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ณ ห้องประชุม Aditorium ชั้น 33
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ที่จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยบริษัทได้จัดส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่
สง่มาด้วย 1) 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
 

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

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 โดยบริษัทได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2558 ให้กบัผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

 
 การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
  

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

 
  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

สมควรที่จะอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 3 I
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 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 

2558  
 

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

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 606,382.33 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 5 ของก าไรสทุธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

 
 การลงมติ :วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  
 

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

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นอตัรา 0.0033 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินเท่ากับ 4,677,433.60 บาท  
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
(Record Date) ในวันที่  11 พฤษภาคม  2559  และให้ รวบรวมราย ช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที่  12 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  25 
พฤษภาคม 2559  
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Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์   กรรมการบริหาร 
2. นาย มาร์ค ดี. เรมีจาน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายเอนก พิเชฐพงศา  กรรมการ 

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

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

  
วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น
คา่ตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัท ก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทน
กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือ 

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการ
บริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2558 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 

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

และ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิในหลกัการส าหรับการ
จ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2559 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเดิม คือ ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิส าหรับ
ปี 2559 แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะ
ท่าน  ซึ่งสอดคล้องกบัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิไว้ โดยโบนสักรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 
638,155.03 บาท ซึง่เป็นไปตามกรอบเงินโบนสักรรมการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ 

  
 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
วาระที่ 8    พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และการก าหนดค่าตอบแทนในการ

สอบบัญชี 
 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท 

  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้  
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ   

 นายเสถียร วงศ์สนนัท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ   
 นายวิชยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ   
 นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 หรือ 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



หนังสือเชิญประชุม 2559I 6 I

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

6 

 
  นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็น

เอส ออดิท จ ากดั  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 เนื่องจากพิจารณาว่า ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังาน
  ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
มาแล้ว 4 ปี โดยพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาทโดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 960,000 บาท และส าหรับ
บริษัทในกลุม่ จ านวน 390,000 บาท  

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้

น าออกจ าหน่าย 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้
หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นและที่จ องซื อ้ เกินสิท ธิ (โดยไม่คิดมูลค่า)  ซึ่งภายใต้
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่ม
ทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ น้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและ
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  
 
ตามความข้างต้น บริษัทจะต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 759,575.30 บาท (เจ็ด
แสนห้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเจ็ดสบิห้าบาทสามสิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 142,499,987.50 บาท 
(หนึ่ ง ร้อยสี่ สิบสองล้านสี่ แสนเก้าหมื่ น เก้ าพัน เก้า ร้อยแปดสิบ เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) เป็น 
141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตดั
หุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 7,595,753 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพนั
เจ็ดร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการ
รองรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) โดย
มติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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ในการซือ้หุ้นสามัญ (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) ได้ครบก าหนดอายุลงและเสร็จสิน้โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 759,575.30 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพนั
ห้าร้อยเจ็ดสบิห้าบาทสามสิบสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 142,499,987.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สบิสอง
ล้านสีแ่สนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสบิสตางค์) เป็น 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่
สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหนา่ยจ านวน 7,595,753 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิสามหุ้น) 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

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

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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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ ประสงค์ที่จะเข้าลงทนุในโครงการ  

Senior Living Project ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนส าหรับคนท่ีจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุโดยจะจดัให้มี
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสม
ส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุโดยจะเป็นไปในรูปแบบการท าสญัญาเช่าซึ่งมีก าหนดระยะเวลาเช่า
ตลอดอายขุองผู้ เช่า โครงการดงักลา่วมีเนือ้ที่ของโครงการประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตัง้อยู่ใน
โครงการ Black Mountain Lifestyle Resort  ที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และมีมลูคา่การลงทนุประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมลูคา่ที่ดิน) ทัง้นี ้บริษัทจะใช้แหลง่เงินทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) หุน้กู ้รวมถงึวงเงนิตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ จ านวน 64.52 ล้านบาท 
(2) เงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน             จ านวน 150 ล้านบาท 
(3) เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 157.48 ล้าน 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บาท  
 

ทัง้นี  ้การลงทุนในโครงการ Senior Living Project ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 97.76 ตามเกณฑ์มลูค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งค านวณจากงบการเงินของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ดงันัน้ จึงเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดของการเข้าท ารายการดงักล่าวปรากฏตามสารสนเทศของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project (สิ่ง
ที่สง่มาด้วย 4) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน
โครงการ Senior Living Project (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
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 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
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Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
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(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
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เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
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บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 9 I
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อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมตัิการลงทุนในโครงการ Senior Living Project 
ตามที่เสนอในวาระนี ้บริษัทจะไมเ่สนอวาระที่ 12 – 16 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากเป็นวาระที่
เก่ียวเนื่องกนั 

  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ  Senior Living Project ดังกล่าว  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการติดต่อ 
เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับคู่สญัญา 
และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  การติดต่อ การขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เก่ียวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูล
ใดๆ ที่เก่ียวข้อง การให้ถ้อยค า ข้อความ ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับการเข้าท ารายการดงักล่าวได้ทกุประการจนเสร็จการ และให้มีอ านาจในการแต่งตัง้ และ/
หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living 
Project และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้บริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุที่
เข้มแข็งขึน้เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทนุ ส าหรับการลงทนุในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) บริษัทจึงจ าต้องด าเนินการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ านวน 62,995,738.80 บาท (หกสบิสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยสามสิบแปด
บาทแปดสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สิบเก้า
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบ
สตางค์) เป็น 204,736,151 บาท (สองร้อยสีล้่านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพนัหนึง่ร้อยห้าสบิเอ็ด)  
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
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(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
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กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 62,995,738.80 บาท (หกสิบสองล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ิบเอ็ดล้านเจ็ด
แสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สบิสตางค์) เป็น 204,736,151 บาท (สองร้อยสีล้่านเจ็ดแสนสามหมื่นหก
พนัหนึง่ร้อยห้าสบิเอ็ดบาท)  

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 
“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  ( - )” 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 
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 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่  

2 (BSM-W2)  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ตามสดัส่วนการถือหุ้นและที่จองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและท่ีจองซือ้เกินสิทธิ (โดยไม่คิดมลูค่า) ในอตัราสว่น 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญั
ใหม ่ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย  
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-
W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและที่จองซือ้เกินสิทธิ 
(โดยไม่คิดมลูคา่) ในอตัราสว่น 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัใหม่ ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ตามสรุป
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
รุ่นที่ 2 (BSM-W2) (สิง่ที่สง่มาด้วย 6) 

 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใช้
สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทัง้ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัดงักลา่ว และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

    
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนั
สามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น

แปดพนัหกร้อยเก้าสิบสี่หุ้ น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายครัง้
เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวนหรือ
เป็นคราวๆ ไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ใน
อตัราส่วน 4.5 (สี่จุดห้า) หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้
ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซือ้หุ้นในจ านวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้  ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ การจองซือ้ของผู้ ถือ
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ได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกนั  
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จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเกินกวา่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

 
กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความ
จ านงในการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนและช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 13 I
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ทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
 
กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิด
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายได้จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้
แล้ว  

 
ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืเพิ่มเติมอีก บริษัทจะท า
การลดทนุจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลอืดงักลา่วตอ่ไป 
 
การจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่ เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้าม
ผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้น
อยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท  ทัง้นี ้
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
แปดพนัหกร้อยเก้าสิบสี่หุ้นหุ้น) โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นและที่จองซือ้เกินสิทธิ 
ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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สามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และ
แบบรายงานการเพิ่มทนุ  (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 7) 

 
บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สิบเก้าล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยแปดสบิแปดหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหกร้อย
เก้าสิบสี่หุ้ น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่
บางสว่นก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4.5 (สี่จุดห้า) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
(หนึง่) หุ้นสามญัใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะจองซือ้หุ้นใน
จ านวนที่เกินกวา่สทิธิของตนได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสบิสีล้่านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหกร้อยเก้าสบิสี่หุ้น
หุ้น) โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามสดัสว่นการถือหุ้นและที่จองซือ้เกินสทิธิ 
 อนึง่ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท มีความเหมาะสม โดย
ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเทียบเคียงกบัราคาตลาดของหุ้น
สามญัในขณะที่พิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดยก าหนดอตัราสว่นลด (Discount) ไมเ่กินร้อยละ 15 
ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ 15 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
พิจารณา (ก) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เสนอขาย เช่น วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) หรือวนั
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Book 
Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซือ้หุ้น  วิธีการหรือเง่ือนไขในการ
ช าระคา่หุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  
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(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
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 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
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 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
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บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 15 I
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รวมทัง้การแต่งตัง้ตัวแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) (ข) เข้าท า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็น
ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้น
สามญัเพิ่ม 
 
ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (ง) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้ส าเร็จลลุว่งได้ทกุประการ  
 
อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการใน
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัทขอ
เรียนชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จ านวนหุ้นที่เสนอขาย ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการ

เสนอขาย วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการ
จัดสรร 
- โปรดพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนหุ้นที่เสนอขาย ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย 

วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรร ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 15 นี ้และในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 7)  

 
2)  วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ  

(ก) วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
1. เพื่อการลงทนุโครงการ Senior Living Project ประมาณ 150 ล้านบาท 

- ลกัษณะของโครงการ 
 โครงการ Senior Living Project เป็นโครงการสร้างชมุชนส าหรับคนที่ใช้ชีวิต

หลงัเกษียณ โดยจะจัดให้มีสิ่งปลกูสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ให้บริการ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมส าหรับการใช้ชีวิตหลงั
เกษียณอายุ โดยจะเป็นไปในรูปแบบการท าสัญญาเช่าซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้ เช่าและสญัญาเช่าจะสิน้สุดลงต่อเมื่อผู้ เช่า
เสียชีวิตลง มีจ านวน 43 ยูนิต โดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวแบบวิลล่าจ านวน 11 
หลงั บ้านแฝดจ านวน 2 หลงั และอพาร์ตเม้นต์จ านวน 30 ห้อง ซึ่งอยู่บน
อาคาร 3 ชัน้ จ านวน 3 หลงั หลงัละ 10 ห้อง ซึ่งก าหนดอตัราค่าเช่าส าหรับ
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
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กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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ระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้ เช่าไว้ประมาณ 8 ,935,000 - 14,296,000 
บาท ต่อหนึ่งหลัง (หรือ 250,000 – 400,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหลัง 
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทา่กบั 35.74 บาท) 

- โอกาสที่โครงการดงักลา่วจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 
สืบเนื่องจากวิสยัทศัน์ของผู้บริหารบริษัทซึ่งได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบนัเป็นสงัคม
ของคนวยัเกษียณ มีประชากรวยัเกษียณจ านวนมากทัว่โลก ประกอบกับมี
คนต่างชาติต้องการมาใช้ชีวิตบัน้ปลายในประเทศไทยเพิ่มขึน้  และมี
ผู้ ประกอบการจ านวนมากให้ความสนใจที่จะสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับ
ชาวตา่งชาติในวยัเกษียณ แตย่งัไมม่ีผู้ประกอบการรายใดที่เน้นการให้บริการ
แบบครบวงจรส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณ ซึ่งบริษัทได้เห็นช่องว่างทาง
ธุรกิจนี ้บริษัทจึงได้ตัดสินใจลงทุนหาข้อมูลและท าการศึกษาตลอดจน
สมัภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านัน้ จนเกิดความมั่นใจ บริษัทจึงได้
ตดัสนิใจลงทนุในโครงการ Senior Living Project 
ทัง้นีโ้ครงการนีจ้ะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนี ้คาดวา่สง่ผล
ดีตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว (รายละเอียดผลตอบแทนจาก
การลงทนุ อยูใ่นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในเอกสาร
แนบ 5) 

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษัทในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ให้ส าเร็จ และความเสีย่งจากการด าเนินโครงการ 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้ บริษัทจะมีผลขาดทนุจาก
สว่นของค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ทัง้นี ้ในส่วนเงินลงทุนค่าที่ดิน บริษัทอาจจะไม่ขาดทุน หากบริษัทสามารถ
ขายที่ดินได้ในราคาที่สงูกว่าราคาที่ซือ้มา (ราคาซือ้มาใกล้เคียงกบัราคาจาก
ผู้ประเมินอิสระ) ส าหรับความเสีย่งจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ 

1. ความเสีย่งจากโครงการเกิดความลา่ช้า 
2. ความเสีย่งจากต้นทนุท่ีสงูกวา่ที่ได้ประมาณการไว้ 
3. ความเสีย่งจากการพึง่พิงบคุลากรเฉพาะทาง 
4. ความเสีย่งจากการขอใบอนญุาตตา่งๆ  เป็นต้น 

- งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทัง้หมดท่ีคาดว่า
จะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 
โครงการนีใ้ช้งบประมาณทัง้สิน้ 372 ล้านบาท แบง่เป็น 
1. เงินมดัจ าคา่ที่ดิน จ านวน 30 ล้านบาท  
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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2. คา่ที่ดินสว่นที่เหลือจ านวน 51.21 ล้านบาท จะช าระในวันโอนกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดิน กลา่วคือ ภายในเดือนพฤษภาคม 2559  

3. คา่ก่อสร้างจ านวน 291 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
- คา่ที่ปรึกษา  จ านวน 21.60 ล้านบาท 
- คา่ก่อสร้างขัน้แรก จ านวน 23.54 ล้านบาท 
- คา่สาธารณปูโภค จ านวน 35.31 ล้านบาท 
- คา่ก่อสร้างที่อยูอ่าศยัในโครงการ จ านวน 210 ล้านบาท  

ซึง่จะก าหนดรายละเอียดการช าระเงินกบัผู้ รับเหมาหลกัตอ่ไป  
 

โปรดพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ โอกาสที่โครงการดงักลา่ว
จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น  และ
งบประมาณทัง้หมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท 
จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior Living 
Project (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project (สิ่งที่
สง่มาด้วย 5) 

2. เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุ
ที่เข้มแข็งขึน้เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต  
ประมาณ 7.50 ล้านบาท 

3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 
(BSM-W2) ประมาณ 157.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะน าเงินที่ได้ไปใช้ในการปรับ
โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

 
(ข) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น  

กรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) 
- ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อย
ละ 15.38 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้
Control Dilution =                   จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้  

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
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=                    314,978,694   

1,732,382,816 + 314,978,694 
=      15.38% 
 

- ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน
314,978,694 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น  (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับ
ร้ อ ย ล ะ  15.38 โด ย ก า ไ ร สุ ท ธิ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ค า น ว ณ  คื อ  ก า ไ ร สุ ท ธิ
ย้อนหลงั 12 เดือน (งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
 เทา่กบั 14,620,078.58 บาท โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้ 
 
Earnings Dilution =    ก าไรตอ่หุ้น – ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 

 ก าไรตอ่หุ้น 
ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  =                          ก าไรสทุธิ                               

จ านวนหุ้นช าระแล้ว+จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย =                14,620,078.58             

1,417,404,122 + 314,978,694 
= 0.008 บาท 

ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  =              14,620,078.58                 
1,732,382,816+ 314,978,694 

 = 0.007 บาท 
 

Earnings Dilution = 0.008-0.007 
 0.008 

= 15.38% 
 

- ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน  314,978,694 
หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 1.75 
บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559  
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Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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(ระหว่างวันที่  2 กุมภาพัน ธ์  2559 ถึ ง  23 กุมภาพัน ธ์  2559) (ข้ อมูลจาก 
SETSMART) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

 
Price Dilution =    ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย** 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
*ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาเสนอ
ขายหุ้น RO x จ านวนหุ้นเสนอขาย RO) / (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเสนอ
ขาย RO) 
**ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นช าระแล้ว
รวมหุ้นเสนอขาย RO) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้
นี)้ / (จ านวนหุ้นช าระแล้วรวมหุ้นเสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้ 

  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  
= (0.59 * 1,417,404,122) + (0.50 * 314,978,694)  
      (1,417,404,122 + 314,978,694) 
= 0.57 บาท 

 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
= (0.57 * 1,732,382,816) + (0.50 * 314,978,694) 
                   (1,732,382,816 + 314,978,694) 
= 0.56 บาท 
 
Price Dilution  
= (0.57 - 0.56) / 0.57 
= 1.75% 
 
หมายเหต:ุ การค านวณ Dilution Effect เป็นการค านวณหลงัจากรวมผลกระทบ
จากการเสนอขายหุ้น RO แล้ว 
 

- ความคุ้มค่าที่ ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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บริษัทจะน าเงินระดมทนุที่ได้จากการใช้สิทธิ BSM-W2 ไปใช้ในการปรับโครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง เพิ่มรอบอัตรา
หมุนเวียนการขายสินค้าผ่านการท าการตลาดเชิงรุกให้มากขึน้ และเน้นท า
การตลาดส าหรับกลุ่มลกูค้าหลกัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมี
ความมัน่ใจว่าจะสามารถสร้างอตัราก าไรสทุธิให้เพิ่มขึน้ และกรณีอตัราก าไรสทุธิ
ดังกล่าวเพิ่มขึน้มากกว่าผลกระทบจาก  Earnings dilution ที่  15.38% ก็จะ
เปรียบเสมือนวา่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบจาก Earnings dilution 
 

3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท 
(ก) เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทนุเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในโครงสร้างเงินทนุ
ส าหรับ Senior Living Project ร่วมกบัการขอสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน
เพื่อลงทุนในโครงการดงักล่าว โดยพิจารณาปัจจยัอตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนในสดัสว่นที่
เหมาะสม ทัง้นีเ้งินเพิ่มทุนจะใช้รองรับการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึน้จาก 
Senior Living Project โดยคณะกรรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววา่ โครงการนีม้ีเป็นไป
ได้ที่จะประสบความส าเร็จเป็นอย่างสงู เนื่องจากเป็นการท าธุรกิจให้บริการท่ีอยู่อาศยั
พร้อมการบริการที่ครบวงจรส าหรับคนใช้ชีวิตหลงัเกษียณที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
แบบครบวงจร และตอบรับกบัความต้องการกับกลุ่มลกูค้า ซึ่งเป็นคนต่างชาติได้อย่าง
ลงตวั โดยปัจจุบนัยงัไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นประกอบธุรกิจนีม้ากนกั นอกจากนี ้ยงั
เป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจไปสูธุ่รกิจอื่นที่มี 
 
ศกัยภาพ ท าให้บริษัทมีรายได้และสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะสง่ผล
ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี ้การเพิ่มทุนในครัง้นีบ้ริษัทจะน าเงินมา
ลงทนุในการก่อสร้าง ซึง่มีมลูคา่การลงทนุท่ีสมเหตสุมผล  
 

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและความคืบหน้า
ของโครงการ 
 
ภายหลงัจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิการ
เข้าท ารายการลงทนุ Senior Living Project แล้ว บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อน าเงิน
สว่นหนึ่งไปช าระค่าที่ดิน ส าหรับเงินที่จะใช้ในส่วนของค่าก่อสร้างบริษัทคาดว่าจะเร่ิม
ก่อสร้างประมาณเดือนมิถนุายน 2559 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 16 เดือน  
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
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ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาแบบ ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร
ออกแบบและที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาแบบให้เหมาะสมกับสถานที่และกลุ่มลูกค้าและ
งบประมาณการก่อสร้างของบริษัท 

 
(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

และโครงการที่จะด าเนินการ และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิที่
ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
โครงการ Senior Living Project ใช้เงินลงทุนทัง้สิน้ 372 ล้านบาท  โดยบริษัทได้จดัหา
เงินทนุจากหลายช่องทางดงันี ้

1. หุน้กู ้รวมถงึวงเงนิตัว๋แลกเงิน หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ (ซึ่งจะเสนอขอที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิในครัง้นี)้   จ านวน 64.52 ล้านบาท 

2. เงนิกู้ยมืจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน (ซึ่งจะเสนอขอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้
อนมุตัิในครัง้นี)้                              จ านวน 150 ล้านบาท 

3. เงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัสว่น
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(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการ
ด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
ผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้ ได้แก่ 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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1. รายได้และก าไรเพิ่มขึน้จากการด าเนินโครงการ 
2. สนิทรัพย์เพิ่มขึน้โดยจะบนัทกึในรายการท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
3. หนีส้ินเพิ่มขึน้จากการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินกู้  ซึ่งจะทยอยลดลงจากการช าระ

หนีส้นิตามก าหนด 
4. สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุ 
5. ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ ในกรณีที่โครงการมีก าไรในแตล่ะปี 

 
อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหาก
การไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือ
หุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทประสงค์จะลงทนุในโครงการ Senior Living Project และเพื่อ
เพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุที่เข้มแข็งขึน้เพื่อสร้าง
ความพร้อมในการระดมทนุ ส าหรับการลงทนุในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระท่ี 11 และเพื่อ
จดัหาเงินทนุที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน และ/หรือ ช าระเงินคืนกู้  และ/หรือ ไถ่ถอน
หุ้นกู้ ซึ่งอาจจะมีในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) อายหุุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10 (สิบ) 
ปี โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคล
ทัว่ไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น ตามรายละเอียดเบือ้งต้น 
ดงัตอ่ไปนี ้
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 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
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(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
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บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 23 I
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วตัถปุระสงค์ : เพื่อลงทนุในโครงการ Senior Living Project (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมและ
ต้นทนุของเงินกู้  เมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการอื่นๆ) และ/หรือ เพื่อเป็นทนุหมนุเวียน
ของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึง่อาจจะมีในอนาคต  

ประเภท : มีหรือไม่มีหลกัประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

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

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

 

  ผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มี
ลกัษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้
ประกาศก าหนด ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได้  

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 (สบิ) ปี 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อ

พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้าน
บาท) อายุหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10 (สิบ) ปี โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน 
โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคลทัว่ไป ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแตบ่างสว่น ตามรายละเอียดเบือ้งต้นท่ีเสนอไปข้างต้น 

  
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
ก าหนดชนิด ประเภท อาย ุราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ 
รวมทัง้รายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ การแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ย
หุ้ นกู้ และนายทะเบียนหุ้ นกู้  การเข้าท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ 
สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและ
คา่ใช้จ่ายของสญัญาตา่งๆ ข้างต้น การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารตา่งๆ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงาน
ตา่งๆ ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 17 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบข. (แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้) (สิง่ที่สง่มาด้วย 11)  
 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง ตามหลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วย 
8) และให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาในวนัประชมุ หรือสง่มาที่เลขานกุารบริษัท ภายในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2559 

 
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทใคร่ขอให้ทา่นผู้

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 
 

 
นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
เลขานกุารบริษัท 
โทร 0-2683-4900 ตอ่ 408 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 25 I
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 
3 กรุงเทพมหานคร 

 
รายช่ือกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 จ านวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้จ านวน 7 ทา่น ซึง่มีรายชื่อ
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 1. นายสเุรช  ซบูรามาเนียม ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 2. นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
 3.  นายหยาง ชวน โมห์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4.  นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 5.  ดร.ธีรธร  ธาราไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 6. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ กรรมการ 
 7. นายเอนก  พิเชฐพงศา กรรมการ 
 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 61 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้จ านวน 634,977,340 หุ้น  
 
กิจการเบือ้งต้น 

บริษัทฯ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นที่มาเข้าร่วมประชมุ และผู้สอบบญัชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และทีป่รึกษา
ด้านการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั มาเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจากนัน้จงึแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบถึงวาระการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระก่อนจะเร่ิมการประชมุใน
วาระถดัไป  

 
เร่ิมการประชุม 
 นายสเุรซ ซบูรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้กลา่วต้อนรับผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 49 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 634,810,649 หุ้น คิดเป็น 60.88% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 1,042,583,500 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท จงึขอเปิดประชมุเวลา 09.55 น. จากนัน้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) โดยผู้ด าเนินการประชมุจงึ
เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2557ซึง่จดัขึน้เม่ือวนั

พฤหสับดีที่ 18 กนัยายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาพร้อมกนักบัหนงัสือเชิญประชมุ
แล้ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
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 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



หนังสือเชิญประชุม 2559I 26 I
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มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัพฤหสับดี
ที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2557 วา่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน 

 
 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 รับรอง 634,976,649  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมรั่บรอง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,976,649  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี    
ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2556 ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 
 ผู้ด าเนินการประชมุ ได้รายงานถึงการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมแีบง่ผลการด าเนินงานตามกลุม่บริษัทในเครือ  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

Separate 1.) Builder Smart   2.) Install Direct   3.) D & W   4) BSM Con. 
(Million 
Baht) 2014 2013 

% 
Growth   2014 2013 

% 
Growth   2014 2013 

% 
Growth   2014 2013 

% 
Growth 

Sales 418.33 489.62 -15%   53.23 50.88 5%   98.05 62.68 56%   1.06 0.54 96% 
   Cost of 
Goods Sold 307.7 368.6 -17%   43.9 38.9 13%   83.4 54.9 52%   0 0   
Gross Profit 110.65 121.05 -9%   9.3 11.94 -22%   14.62 7.74 89%   1.06 0.54 96% 
   % Gross 
Margin 26% 24%     18% 23%     15% 12%           
   SG&A 87.47 89.34 -2%   10.61 8.33 27%   13.71 13.68     0.09 1.02 -91% 
   %SG&A 21% 18%     20% 16%     14% 22%     8% 189% -96% 
   Bad Debt 
Provision 0.56 2.77 -80%   0.46 1.42 -68%   - -           
   Other 
Income 3.05 4.75 -36%   0.29 0.41 -29%   1.76 6.13 -71%   0.14 0   
   Bad Debt 
Return 1.47 2.76 -47%   0 0.11 -100%   - -           
EBT 27.1 36.45 -26%   -1.45 2.71 -154%   2.67 0.19     1.11 -0.48 331% 
   Income 
Tax 5.8 7.6 -24%     0.6 -100%   0.7 0.2 294%   0.46 0 100% 
Net Income 21.33 28.84 -26%   -1.45 2.12 -168%   2 0.02     0.65 -0.48 235% 
   % Net 
Income 5% 6%     -0.03 4%     2% 0%     61% -0.89   
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 27 I
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  Consolidated 

(Million Baht) 2014 2013 % Growth 
Sales 507.76 540.13 (6%) 

   Cost of Goods Sold 369.3 389.2 (5%) 

Gross Profit 138.48 150.91 (8%) 

   % Gross Margin 27% 28%   

   SG&A 111.12 116.47 (5%) 

   %SG&A 22% 22%   

   Bad debt Provision 1.02 4.19 (76%) 

   Other Income 3.61 3.98 (9%) 

   Bad debt Returned 1.53 3.16 (52%) 

EBT 31.48 37.4 (16%) 

   Income Tax 6.9 8.4 (17%) 

Net Income 24.54 29.0 (15%) 

   % Net Income 5% 5%   
 

นอกจากนัน้ ยงัมีการแบง่แยกสินค้าตามประเภท  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sales Performance by 
Product (Million Baht)

2556 2557 Growth
% 

Growth

Wall & Ceiling 226.7 193.54 -33.16 -15%
D & W 90.7 104.47 13.77 15%
Alloy 193.9 179.26 -14.64 -8%
Installation 28.83 30.49 1.66 6%
Total Sales 540.13 507.76 -32.37 -6%
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



หนังสือเชิญประชุม 2559I 28 I

 

 

 

   

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 

Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 
www.buildersmart.com ;  www.alloy-asia.com 

Page 4 of 12 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 29 I
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ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ BSM-W1 

ประเภทหลกัทรัพย ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

วนัท่ีเขา้ซ้ือขายวนัแรก 14-ก.พ.-56 

หลกัทรัพยอ์า้งอิง BSM 

ราคาใชสิ้ทธิ 0.10 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หลกัทรัพย:์หลกัทรัพยอ์า้งอิง) 1:05 

จ านวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบั SET   74,999,980 หน่วย  

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก 31-มี.ค.-57 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 30-ธ.ค.-58 

วนัหมดอาย ุ 3-ม.ค.-59 
 

 
 

สรุปข้อมูลใบส าคัญแสดงสิทธิ BSM-W1 

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณารับทราบรายงานผลด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  

ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทที่
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุ
สามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วได้ถกูจดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้ นทกุ
ทา่นเพ่ือพิจารณาพร้อมกนักบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยรายงานของผู้สอบบญัชีให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่งบ
การเงินถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

ครัง้ที่  วันใช้สิทธิ 
BSM-W1 (หน่วย) BSM 

ยกมา ใช้สิทธิ คงเหลือ ทุนช าระแล้วหลังการใช้สิทธิ (บาท) 

5 31 มีนาคม 2558 16,483,280 4,329,350 12,153,930 106,423,025 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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ก่อนการลงมติ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีกจ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นเทา่กบั 500 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 

58 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้หมดเทา่กบั 634,977,149 หุ้น 
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2557 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  
  
 ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทที่ก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิปี 2557 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 
1,066,458.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2557 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

 
 มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2557 ไว้เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

  
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2557 ในรูปแบบหุ้นและเงนิปันผล  
 
 ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทที่ก าหนดให้
บริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจา่ยหรืองดเว้นการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน  โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้น คิดเป็นอตัรา 0.02778 บาทตอ่หุ้น  
ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญัที่ช าระแล้วทัง้สิน้จ านวน 1,064,230,250 หุ้น (ภายหลงัการใช้สิทธิ BSM-W1 เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 31 I
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จ่ายปันผลเป็น ไม่เกิน (บาท) ไม่เกิน (หุ้น) อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

หุ้นสามญั 26,605,756.20 266,057,562 0.025     บาทตอ่หุ้น 

เงินสด 2,958,560.10 - 0.00278 บาทตอ่หุ้น 

 
 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัพธุที่ 6 พฤษภาคม 
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที่ 7 พฤษภาคม 2558  และก าหนดจา่ย
ปันผลในวนัศกุร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558  

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเสนอ 
 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 : พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

เน่ืองจากมีการจา่ยหุ้นปันผลและมีการปรับสิทธิของ BSM-W1และ BSM-ESOP1 จากการจา่ยหุ้นปันผลดงักลา่ว  
บริษัทจงึต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการด าเนินการดงักลา่ว  

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวนไมเ่กิน  

28,499,997.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 284,999,975 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพ่ือรองรับ 
 1) การจา่ยหุ้นปันผล จ านวนไมเ่กิน 266,057,562 หุ้น 
 2) รองรับการปรับสิทธิของ BSM-W1 จ านวน 15,192,413 หุ้น 
 3) รองรับการปรับสิทธิของ BSM-ESOP1 จ านวน 3,750,000 หุ้น 
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 

 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



หนังสือเชิญประชุม 2559I 32 I
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วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจงึต้องมีการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน โดยมีข้อความใหมด่งัตอ่ไปนี ้

     
      

ใหม่ 
“ข้อ 4. 

 
ทนุจดทะเบียน 

 
: 

 
142,499,987.50 

 
บาท 

 
(หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหม่ืน
เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์) 

 แบง่ออกเป็น : 1,424,999,875 หุ้น (หนึ่งพันสี่ ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.10  บาท (สิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
 หุ้นสามญั : 1,424,999,875 หุ้น (หนึ่งพันสี่ ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเก้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ : 0  หุ้น -ไมมี่- 

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทนุจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียน  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 

 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระที่ 8 : พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 
เน่ืองจากบริษัทฯจะมีการออกหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 284,999,975 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจา่ย 

ปันผลเป็นหุ้นสามญั  รองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (BSM-W1) และรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นของกรรมการและพนกังาน (BSM-ESOP1) ซึง่จะต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 284,999,975 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ 
 1) การจา่ยหุ้นปันผล จ านวนไมเ่กิน 266,057,562 หุ้น 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 33 I
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วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจงึต้องมีการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน โดยมีข้อความใหมด่งัตอ่ไปนี ้

     
      

ใหม่ 
“ข้อ 4. 

 
ทนุจดทะเบียน 

 
: 

 
142,499,987.50 

 
บาท 

 
(หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหม่ืน
เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์) 

 แบง่ออกเป็น : 1,424,999,875 หุ้น (หนึ่งพันสี่ ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.10  บาท (สิบสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
 หุ้นสามญั : 1,424,999,875 หุ้น (หนึ่งพันสี่ ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเก้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ : 0  หุ้น -ไมมี่- 

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทนุจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียน  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 

 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระที่ 8 : พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 
เน่ืองจากบริษัทฯจะมีการออกหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 284,999,975 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจา่ย 

ปันผลเป็นหุ้นสามญั  รองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (BSM-W1) และรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นของกรรมการและพนกังาน (BSM-ESOP1) ซึง่จะต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 284,999,975 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ 
 1) การจา่ยหุ้นปันผล จ านวนไมเ่กิน 266,057,562 หุ้น 
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 2) รองรับการปรับสิทธิของ BSM-W1 จ านวน 15,192,413 หุ้น 
 3) รองรับการปรับสิทธิของ BSM-ESOP1 จ านวน 3,750,000 หุ้น 

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 
 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุตัิ 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,149  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9 :  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2558 จ านวน 2 ท่าน 
 

ผู้ด าเนินการประชมุจงึได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตัง้ได้ออกจากห้องประชมุไปเป็นการชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ที่ประชุม
สอบถามข้อมลูได้อยา่งเต็มที่ จากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้
ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนีมี้รายชือ่กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ได้แก่ 

1. นายสเุรซ  ซบูรามาเนียม ประธานกรรมการ 
2. นายหยาง ชวน โมห์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
เลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่น ซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และด ารงต าแหน่งอ่ืนดงันี ้

1. นายสเุรซ  ซบูรามาเนียม ประธานกรรมการ (ต าแหน่งเดิม) 
2. นายหยาง ชวน โมห์  กรรมการบริษัท (ต าแหน่งใหม)่ 

 
 เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บคุคลดงักลา่วทัง้ 2 ทา่นเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ
ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ทัง้ 2 ทา่นยงัมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นอยา่งดี   
 ทัง้นีบ้ริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการด ารงต าแหน่งเป็น Chief Financial Officer ของนายหยาง ชวน โมห์ 

 
ก่อนการลงมติ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีกจ านวน 3 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นเทา่กบั 191 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 61 

คน คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้หมดเทา่กบั 634,977,340 หุ้น 
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้  นายสเุรซ  ซบูรามาเนียรม  และ นายหยาง ชวน โมห์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



หนังสือเชิญประชุม 2559I 34 I
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 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 1) นายสเุรซ  ซูบรามาเนียม 2) นายหยาง ชวน โมห์  
อนมุตัิ 
ไมอ่นมุตัิ 
รวมจ านวนเสียง 
งดออกเสียง 

 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
                  --  เสียง       คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                 --  เสียง     ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 

 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                 --  เสียงไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 

 

 
 วาระที่ 10: พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน 
 

เน่ืองจากนายหยาง ชวน โมห์ จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็น Chief  Financial Officer จงึท าให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ลดลงเหลือ 2 ทา่น ดงันัน้เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบครบจ านวน 3 ทา่นตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องจงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแตง่ตัง้ 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นางสาวฐิติยา วง ศ์จิรชยั เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ ซึง่จะสง่ผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 8 ทา่น 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ านวน 1 ทา่น คือ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั โดยเข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 

 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 อนมุตัิ 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 
 วาระที่ 11 :  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2557 
 
 ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ที่ก าหนดวา่ห้ามมิให้บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สิน
อ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทัง้นี ้ข้อบังคับบริษัท ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ในอตัราเดียวกันกับปี 2557 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาการก าหนดเงินโบนัสประจ าปี 2558 ให้กับคณะกรรมการบริษัท ใน
อตัรา 5% ของก าไรสทุธิส าหรับปี 2558 แต่ไมเ่กิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักล่าวให้กรรมการแตล่ะทา่น   และ 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 35 I

 

 

 

   

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 

Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 
www.buildersmart.com ;  www.alloy-asia.com 

Page 11 of 12 

คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,226,718.48 บาท (หนึ่ง
ล้านสองแสนสองหม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึง่เป็นไปตามกรอบเงินโบนสักรรมการที่ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ 
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการประจ าปี 2558 และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอส าหรับเงินโบนสัประจ าปี 2558 รวมทัง้รับทราบการจา่ยเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2557  ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 
 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุตัิ 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระที่ 12 : พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2558 
 
 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
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เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,300,000 บาท 
  

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 ตามที่ได้
เสนอมา 

 
 มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุตัิ 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมอ่นมุตัิ --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 รวมจ านวนเสียง 634,977,340  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง --  เสียง ไมน่บัคะแนนที่งดออกเสียง 
 

วาระที่ 13 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในวาระนีจ้ะไมมี่การลงคะแนนเสียงใดๆ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดง

ความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือ-นามสกลุ เพื่อที่ประชมุได้รับทราบและเพ่ือบนัทกึในรายงานประชมุ พร้อมทัง้ได้สอบถามทา่นผู้
ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีประเดน็ค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และค าเสนอแนะแก่บริษัทฯ 
 คุณณภคั ภคัคิโรจน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามในที่ประชุม ถึงโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น (C.AC) ที่
บริษัทยงัไมมี่การเข้าร่วมโครงการ รวมถึงนโยบายอ่ืนๆที่บริษัทมีตอ่การตอ่ต้านการทจุริต     
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 

 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  
 



หนังสือเชิญประชุม 2559I 36 I

 

 

 

   

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 

Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 
www.buildersmart.com ;  www.alloy-asia.com 

Page 12 of 12 

 คณุสญัชยัฯ (กรรมการ) แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้มีการค านึงถึงการต่อต้านการทจุริตเสมอมา และมีการวางแผนที่จะเข้าร่วมโครงการ
ภายในปีนี ้  

คุณณภคั ภคัคิโรจน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามในที่ประชุม ถึงสินค้าประเภท Wall  and Ceiling ที่มี
ยอดขายขาดทุนในปีที่ผ่านมา  บริษัทมีการวางแผนนโยบายการจ าหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างไร เพราะเม่ือเทียบกับยอดจ าหน่าย
ภายในประเทศนัน้  มียอดขายที่ไมค่อ่ยจะดี 

คุณสญัชยัฯ (กรรมการ) แจ้งต่อที่ประชมุว่า  บริษัทมีการเพ่ิมอตัราส่วนรายได้จากต่างประเทศในปีนี ้ ประมาณ 25% เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมาซึง่เติบโต 23% 

ปิดประชุม  ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดพิจารณาอีกและไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุมเวลา 
10.45 น. 
 

 
 
 นายสเุรซ ซบูรามาเนียม 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานในทีป่ระชมุ 
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 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. สารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior 

Living Project (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 11) 
 6. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 14) 
 7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 15) 
 8. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 9. รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 12. แผนท่ีอาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 23 
เมษายน 2558  ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่  6        สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ 

 

อาย ุ 54 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่พฒันาผลติภณัฑ์ 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัโมนาซ  ประเทศออสเตรเลยี 

ประสบการณ์การท างาน 2553 – ปัจจบุนั :  กรรมการบริหาร 
                           บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2547 - 2550   :    ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ 
                           บริษัท สแปนไลน์ สเปซ ซิสเต็ม จ ากดั ประเทศออสเตรเลยี 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 6 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

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

การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  5/5 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 11 มีนาคม 2559  2.20% (31,250,000 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) 
 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3เอกกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
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ชื่อ-สกุล นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน 

 

อาย ุ 49 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท เกียรตินยิม บริหารการจดัการ  
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเคร่ืองกล 
สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2007  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุ่นท่ี  207/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั :  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2551- ปัจจบุนั   :  กรรมการอิสระ  
                            บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
2555- ปัจจบุนั   :  ผู้ ร่วมก่อตัง้และผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
                            กลุม่บริษัท คีรี ทราเวล 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         – 2 บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        - 1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมมี่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  5/5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 11 มีนาคม 2559  0.424% (6,007,812 หุ้น) 

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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ชื่อ-สกุล นายเอนก  พเิชฐพงศา 

 

อาย ุ 46 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการบริษัท  

 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเท็กซสั เอแอนด์เอม็ สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56/2006 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั :  กรรมการ 
                           บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2551- ปัจจบุนั   :  กรรมการผู้จดัการ 
                            บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิง่ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั  :  กรรมการบริหาร 
                            เครือเอสทีซ ี
ปัจจบุนั             :   กรรมการ 
                             บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิง้ จ ากดั 
                             บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
                             บริษัท แคปปิตลัเทรดดิง้ จ ากดั 
                             บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดกัส์แอนด์ซพัพลายส์ จ ากดั 
                             บริษัท เอสทีซ ีโลจิสติกส ์
                             บริษัท พลงัมติรทรานสปร์ต จ ากดั 
                             บริษัท มาริต้า มารีน จ ากดั 
                             บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จ ากดั 
                             บริษัท เดอะแพคเกจจิง้ จ ากดั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         – 1 บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        - 10 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  5/5 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 11 มีนาคม 2559 15.71% (222,625,000 หุ้น) 

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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สารสนเทศของบริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project 

 
 ปัจจุบนั บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BSM”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างคุณภาพสงูส าหรับอาคารส านกังานและที่อยู่อาศยั การที่บริษัทพิจารณาขยายธุรกิจโดยลงทุนในโครงการ Senior 
Living Project เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทได้เลง็เห็นวา่หลายประเทศมีประชากรวยัเกษียณจ านวนมาก และมีผู้ประกอบการ
พฒันาที่อยูอ่าศยัเพื่อรองรับกลุม่ดงักลา่วเป็นจ านวนมาก ส าหรับในประเทศไทย มีชาวตา่งชาติซึง่เกษียณอายมุาพกัอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก ผู้บริหารจึงมองเห็นช่องทางดงักลา่วและได้ใช้เวลาศึกษาข้อมลูเป็นเวลา 2 ปี รวมถึงได้ท าการส ารวจความ
คิดเห็น โดยใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นเฉพาะกลุม่ (Focus Group) ซึง่เป็นชาวตา่งชาติก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุในโครงการนี ้
 

ตามที่ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติให้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project  ซึ่งเป็น
โครงการสร้างชุมชนส าหรับคนที่ใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุ โดยจะจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างและ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ให้บริการ ซึง่ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุโดยจะเป็นไปในรูปแบบการท าสญัญา
เช่าซึ่งมีก าหนดระยะเวลาเช่าตลอดชีวิตของผู้ เช่า โครงการดงักลา่วมีเนื อ้ที่ของโครงการประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 
ตัง้อยูใ่นโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และมีมลูคา่การ
ลงทนุประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมลูคา่ที่ดิน) ซึง่เป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 หมายเหต ุ: โครงการ Black Mountain Lifestyle Resort เป็นโครงการสนามกอล์ฟ ซึ่งประกอบด้วยสนามกอล์ฟ 18 
หลุม และ 9 หลุม ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในโครงการ  มีรีสอร์ท club house สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ เช่น 
อาหารและเคร่ืองดื่ม สปา สนามเทนนิส และสวนน า้  
 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

 
บริษัทมีแผนที่จะเร่ิมพฒันาและก่อสร้างโครงการ Senior Living Project  ภายใน 2 เดือน หลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิ

ให้เข้าท ารายการดงักลา่วจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงันัน้ บริษัทคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ใน
ระหวา่งเดือนมิถนุายน 2559 ถึง เดือนตลุาคม 2560 และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 16 เดือน  

 
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 
2.1 การซือ้ที่ดิน 
คูส่ญัญา                     : บริษัท ไทย นอร์ดิค พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั (เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน) ในฐานะ

ผู้ขาย และเป็นเจ้าของโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ซึ่งมี
ทุนจดทะเบียน 16 ล้านบาท ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสัญชาติไทยและ
สวีเดนมีสัดส่วนการถือหุ้ น 75.25% และ 24.75% ตามล าดับ และ
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ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน   : ผู้ขายไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหาร ของ บริษัท 
   
2.2 การก่อสร้าง 
คูส่ญัญา                     : บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ ซึง่อยูใ่นระหวา่งการสรรหา

ผู้ รับเหมาหลกั 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน   : ผู้ รับเหมาหลกัจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์กับบริษัท ผู้ ถือหุ้ น

ใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 
 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 
บริษัทจะซือ้ท่ีดินจ านวน 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ราคาไร่ละ 6 ล้านบาท จากบริษัท ไทย นอร์ดิค พร๊อพเพอร์ตี ้

จ ากดั รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81.21 ล้านบาท ซึง่บริษัทจะท าการก่อสร้างโครงการ Senior Living Project บนที่ดินดงักลา่ว โดยมี
มลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมลูคา่ที่ดิน) 

 
เมื่อค านวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า

รายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 97.76  ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณจากงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยรายละเอียดของการค านวณเป็นดงัตอ่ไปนี ้
 
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ค านวณ 
สูตรการค านวณ มูลค่า : ล้านบาท (ร้อยละ) 

1.เกณฑ์มลูคา่ของ
สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 

สดัสว่นการถือหุ้น (เพิ่ม/ลด) x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบยีน ไมต้่องค านวณ 

2.เกณฑ์ก าไรสทุธิ สดัสว่นการถือหุ้น (เพิ่ม/ลด) x ก าไรสทุธิของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน ไมต้่องค านวณ 

3.เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิง่ตอบแทน 

จ านวนมลูคา่ทีจ่่ายหรือรับ x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

(372 / 380.54) * 100 = 
97.76 

4.เกณฑ์มลูคา่ของหุ้นท่ี
ออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบ
แทน 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ไมต้่องค านวณ 
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ดงันัน้ เมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จะมีขนาดรายการสงูสดุที่ร้อยละ 97.76 ของมลูคา่สนิทรัพย์
รวมของบริษัท โดยค านวณจากงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทีไ่ด้รับ
การตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และเนื่องจากบริษัทไมม่ีการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 
เดือนที่ผา่นมา ดงันัน้ จึงเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปดงักลา่ว ในการนี ้บริษัทจึง
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมตัิการตกลงเข้าท า
รายการดงักลา่ว โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2559 ได้แตง่ตัง้บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากดั ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์นี ้ 

 
4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา 
 

รายละเอียดที่ดินและท่ีตัง้โครงการ 
ที่ดินของโครงการ Senior Living Project ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา โดยตัง้อยูภ่ายในโครงการ Black 

Mountain Lifestyle Resort  ที่ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 
ลกัษณะโครงการ 
โครงการ Senior Living Project เป็นโครงการสร้างชมุชนส าหรับคนท่ีใช้ชีวิตหลงัเกษียณ โดยจะจดัให้มีสิง่ปลกูสร้าง

และสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการ ซึง่ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุโดย
จะเป็นไปในรูปแบบการท าสญัญาเช่าซึ่งมีก าหนดระยะเวลาเช่าตลอดชีวิตของผู้ เช่าและสญัญาเช่าจะสิน้สดุลงต่อเมื่อผู้ เช่า
เสียชีวิตลง มีจ านวน 43 ยูนิต โดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวแบบวิลล่าจ านวน 11 หลงั บ้านแฝดจ านวน 2 หลงั และอพาร์ตเม้นต์
จ านวน 30 ห้อง ซึ่งอยู่บนอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 3 หลงั หลงัละ 10 ห้อง ซึ่งก าหนดอตัราค่าเช่าส าหรับระยะเวลาเช่าตลอดชีวิต
ของผู้ เช่าไว้ประมาณ 8,935,000 - 14,296,000 บาท ตอ่หนึง่หลงั (หรือ 250,000 – 400,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่หนึง่หลงั อ้างอิง
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทา่กบั 35.74 บาท) 

 
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
บริษัทคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างโครงการ Senior Living Project ในระหวา่งเดือน มิถนุายน 2559 ถึง เดือนตลุาคม 2560 

ทัง้นี ้บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใบอนญุาตการก่อสร้าง
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และอาจต้องได้รับใบอนญุาตอื่นๆ เพิ่มเติม ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ที่จะมีขึน้ใน
โครงการ  

 
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการช าระเงนิ 
 

โครงการ Senior Living Project มีมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมลูค่าที่ดิน) โดยมีเง่ือนไข
การช าระเงิน ดงันี ้
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5.1 เงินมดัจ าคา่ที่ดิน จ านวน 30 ล้านบาท  
5.2 ค่าที่ดินส่วนที่เหลือจ านวน 51.21 ล้านบาท จะช าระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน กล่าวคือ ภายในเดือน

พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
5.3 คา่ก่อสร้างจ านวน 291 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

- คา่ที่ปรึกษา    จ านวน 21.60 ล้านบาท 
- คา่ก่อสร้างขัน้แรก จ านวน 23.54 ล้านบาท 
- คา่สาธารณปูโภค จ านวน 35.31 ล้านบาท 
- คา่ก่อสร้างที่อยูอ่าศยัในโครงการ จ านวน 210 ล้านบาท  
ซึง่จะก าหนดรายละเอียดการช าระเงินกบัผู้ รับเหมาหลกัตอ่ไป  

 
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 
บริษัทจะได้มาซึง่สนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้
6.1 ที่ดิน จ านวน 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ราคาไร่ละ 6 ล้านบาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 81.21 ล้าน

บาท  
6.2 สิง่ปลกูสร้าง ประกอบด้วย บ้านเดี่ยวแบบวิลลา่จ านวน 11 หลงั บ้านแฝดจ านวน 2 หลงั และอพาร์ตเม้นต์

จ านวน 30 ห้อง ซึ่งอยู่บนอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 3 หลัง หลงัละ 10 ห้อง ซึ่งมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 
290.79 ล้านบาท  

 
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 
บริษัทก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากเงินลงทุนเพื่อซือ้ที่ดินและก่อสร้างโครงการทัง้หมด โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
7.1 สว่นของที่ดิน  

จ านวน 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 บริษัท ซึ่งเป็นผู้
ประเมินอิสระท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัมีรายละเอียดดงันี  ้
 

รายชื่อผู้ประเมินอิสระ ราคาประเมิน มูลค่าที่ดินรวม 
1. บริษัท ฟาทท์ แอนด์ แฟร์ แวลเูอชัน่ จ ากดั  ไร่ละ 6,200,000 บาท 83,917,000 บาท 
2. บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั  ไร่ละ 6,000,000 บาท 81,210,000 บาท 
 

7.2 สว่นของคา่ก่อสร้าง  
อ้างอิงจากการประเมินของบริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ ช านาญการในด้านการ
ประเมินราคาก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาและควบคมุงบประมาณการก่อสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ตา่งๆที่มีช่ือเสยีงในประเทศไทย  
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

 
ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากการลงทนุในโครงการ Senior Living Project ได้แก่ 
8.1 เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
8.2 เป็นการเพิ่มแหลง่รายได้เพื่อกระจายความเสีย่งไปสูธุ่รกิจอื่น 
8.3 เป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่สม ่าเสมอ 
8.4 เป็นการเร่ิมต้นท าธุรกิจบ้านพกัผู้ ใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุอย่างมีระบบ ซึ่งสร้างข้อได้เปรียบในการเป็นผู้

บกุเบิกธุรกิจนี ้ 
  

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 
 

(1) หุน้กู ้รวมถงึวงเงนิตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ จ านวน 64.52 ล้านบาท 
(2) เงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน             จ านวน 150 ล้านบาท 
(3) เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 157.48 ล้าน 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บาท  
 

10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 

การท ารายการดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 97.76 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ค านวณ
จากงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเนื่องจากบริษัทไมม่ีการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ดงันัน้ 
ในการเข้าท ารายการดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปดงักลา่ว ในการนี  ้
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการตกลง
เข้าท ารายการดงักลา่ว โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

 
อนึ่ง บริษัทจะเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่เมื่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการเข้า

ท ารายการดงักลา่ว 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่1/2559 ได้พิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าท ารายการการลงทนุในโครงการ 

Senior Living Project มีความเห็นว่า โครงการ Senior Living Project ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนจ านวน 372 ล้านบาท มีความ
สมเหตุสมผล โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระจ านวน 2 บริษัทและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งพิจารณา
เปรียบเทียบกบัราคาตลาดและมีการก าหนดคา่ใช้จ่ายอยูใ่นระดบัราคาที่เหมาะสม อีกทัง้ ได้พิจารณาไตร่ตรองในเร่ืองโอกาส
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ทางธุรกิจ การตลาด ผลตอบแทนจากการลงทนุ และผลกระทบอื่นๆ เป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงการ
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิโครงการ Senior Living Project ตอ่ไป 
 
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านพิจารณาร่วมกนัแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท  
 
13. หนีส้ินของบริษัท 

13.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหนา่ยแล้วและยงัมิได้ออกจ าหนา่ย 
ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติเป็นเอกฉนัท์
ให้บริษัทฯออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้ต่อผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไมเ่กิน 150 ล้านบาท และ
มีอายุไม่เกิน 270 วนั นบัจากวนัที่ออกตั๋ว อตัราดอกเบีย้ ต้องไม่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 
(ปัจจุบนัอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ
เสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้แล้วจ านวน 30 ล้านบาท 
 

13.2  ยอดรวมของเงินกู้ยมืระยะยาวทีม่ีก าหนดระยะเวลา และภาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั 
 
บริษัทไมม่ีเงินกู้ยมืระยะยาว เนื่องจากช าระหนีห้มดแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บริษัทมีเงินฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย์สองแห่งจ านวนเงิน 34.25 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกันในการเปิดวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิตและ ทรัสต์รีซีท  
และค า้ประกนัการจ่ายช าระคา่สนิค้าให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าบางราย  
 

13.3 ยอดรวมมลูคา่หนีส้นิประเภทอื่น และเงินเบกิเกินบญัชี 
นอกจากการออกเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้จ านวน 30 ล้านบาทท่ีกลา่วแล้วในข้อ 13.1 บริษัทมหีนีส้นิ
ประเภทอื่นดงันี ้
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 17.06 ล้านบาท 
ทรัสต์รีซีท    4.29 ล้านบาท 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 82.91 ล้านบาท 
 

13.4 หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
- ไมม่ี 
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14. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
14.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัท 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดกุ่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง
ภายใน บริษัทได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2551 
โดยหลกัทรัพย์ท าการซือ้ขายในสว่นของตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(MAI: Market for Alternative Investment)  

แนวโน้มของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ปี 2559 ทัง้จากนกัวิเคราะห์และกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เช่ือกันว่า
ตลาดยงัขยายตวัต่อเนื่อง อาจขยายตวัไม่น้อยกวา่ 5% จากปีก่อนหน้าโดยปัจจยับวกเดน่ที่สดุคือ มาตรการ
กระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ 

(รายละเอียดลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ ได้เปิดเผยไว้อย่างละเอียดในรายงานการประชุม
และแบบ 56-1) 

14.2  ตารางสรุปงบการเงิน ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา 
 สรุปรายการ

จ านวน % จ านวน % จ านวน %

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 234,620.33 80.30% 296,691.60 83.33% 316,471.35 83.16%
รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 57,566.73 19.70% 59,369.17 16.67% 64,071.07 16.84%
รวมสินทรัพย์ 292,187.06 100.00% 356,060.77 100.00% 380,542.42 100.00%

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 140,956.10 48.24% 165,351.58 46.44% 161,417.23 42.42%
รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 8,486.12 2.90% 6,260.38 1.76% 7,136.85 1.88%
รวมหนีสิ้น 149,442.22 51.15% 171,611.96 48.20% 168,554.08 44.29%

ทนุจดทะเบยีน 114,000.00 39.02% 113,999.99 32.02% 142,499.99 37.45%
ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 75,000.00 25.67% 104,258.35 29.28% 141,740.41 37.25%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 142,744.83 48.85% 184,448.81 51.80% 211,988.34 55.71%

รวมรายได้ 540,129.26 100.00% 507,761.95 100.00% 557,710.34 100.00%

ก าไรขัน้ต้น 150,911.09 27.94% 138,480.92 27.27% 151,594.88 27.18%

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 29,801.37 5.52% 24,020.29 4.73% 14,919.07 2.68%
การแบ่งปันก าไรส าหรับปี :

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 29,018.19 5.37% 24,534.37 4.83% 14,620.08 2.62%

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน
บริษัทฯ

ตรวจสอบแล้ว

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 สิน้สุด 31 ธ.ค. 58

 
 
ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา ดงันี ้
ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากขายและการให้บริการเพิ่มขึน้ 9.84% จาก 507.76 ล้านบาท เป็น 557.71 ล้าน
บาท เนื่องจากการเติบโตของยอดขายทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่ภาคใต้และประเทศ
อินเดีย เนื่องจากภาคใต้ยงัคงมีการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการสินค้าของ
บริษัทเพื่อก่อสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ ประกอบกบัการท่ีบริษัทมี master distributor ผู้จดัจ าหนา่ย
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อย่างเป็นทางการในประเทศอินเดีย คือ บริษัท ALLOY WAREHOUSE AND INTERIORS LLP  ท าหน้าที่
ดแูลสต็อกและขายสินค้าให้กบัผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอินเดีย ซึ่งบริหารงานโดยคนท้องถ่ินท าให้
สามารถระบายสนิค้าได้รวดเร็วมากขึน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นี เ้นื่องจากบริษัทได้มีการริเร่ิมโครงการใหม่ๆซึ่งต้องใช้
บคุคลากรทัง้ภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทมีการจ้างบคุคลากรในระดบัผู้ บริหารระดบัสงู
และระดบักลาง และได้มีการพฒันาบคุคลากรเดิมท่ีมีอยู่ให้เตรียมพร้อมท่ีจะรองรับการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต อีกทัง้บริษัทได้มีการลงทนุพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื่อสนองความต้องการของลกูค้าและเข้าถึงลกูค้า
ได้มากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ท าการศึกษาและวิจัยตลาดโดยมีการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นบคุคลภายนอกที่
เป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้านมาช่วยวิเคราะห์และประเมินโครงการใหม่ของบริษัท ซึ่งจะท าให้บริษัทมีการ
เติบโตที่มัน่คงในอนาคตตอ่ไป 

 
อยา่งไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะมคีา่ใช้จา่ยเพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีที่ผา่นมา แตบ่ริษัทก็ยงัคงมีผล
ประกอบการสทุธิมกี าไรจากการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2558 ทัง้สิน้ 14.62 ล้านบาท ส าหรับงบรวม และ 12.13 
ล้านบาท ส าหรับงบเดียว คดิเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 2.62% ลดลงจากปี 2557 ซึง่มีอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 
4.83% 

 
ในปี 2558 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) เพิ่มสงูขึน้จาก 1.79 เทา่ เป็น 1.96 เทา่ เนื่องจาก
บริษัทมีเงินสดรับจากผลการด าเนินงานและเงินเพิม่ทนุ  และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (Quick Raito) 
เพิ่มขึน้จาก 0.99 เทา่ เป็น 1.22 เทา่ เนื่องจากบริษัทมเีงินสดเพิม่ขึน้จาก 70.71 ล้านบาทเป็น 118.32 ล้าน
บาท ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวยีนของบริษัทเปลีย่นแปลงลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า ท าให้บริษัทมี
สภาพคลอ่งที่ดีขึน้ 

 
ในปี 2558 ลกูหนีก้ารค้าลดลงเนื่องจากบริษัทมีประสทิธิภาพในการจดัเก็บหนีม้ากขึน้ ซึง่เห็นได้จาก
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ลดลงจาก 60.30 วนัเหลอื 54.29 วนั อีกทัง้บริษัทมีนโยบายเร่งรัดตดิตามหนีท้ัง้ที่เกิน
ก าหนดช าระแล้ว และหนีใ้หมไ่มใ่ห้เกินก าหนดช าระเงินตามทีต่กลงกนั 

 
ในปี 2558 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจาก บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
สินค้าคงคลัง โดยมีการท าประมาณการความต้องการสินค้าขายให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าใน
คลงัสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งให้บริษัทมากขึน้ซึ่งสง่ผลให้อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือสงูขึน้ 3.64 
เทา่เป็น 3.87 เทา่ ซึง่เป็นผลมาจากสต๊อกหมนุเวียนเร็วขึน้ 
 

14.3  ประมาณการทางการเงินในปี 2559 ข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ และอตุสาหกรรม  
- ไมม่ี เนื่องจากบริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัท าประมาณการทางการเงินส าหรับปี 2559 

 
14.4 รายช่ือผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดบัแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2559 มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
รายชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุม่นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ/1  267,500,000  18.87  
2. กลุม่นายสเุรซ ซูบรามาเนียม/2  229,310,312  16.18 
3. นางพทัยา พิเชฐพงศา  222,625,000  15.71 
4. นางเกศรา มานะศิลป์  65,967,850  4.65 
5. นายวิชาญ ตรีสทุธาชีพ  37,000,000  2.61 

6. MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT  31,250,000  2.20 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  22,083,750  1.56 
8. นายสมนกึ เคร่งธรรมคณุ  15,610,000  1.10 
9. นางณิการ์  โสภณพาณิชกิจ  11,407,500  0.80 
10. นางสาวพณัณินอร ศิริสวุฒัน์  11,024,600  0.78 
 ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ      503,625,110  35.53 
รวม         1,417,404,122  100.00 
หมายเหต ุ: /1 กลุม่นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ประกอบด้วย นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ และนางนริสา เน่ืองสิทธ์ิ (ภรรยา) 
 /2 กลุม่นายสเุรซ ซบูรามาเนียม ประกอบด้วย นายสเุรซ ซบูรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา) 

  
15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนกัถึงแหลง่เงินทนุท่ีต้องใช้เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ที่ดิน คา่กอ่สร้าง และเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในโครงการ ดงันัน้จึงได้มกีารเตรียมแหลง่เงินทนุไว้หลายช่องทาง ทัง้ในสว่นท่ีได้จากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซือ้หุ้นเกินสทิธิได้ และได้มีการติดตอ่กบัธนาคารและ
สถาบนัการเงินหลายแหง่เพื่อรองรับคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้าง และเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ คณะกรรมการมี
ความเห็นวา่บริษัทได้มีการเตรียมกระแสเงินสดเพื่อใช้ส าหรับโครงการเพียงพอและเหมาะสม 

 
16. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

-ไมม่ี- 
 

17. รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นซึ่งถอืหุ้นของบริษัททัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนัในปี 2558  โดยเป็นรายการตอ่สญัญาเชา่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างซึง่ใช้เป็นส านกังานและ
คลงัสนิค้าของบริษัท กบับริษัทท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นผู้ให้เชา่ ซึง่มี
ความสมัพนัธ์โดยเป็นบิดาของภรรยานายสเุรซ ซูบรามาเนียม 

 
18. สรุปสาระส าคัญของสัญญาทางการค้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- สญัญาแตง่ตัง้ให้บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนหลกั (Master Distributor Agreement)  ของ 
Fletcher Aluminium, a division of Fletcher Building Products Limited (“Fletcher”) โดยให้บริษัทเป็นผู้ผลติและ
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จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อลมูเินียมที่ Fletcher เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิผลติภณัฑ์ เพื่อจ าหนา่ยในประเทศไทย ประเทศ
อินเดียและประเทศเวียดนาม 

 
- บนัทกึข้อตกลงการแตง่ตัง้ให้บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนจ าหนา่ยของบริษัท ไทยผลติภณัฑ์

ยิบซัม่ จ ากดั (มหาชน) (BPB)  โดยบริษัทตกลงซือ้สนิค้าจาก BPB เพื่อจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้าเฉพาะตลาด
ภายในประเทศไทย และช าระเงินคา่สนิค้า ภายใน 60 วนันบัจากวนัเปิดอินวอยซ์ในการสง่สนิค้าแตล่ะครัง้ โดย
บริษัทจะสัง่ซือ้สนิค้าจาก BPB ในจ านวนที่ไมต่ ่ากวา่เป้าหมายทีก่ าหนด 

  
แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้

 
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีด้้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อความใน

สารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้ง 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 14        สิ่งที่สง่มาด้วย 6 
 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2)  

 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 
 

ชนิดหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย  : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 
 

วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 
 

: เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มในการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้
แผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุน ดงันัน้ บริษัท 
จึงได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ นี ้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
1. เพื่อการลงทนุในโครงการ Senior Living Project 
2. เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท  
3. เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุที่เข้มแข็งขึน้เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทนุ 

ส าหรับการลงทนุในอนาคต 
 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือ
หุ้นและที่จองซือ้เกินสทิธิ (โดยไมค่ิดมลูคา่) ในอตัราสว่น 1 (หนึง่) หุ้นสามญัใหม่
ตอ่ 1 (หนึง่) หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้) 
 
ทัง้นี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2559  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัที่  12 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้หากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏในวันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และจองซือ้หุ้ นสามัญจะมีสิทธิ
ได้รับจะมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ตามที่เสนอข้างต้น 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ที่ออก
และเสนอขาย 

: ไมเ่กิน 314,978,694 หนว่ย (สามร้อยสบิสีล้่านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหกร้อย
เก้าสบิสีห่นว่ย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6เอกกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 14
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จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่ อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
 

: ไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหกร้อย
เก้าสิบสี่หุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) รวมทัง้หุ้นสามญัที่
ออกใหมเ่พิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสทิธิภายใต้ข้อก าหนดสทิธิ 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หนว่ยละ 0 (ศนูย์) บาท 
 

ลักษณะของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
 
อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 (หนึง่) หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 (หนึง่) หุ้น 

(เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่ก าหนดในข้อก าหนด
สทิธิ) 
 

ราคาใช้สิทธิ : 0.50 (ห้าสิบสตางค์) บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
(เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่ก าหนดในข้อก าหนด
สทิธิ) 
 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ : 2 ปี 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  
 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ในวนัท า
การสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยจะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกในวนัที่ 30 
กนัยายน 2559 และครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลือ่นวนั
ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว โดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรกและวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย
ตอ่ไป 
 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิ 
 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทสามารถ
แสดงความจ านงใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ในทุกวันท าการของบริษัท 
ภายใน 5 วนัท าการก่อนก าหนดการใช้สิทธิแตล่ะครัง้ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. จนถึง 
16.00 น. ยกเว้นระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วนั
ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  
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ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้ นสามัญของ
บริษัทท าการซือ้ขายอยูใ่นปัจจบุนั 
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการ
ใช้สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึง่เป็นตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้ขายอยู่
ในปัจจบุนั 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิฯ : บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบง่แยกหุ้น 
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่ากว่าราคาหุ้นที่ค านวณ

ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุ้ นนัน้  และเป็นวิธีการค านวณตามที่ ได้ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่
โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่ว ต ่ากวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีที่
ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ นัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของ

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ ด้อยไปกวา่เดิม 
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หมายเหต ุ: กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สทิธิ บริษัทไมส่ามารถปรับจนราคา
ใช้สทิธิต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ได้ (Par Value) 
 

ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิข้างต้น และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ปรับ หรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขาย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารตา่งๆ 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญั การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว 
และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
 
หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยบคุคลอื่นที่ไมใ่ช่
ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบั
ร้อยละ 15.38 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้
Control Dilution =                   จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
                                จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
                          =                           314,978,694   
                                            1,732,382,816 + 314,978,694 
                          =               15.38% 
 

 : : ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
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ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 
314,978,694 หนว่ย จะมีผลกระทบตอ่ก าไรตอ่หุ้น (EPS Dilution)  
ลดลงเทา่กบัร้อยละ15.38 โดยก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณ คือ  
ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2558  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) เทา่กบั 14,620,078.58  
โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้ 
 
Earnings dilution =    ก าไรตอ่หุ้น – ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 
                                                ก าไรตอ่หุ้น 
ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย =                        ก าไรสทุธิ                               
                                จ านวนหุ้นช าระแล้ว+จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย =             14,620,078.58             
                                         1,417,404,122 + 314,978,694 
                                     =  0.008 
ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย =            14,620,078.58                 
                                        1,732,382,816+ 314,978,694 
                                     = 0.007 
 
Earnings dilution = 0.008-0.007 
                                0.008 
                                  = 15.38% 
  

 

 : ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
 
หากมีการใ ช้สิท ธิซื อ้หุ้ นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิท ธิทั ง้จ านวน
314,978,694 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้ น  (Price Dilution) ลดลง
เท่ากับ ร้อยละ 1.75 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย  (“ราคา
ตลาด”) ที่ 0.59 บาทต่อหุ้ น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ น
ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้
ที่  1/2559 เ มื่ อ วัน ที่  24 กุ มภาพัน ธ์  2559 (ร ะหว่ า ง วันที่  2 กุ มภาพัน ธ์
2559 ถึง 23 กุมภาพนัธ์ 2559) (ข้อมลูจากSETSMART) โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดงันี ้
 
Price dilution =    ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย** 
                                              ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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6 

 

*ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาเสนอ
ขายหุ้น RO x จ านวนหุ้นเสนอขาย RO) / (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้น
เสนอขาย RO) 
**ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นช าระแล้ว
รวมหุ้นเสนอขาย RO) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้
นี)้ / (จ านวนหุ้นช าระแล้วรวมหุ้นเสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้
นี)้ 
  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  
= (0.59 * 1,417,404,122) + (0.50 * 314,978,694)  
      (1,417,404,122 + 314,978,694) 
= 0.57 

 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
= (0.57 * 1,732,382,816) + (0.50 * 314,978,694) 
                   (1,732,382,816 + 314,978,694) 
=  0.56 
 
Price Dilution  
= (0.57 - 0.56) / 0.57 
= 1.75 

 
 

หมายเหต:ุ การค านวณ Dilution Effect เป็นการค านวณหลงัจากรวมผลกระทบ
จากการเสนอขายหุ้น RO แล้ว 
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ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 15        สิ่งที่สง่มาด้วย 7 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

ข้าพเจ้า บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

 
1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 141,740,412.20 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่204,736,151 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 629,957,388 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท รวม 62,995,738.80 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้  

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน 
หุ้นสามญั 629,957,388 0.10 62,995,738.80 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

หุ้นสามญั - - - 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท รวมไมเ่กิน 62,995,738.80 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 314,978,694 4.5 : 1  0.50 วนัท่ี 6-10 และ 
13 มิถนุายน 

2559  

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 1 
ด้านลา่ง 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ
ข อ ง บ ริ ษั ท  รุ่ น ที่  2 

ไมเ่กิน 314,978,694 โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 
2 ด้านลา่ง 

ใ บ ส า คั ญ
แสดงสิทธิที่จะ
ซื อ้หุ้ นสามัญ
ของบริษัทไม่มี

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 2 
ด้ านล่า ง  และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7เอกกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 15
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(BSM-W2) ซึ่ ง จัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บ ริ ษั ท ที่ จ อ ง ซื ้อ หุ้ น
ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น ต า ม
สดัสว่นการถือหุ้นและที่
จองซือ้เกินสทิธิ  

มู ล ค่ า เ ส น อ
ขาย  

ตาม ส่ิงที่ ส่งมา
ด้วย 11 

 
หมายเหตุข้อ 1  
 บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 314,978,694 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอ

ขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ 
ไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4.5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้น
สามญัใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซือ้หุ้นในจ านวนที่เกินกว่า
สทิธิของตนได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท  

 ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเนื่องมาจากการค านวณ และ/หรือ การจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและดุลยพินิจในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่คงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นในจ านวนท่ีเกินกวา่
สทิธิของตนได้ตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกนั  

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) นัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือ
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ส าหรับการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ มีดงัตอ่ไปนี ้

กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้น
เกินกวา่สทิธิของตนและช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอ
จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

 

 

                                                 
1 สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)  
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กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสทิธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่
ละรายได้จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข)  ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นเดิม
แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว  

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีก บริษัทจะท าการลดทุนจด
ทะเบียนส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลอืดงักลา่วตอ่ไป 

 การจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้น เดิมที่จองซือ้หุ้น
เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้  (Tender 
Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ . 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณา (ก) ก าหนด
และแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น วนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนด
สิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
อตัราสว่นการจองซือ้หุ้น วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้การแตง่ตัง้ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) (ข) เข้าท า เจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอ
ผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (ง) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้ส าเร็จลลุว่งได้ทกุประการ 

 
หมายเหตุข้อ 2 
 บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 314,978,694 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) โดยบริษัทจะจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ในจ านวนไมเ่กิน 314,978,694 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
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ของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและที่จองซือ้เกินสิทธิ ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 
บาท (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัใหม ่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) นัน้ทิง้ ทัง้นี ้สรุปรายละเอียดเบือ้งต้น
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดและ
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึง่
รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญั การเข้าท า เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัท าและยื่นค า
ขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั การ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจากการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตน (Oversubscription) ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  

 
3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 
(Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ

อนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 ด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1  เพื่อการลงทนุโครงการ Senior Living Project ประมาณ 150 ล้านบาท 
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5.2 เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทุนหมนุเวียนให้กับบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึน้
เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทนุ ส าหรับการลงทนุในอนาคต ประมาณ 7.50 ล้านบาท 

5.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ) 
ประมาณ 157.50 ล้านบาท 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทนุส าหรับการลงทนุในโครงการ Senior Living Project 
6.2 เพื่อใช้เป็นเงินทนุส ารองส าหรับการลงทนุในอนาคต 
6.3 เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
6.4 เพื่อให้บริษัทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจที่สงูขึน้ 
6.5 เพื่อใช้ช าระคืนหนีข้องบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัเงินส ารอง
ตามกฎหมายและส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) 

7.2   ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทที่เติบโตขึน้ตาม
แผนการด าเนินงาน และการลงทนุของบริษัทท่ีวางไว้  

7.3 อื่นๆ  
               -ไมม่ี-  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
-ไมม่ี-  
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียง

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (Record Date) 
10 มีนาคม 2559 

3. วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

11 มีนาคม 2559 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 28 เมษายน 2559 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
5. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลและจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) 
11 พฤษภาคม 2559 

6. วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลและจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้น 

12 พฤษภาคม 2559 

7. วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม 6-10 และ13 มิถนุายน 
2559 

8. วนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ

การเพิม่ทนุ 
 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก.การลงทะเบียน 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะบียนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาเข้าประชมุ โปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ และหนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอก
ข้อความครบถ้วนถกูต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารทีต้่องแสดงก่อนเข้าประชมุมาด้วย ทัง้นี ้บริษัท 
ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้อง 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 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8เอกกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 15
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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 และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถา่ยบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง 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 เพยีงแบบเดียว ในจ านวน 2 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุครัง้นี ้
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และโปรกกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้ถกูต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีด
ฆา่ ลงวนัท่ี ที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าประชมุได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
และระบช่ืุอ ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
ดงักลา่วที่ปิดอากรแสตมป์ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปท่ี “เลขานกุารบริษัท” บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้ถงึบริษัท
ก่อนวนัที่ 21 เมษายน 2559 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการเร่ิมประชมุ ทัง้นี ้ บริษัทได้สรุปข้อมลูเก่ียวกบั
กรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน 

1. 1 หุ้นมี 1 เสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะ
วาระ 

3. ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงหรือไม ่เพื่อ
มิให้เป้นการเสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นโดยสว่นรวม ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง สว่น
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถกู ( / ) ลงในบตัรลงคะแนนเสยีงในช่องที่
ประสงค์ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชมูือขึน้ และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปตรวจนบั ทัง้นี ้ ยกเว้น
ส าหรับการมอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะมีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสยีงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัท
จะบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาที่ผู้ 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 

 



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) I 65 I

สิ่งที่สง่มาด้วย  9 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ-สกุล ดร.ธีรธร  ธาราไชย 

 

อาย ุ 39 ปี 
ที่อยู ่ เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการบริษัท /  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

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

ประสบการณ์การท างาน 2556- ปัจจบุนั   :  กรรมการบริษัท  / กรรมการบริหาร /  
                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 
                            บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
                            บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
2553- ปัจจบุนั   :  กรรมการ 
                            บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 101/2551  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2551  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 4/2552  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 9 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         – 2 บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        - 1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  5/5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 11 มีนาคม 2559  ไมม่ี 

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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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนั
ท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 36.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

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

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และ
ในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่
จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นที่ประชมุ
หรือไมส่ามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 39.  ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ
เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

 (ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคมุรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ
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     
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(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 
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(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 

 
ดร.ธีรธร  ธาราไชย ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Dr. Theerathon Tharachai  (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 2559 
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 2016. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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 2016 
 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559    เวลา 14.00 น. 
On Thursday 28 April 2016    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. 
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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. 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 11 

Enclosure No.11 

(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 
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(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 

 
ดร.ธีรธร  ธาราไชย ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Dr. Theerathon Tharachai  (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 2559 
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 2016. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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 2016 
 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559    เวลา 14.00 น. 
On Thursday 28 April 2016    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: 
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วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 

2015 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 2558 
Agenda No.2 To acknowledge the Company’s performance for the Year 2015 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries for the 
fiscal year ended December 31, 2015 and to acknowledge the report of the auditors 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2558 
Agenda No.4 To consider and approve the appropriation of the net profit from the operating results for the 

year 2015 as legal reserve 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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: 
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เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
Agenda No.5 To consider and approve the dividend payment from the operating results for the year 2015 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์    : กรรมการบริหาร 
Mr. Christopher John Cartwright : Executive Director 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

2. นาย มาร์ค ดี. เรมีจาน  : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Mr. Mark D. Remijan  :  Chairman of Audit Committee / Independent Director 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

3. นายเอนก พิเชฐพงศา       :  กรรมการบริษัท 
Mr. Anek Pichetpongsa :  Director 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 
Agenda No.7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and audit 

committees for the year 2016 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 8  พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

for the year 2016 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 9  พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย 

Agenda No.9 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by cancelling the 
unissued registered ordinary shares 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 10  พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda No.10 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of 
Association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
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(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 11  พิจารณาและอนมุตัิการลงทนุในโครงการ Senior Living Project 
Agenda No.11 To consider and approve the investment in the Senior Living Project 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 12  พิจารณาและอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda No.12 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 13  พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda No.13 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of 
Association to be in line with the increase of the Company’s registered capital 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 14  พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-
W2) 

Agenda No.14 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase the Company’s 
ordinary shares No. 2 (BSM-W2) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 15  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
Agenda No.15 To consider and approve the allotment of the capital increase ordinary shares 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 16  พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
Agenda No.16 To consider and approve the issuance and offering of the debentures 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 17  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.17 Other business (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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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(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 เว้นแตก่รณีที่ผู้ 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. 
3.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 

 In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use 
the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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Enclosure No.11 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

The appointment of proxy be the shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium อาคารศภุาลยั     

แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016, on Thursday 28 April 2016 at 2.00 p.m. at Auditorium 
Meeting Room, Supalai Grand Tower, Rama 3 Road, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

วาระที่ ...................... เร่ือง.............................................................................................................................................. 
Agenda No. Re :  
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 ...................... เร่ือง.............................................................................................................................................. 
Agenda No. Re :  
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 ...................... เร่ือง.............................................................................................................................................. 
Agenda No. Re :  
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา 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 ...................... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda No. Re : Election of Director(s) (Continued) 
 
 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................... 
 Director’s Name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................... 
 Director’s Name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................... 
 Director’s Name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................... 
 Director’s Name 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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แผนที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 
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B U I L D E R S M A R T  P U B L I C  C O M P A N Y  L I M I T E D

www.buildersmart.com

BuilderSmart Public Company Limited
905/7 Soi 51, Rama 3 Road, Bangpongpang,
Yannawa Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66 (0)2 683-4900
Fax: +66 (0)2 683-4949
Email: customercare@buildersmart.com


