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว สรุปได้
ดงันี ้

 
วตัถปุระสงค์ : เพื่อลงทนุในโครงการ Senior Living Project (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมและ

ต้นทนุของเงินกู้  เมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการอื่นๆ) และ/หรือ เพื่อเป็นทนุหมนุเวียน
ของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึง่อาจจะมีในอนาคต  

ประเภท : มีหรือไม่มีหลกัประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึ น้อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงิน : ไมเ่กิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเทียบเทา่ในเงินสกลุอื่น 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ  

  ผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มี
ลกัษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้
ประกาศก าหนด ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได้  

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 (สบิ) ปี 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256031
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมมีติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนดชนิด 
ประเภท อาย ุราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือ
หุ้นกู้  การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ รวมทัง้รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้ การแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ และนายทะเบียนหุ้ นกู้  การเข้าท าและลงนามในสัญญา 
Underwriting Agreement และ/หรือ สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาต่อรองและตกลงอตัรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสญัญาต่างๆ ข้างต้น การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงาน  ก.ล.ต. 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้
ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่

(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  ตามที่เสนอ 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการมอบอ านาจ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 782,817,057 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  782,817,682 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 17 : พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในวาระนีจ้ะไมม่ีการลงคะแนนเสยีงใดๆ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุ เพื่อท่ีประชุมได้รับทราบและเพื่อ
บนัทึกในรายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/
หรือ ค าเสนอแนะแก่บริษัท 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256032
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ผู้ด าเนินการประชมุตอบค าถามที่ผู้ ถือหุ้นคือ นายฉัตรชัย งามวิภาส (ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามในวาระ
ที่ 3 ข้อที่ 1 สรุปได้ดงันี ้ 
ค าถามที่ 1 : บริษัทมีนโยบายที่เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ หรือมีหลกัธรรมาภิบาลที่ดีอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มที่
จะเข้าไปมีสว่นร่วมกบัแนวร่วมภาคปฏิบตัิเพื่อประชาชนเพื่อตอ่ต้านทจุริตกบั IOD หรือไม ่ 
ตอบค าถามที่ 1 :  บริษัทได้ยึดถือและปฏิบตัิในการท่ีจะต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่มาโดยตลอด สว่นการจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกแนวร่วมภาคปฏิบตัิฯ หรือไมน่ัน้ จะหารือในการประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเร่ืองนีอ้ีกครัง้ 
 
ปิดประชุม 
 
 หลงัจากที่ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีแล้ว และ
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกลา่วปิดประชุม
เวลา 15.43 น.  

 
 
 

  
 
นายสเุรซ ซูบรามาเนียม  
ประธานกรรมการ  
ประธานในที่ประชมุ 

 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256033

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี  6                สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายสัญชัย  เน่ืองสทิธ์ิ  
อาย ุ 45 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ. บิวเดอสมาร์ท 
 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจการจดัการ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขาทรัพยากรมนษุย์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั       :   กรรมการมลูนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ 
2012-2015 :  ประธานกรรมการตดัสนิรางวลั 
                     Thailand Property Awards  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         -  ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        - 1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  5/5 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 14 มีนาคม 2560   8.255 % (140,000,000 หุ้น) 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. เป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
 

  



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256034

ชื่อ-สกุล ดร.ธีรธร  ธาราไชย  
อาย ุ 39 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก  
 วิศวกรรมศาสตร์, สาขาการบริหารงานก่อสร้าง 
 มหาวิทยาลยัมชิิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาโท  
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารงานก่อสร้าง,  
มหาวิทยาลยัมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา 
- บริหารธุรกิจการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท  / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย การเงินและ
ธุรการ   บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั : กรรมการ   บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         – 1 บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        - 1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 14 มีนาคม 2560  ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. ไมเ่ป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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ช่ือ-สกุล ดร.ธีรธร  ธาราไชย  
อาย ุ 39 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก  
 วิศวกรรมศาสตร์, สาขาการบริหารงานก่อสร้าง 
 มหาวิทยาลยัมชิิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาโท  
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารงานก่อสร้าง,  
มหาวิทยาลยัมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา 
- บริหารธุรกิจการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท  / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย การเงินและ
ธุรการ   บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั : กรรมการ   บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         – 1 บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        - 1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 14 มีนาคม 2560  ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. ไมเ่ป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก.การลงทะเบียน 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวก
ในการลงทะบียนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาเข้าประชมุ โปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ และหนงัสอืมอบฉนัทะที่
กรอกข้อความครบถ้วนถกูต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุมาด้วย ทัง้นี ้
บริษัท ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารถกูต้อง และครบถ้วนเข้าประชมุเทา่นัน้ 

ข.เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

1) ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถา่ยบนเอกสารดงักลา่ว และทีย่งัไมห่มดอาย ุ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมา พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ืผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถา่ยบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไมห่มดอายุของ
ผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงทีส่ว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และทีย่งัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอื
เดินทาง 

2) ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : 

1.กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ
บคุคล และ มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 
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(ข)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงทีส่ว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และยงัไม่
หมดอายขุองผู้แทนนิติบคุคล เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอื
เดินทาง 

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ
บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถา่ยบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไมห่มดอายุ
ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี ่
หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงทีส่ว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอื
เดินทาง 

 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่ให้เข้าประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้
จ านวน 2 แบบ ได้แก ่

1. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

2. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

โปรดเลือก หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดยีว ในจ านวน 2 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้
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และโปรกกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้ถกูต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีด
ฆา่ ลงวนัท่ี ที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าประชมุได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
และระบช่ืุอ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วที่ปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปท่ี “เลขานกุารบริษัท” บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้ถงึ
บริษัทก่อนวนัที่ 21 เมษายน 2560 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการเร่ิมประชมุ ทัง้นี ้ บริษัทได้สรุปข้อมลู
เก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน 

1. 1 หุ้นมี 1 เสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

3. ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงหรือไม ่เพื่อมิให้
เปน้การเสยีเวลาของผู้ถือหุ้นโดยสว่นรวม ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง สว่นผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถกู ( / ) ลงในบตัรลงคะแนนเสยีงในช่องที่ประสงค์ 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชมูือขึน้ และสง่มอบให้แกเ่จ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปตรวจนบั ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับการ
มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะมคี าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสยีงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทกึ
คะแนนเสยีงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบอ านาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นด้วย 

2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ได 
ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ภายหลงัจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชมุทราบผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่ าเอาคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสยีงอกี
ในวาระนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะกลบัก่อนปิดการประชมุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีจดุลงทะเบียนหน้าห้องประชมุ 
เพื่อเจ้าหน้าทีจ่ะได้หกัคะแนนของทา่นออกจากระบบก่อน 
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สิง่ที่สง่มาด้วย  5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั  
อาย ุ 44 ปี 

ที่อยู ่ เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท  
MBA Columbia Business School 
ปริญญาตรี  
Economics: Columbia College,  
Columbia University 

ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  : Deputy General Manager  บริษัท บริหารสนิทรัพย์อลัฟาแคปปิตอล จ ากดั 

2551-2558 : Senior Vice President, Risk  : จีอี แคปปิตอล 

2550-2551 : Integration Team : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 117/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 9/2552    
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 2 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         –  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        -  บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 14 มีนาคม 2560  ไมม่ี 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบั
บริษัท 

ไมม่ี 

การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือ ในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา  
1. ไมเ่ป็น    กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็น   ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ี       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอสิระ (เช่น การซือ้ / ขาย

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิ่นสดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย
กวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนั
ท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง 
(1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 36.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 37.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีส่บิห้า (25) คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และ
ในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไมส่ามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 39.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ
เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

       (2)  ในกรณีดงัดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

 (ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคมุรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ
แบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (ฉ)  การเลกิบริษัท 

 (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

40.  กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

       (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

       (2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบบญัชีที่ผา่นมา 

       (3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

       (4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

       (5)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

       (6)  กิจการอื่น ๆ     



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256042

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 
Enclosure No.7 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (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 

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

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

 โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows : 
 

         หุ้นสามญั ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ................................................. เสียง 
Ordinary share of  shares, having the right to vote equivalent to  votes, 

         หุ้นบริุมสิทธิ .........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ..................................................เสียง 
Preferred share of  shares, having the right to vote equivalent to  votes, 
 

(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint: 

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

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



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256043

 
 
 

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

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

 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Ms. Thitiya Wongchirachai  (position Audit Committee / Independent Director)  
ที่อยูเ่ลขที่ 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 
 

สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: มีสว่นได้เสียในการพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve 

the determination of the remuneration of the directors for the year 2017. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for 

the year 2017 
 
ในวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560    เวลา 14.00 น. 
On Friday 28 April 2017    at       2.00 p.m. 
ณ ห้องประชมุ Auditorium อาคารศภุาลยัแกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่

อ่ืนด้วย 
At Auditorium Meeting Room, Supalai Grand Tower, Rama 3 Road, Bangkok or any adjournment at any date, time and place 

thereof. 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256044

 
 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256045

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

Enclosure No.7 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (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 

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

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

 โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows : 
 

         หุ้นสามญั ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ................................................. เสียง 
Ordinary share of  shares, having the right to vote equivalent to  votes, 

         หุ้นบริุมสิทธิ .........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ..................................................เสียง 
Preferred share of  shares, having the right to vote equivalent to  votes, 
 

(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint : 

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

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



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256046

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

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

 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Ms. Thitiya Wongchirachai  (position Audit Committee / Independent Director)  
ที่อยูเ่ลขที่ 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 
 

สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: มีสว่นได้เสียในการพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda to consider and approve 

the determination of the remuneration of the directors for the year 2017. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for 

the year 2017 
 
ในวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560    เวลา 14.00 น. 
On Friday 28  April 2017    at       2.00 p.m. 
ณ ห้องประชมุ Auditorium อาคารศภุาลยัแกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่

อ่ืนด้วย 
At Auditorium Meeting Room, Supalai Grand Tower, Rama 3 Road, Bangkok or any adjournment at any date, time and place 

thereof. 
 
(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
    I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
 
 
 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256047

 
 

 
วาระที่ 1          พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  
Agenda No.1    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 2         รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 และแผนธุรกิจ 
ส าหรับปี 2560 

Agenda No.2 To acknowledge the Company’s performance for the Year 2016 and Business plan for the year 2017 
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สดุ  
 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัช ี
Agenda No.3  To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal 

year ended December 31, 2016 and to acknowledge the report of the auditors 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 4          พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 2559 
Agenda No.4 To consider and approve the allocation of the profit from the operating results for the year 2016  
 as legal reserve 

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



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม 256048

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

วาระที่ 5           พิจารณาและอนมุตัิงดการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559   
Agenda No.5 To consider and approve the suspension of the dividend payment from the operating results for the 

year 2016 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 6          พิจารณาและอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.6  To consider and approve the election of directors in place of the directors who retire by rotation 
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

1. นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ: รองประธานกรรมการ  
Mr. Sunchai Nuengsit  : Vice Chairman of the Board 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

2. ดร. ธีรธร ธาราไชย: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 Dr. Theerathon Tharachai :  Audit Committee / Independent Director 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 7           พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 
Agenda No.7  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and audit   

committees for the year 2017 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 8           พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
Agenda No.8  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for 

the year 2017 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่9          พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.9 Other business (if any) 
 

(5)การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมิสิทธิพิจารณา 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 เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท 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     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
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หมายเหต ุ
Remark 
1.ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

2.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee 

may be voted for. 
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