หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์
อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 1 เมษายน 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงิ น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3)
3. ข้ อมู ล ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ เลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ จานวน 3 ท่าน
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายชื่อกรรมการอิสระทีบ่ ริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่อาคาร เอส วี ซิตี ้
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องริ เวอร์ 1 ชัน้ 3 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (แผนที่ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
ซึง่ จะต้ องนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่า รายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ที่จัดขึ ้นในวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วนตามความ
เป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ จัดส่ง
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้เพื่อพิจารณา (สิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 1)
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การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานประจาปี 2560 ให้ กบั ผู้
ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้เพื่อพิจารณา (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
การลงมติ : วาระนี ้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุ มัติงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่ ม เติม ) และตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ องจัดทางบ
การเงิ น ณ วัน สิ น้ สุด ของรอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยเสนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สมควรที่จะอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้เพื่อพิจารณา (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรั บผลประกอบการปี
2560
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการ
จั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2560 ของงบเฉพาะกิ จ การ ไว้ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายจ านวน
1,943,321.63 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
การลงมติ :วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ที่ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการจ่ายหรื องดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นเงิ น สด ในอัต ราหุ้ นละ 0.01 บาทต่ อ หุ้ น รวมเป็ นเงิ น เท่ า กั บ
18,959,806.76 บาท (จานวนเงินปั นผลอาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากอาจมีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้น
จากการใช้ สิทธิ แปลงสภาพ BSM-W2 วันที่ 30 มีนาคม 2561) โดยจ่ายจากกาไรสะสมและกาไรสุทธิ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับปั นผล (Record
date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อัตราการจ่าย
ปั นผลคิดเป็ นร้ อยละ 56.44 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักสารองตามกฎหมาย สอดคล้ องกับ
นโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการ
2. นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการ
3. นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย มีมติเห็นชอบ
ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวทัง้ 3 ท่าน ซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และตาแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทเห็น
ว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ น กรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
ยังมีคณ
ุ สมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริ ษัทกาหนด
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ จานวน 3 ท่ าน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วม
ในการเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ของบริ ษั ท เพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม
2561 และมีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อซึ่งผ่านการพิจาณาคุณ สมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ มีจานวน 2 ท่าน คือ
1. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ 2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
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จากการเพิ่มจานวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่านดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ มีจานวนกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้นจานวน
10 คน ซึ่งตามแนวทางกากับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยเรื่ องการดารงสถานะเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทจะต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ดังนัน้
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา
คุณสมบัติและได้ นาเสนอ นายออเสน การบริ สทุ ธิ์ ให้ เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบและนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการมี มติ เห็น ควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
จานวน 3 คน ได้ แก่
1. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ
3. นายออเสน การบริ สทุ ธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2561
ในรูปแบบเบีย้ ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ) ที่ ก าหนดว่า ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดให้ แ ก่ ก รรมการ เว้ น แต่ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้ อบังคับบริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิ
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริ ษัท
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการมี มติ เห็น ควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกับปี 2560)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
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และ คณะกรรมการบริ ษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ ในหลักการสาหรับการ
จ่ายเงินโบนัสประจาปี 2561 ให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริ ษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทังนี
้ ้สูงสุด ในอัตราไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปี 2560 จ่ายใน
อัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ สูงสุดในอัตราไม่เกิน 2,000,000 บาทซึง่ เป็ นไปตามกรอบที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้ ) โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และการกาหนดค่ าตอบแทนในการ
สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัท
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ
นายวิชยั รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
จากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิ จารณาผลงานและคุณ สมบัติแล้ วเห็น ว่าเหมาะสมที่ จะเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทต่อไปอี ก 1 ปี
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเคย
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มาแล้ ว 6 ปี โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับบริ ษัทประจาปี 2561
เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท และสาหรับบริ ษัทในกลุม่ จานวน 1,050,000 บาท
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รายละเอียดการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบปั ญชี 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี ้
(นำเสนอ)
2016

2017

2018

ค่ ำสอบบัญชีประจำปี
1

บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม

330,000

366,000

410,000

2

บริ ษัท อินสตอลไดเรค จากัด

65,000

55,000

25,000

3

บริ ษัท ดีแอนด์ดบั บลิว(เอเชีย) จากัด

85,000

93,500

93,500

4
5

บริ ษัท บิวดิ ้ง บลิ ้ง จากัด
บริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

45,000
40,000

20,000
80,000

20,000
230,000

6

บริ ษัท แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด

20,000

20,000

20,000

7

บริ ษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

180,000

รวมค่ ำสอบบัญชีประจำปี

585,000

634,500

978,500

1

ค่ ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม

570,000

624,000

690,000

2

บริ ษัท อินสตอลไดเรค จากัด

3

บริ ษัท ดีแอนด์ดบั บลิว(เอเชีย) จากัด

4

บริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

5

บริ ษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
รวมค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวมค่ ำสอบบัญชีทงั ้ สิน้
งบเฉพาะบริ ษัท

30,000
165,000

30,000
181,500

181,500

60,000

150,000
120,000

765,000

865,500

1,171,500

1,350,000

1,500,000

2,150,000

900,000

990,000

1,100,000

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 200,000,000 บาท และตั๋ว
แลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่ เกิน 100,000,000 บาท
ข้ อเท็ จจริ งและเหตุ ผล : คณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว๋ แลกเงิน
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1

ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อ
บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ ให้ แก่บุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน ตามรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์

ประเภท

วงเงิน
การเสนอขาย

อายุ
อัตราดอกเบี ้ย

หุ้นกู้
ตัว๋ แลกเงินระยะสัน้
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัท ทีค ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับความเหมาะสมและต้ นทุนของเงินกู้ เมือเปรี ยบเทียบกับวิธีการอื่นๆ) และ/หรื อ
เพื อ เป็ น ทุน หมุน เวี ยนของบริ ษั ท และ/หรื อ การจัด หาเงิ น ทุน ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน และ/หรื อ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่ง
อาจจะมีในอนาคต
มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิ ดทยอยคื น ตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange
เงินต้ นหรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบ : B/E)
กาหนดไถ่ ถอน มี ห รื อไม่มี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ
หุ้น กู้ ทัง้ นี ้ ขึ น้ อยู่กับ ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณ ะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
ไ ม่ เ กิ น 200,000,000 บ า ท ห รื อ ไ ม่ เกิ น 1 00,000,000 บ า ท ห รื อ
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยทัว่ ไป และ/หรื อ
เสนอขายในกรณี จากัด และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้
ลงทุ น รายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ล งทุ น ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ลงทุนอื่น ใดที่ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนจะได้
ประกาศกาหนด ไม่ว่าทัง้ จานวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อ
หลายคราวก็ได้
ไม่เกิน 10 ปี ตอ่ รุ่น
ระยะเวลาไม่เกิน 270 วันต่อฉบับ
ขึ ้นอยูก่ บั สภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว๋ แลกเงิน
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อ
บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ ให้ แก่บุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน
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9

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการ
กาหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ
และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกาหนด และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ
รวมทังรายละเอี
้
ยดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ การแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่าย
หุ้น กู้ และนายทะเบี ย นหุ้น กู้ การเข้ า ท าและลงนามในสัญ ญา Underwriting Agreement และ/หรื อ
สัญ ญาอื่น ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมตลอดจนมี อานาจท าการเจรจาต่อรองและตกลงอัต ราค่า ตอบแทนและ
ค่าใช้ จ่ายของสัญ ญาต่างๆ ข้ างต้ น การจัดท าและยื่น ค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการรับรองการดาเนินงาน
ต่างๆ ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้และการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สาเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรว่าให้ มีวาระอื่นๆ นี ้ไว้ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถามหารื อ และ/หรื อ ให้ ข้อเสนอแนะนาต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ ฝ่ ายจัดการของบริ ษัท
การลงมติ : วาระนี ้ไม่มีการลงมติใดๆ

บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นหรื อมอบฉัน ทะให้ กรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน)
้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนเซ็น
รับรองสาเนาถูกต้ อง ตามหลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะนามาใน
วันประชุม หรื อส่งมาที่เลขานุการบริ ษัท ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทใคร่ขอให้ ทา่ นผู้
ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ นาหลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวัน
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9

ประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ทา่ น ณ บริ เวณจุด
ลงทะเบียน โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอเนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
เลขานุการบริ ษัท
โทร 0-2683-4900 ต่อ 408
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11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วัน เวลา และสถานที่

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
...........................................................................

ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้ องริ เวอร์ 1 ชัน้ 3 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้
เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ก่ อนที่จะดาเนินการประชุม นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ “เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายการเงิน”
ได้ แนะนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นีด้ ังนี ้
1)

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม

มีกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 จานวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้น
จานวน 8 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายหยาง ชวน โมห์
นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์
นายเอนก พิเชฐพงศา
นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
ด.ร.ธีรธร ธาราไชย
นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์
2. นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริ ญ

3)

เลขานุการบริ ษัท และผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี

ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด

1. นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร
2. นายสุพล ค้ าพลอยดี
3. นางสาวพรหมพร สุรพลชัย
4)
ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย บริ ษั ท เทพ จ ากั ด ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ ดู แ ลการประชุ ม ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ และเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี ้
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1. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล
2. นายปรี ติพร ลิมอักษร
3. นางสาวณัฐิยา วิบลู ย์โชคเศรษฐ
นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดาเนินการประชุม ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบด้ วย 3 วิธี ดังนี ้
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้ อความเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ต่อจากนัน้ นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุมให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวัน นี ้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนันจะถื
้ อว่าบัตรเสียสาหรับการออกเสียงลงคะแนน ใน
กรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยวิธีเดี ยวกันยกเว้ นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบโดย
ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้ างมาก เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอย่างอื่น และจะแสดง
การนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
• ส่วนที่ 1 ได้ แก่วาระที่ 1 และวาระที่ 7 เป็ นวาระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียง
• ส่วนที่ 2 ได้ แก่วาระที่ 2 - 6 เป็ นเรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้น การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายและการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ การพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ซึ่งวาระเหล่านี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 7 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใด
วาระหนึง่ ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม จะไม่มีการนาเสนอวาระอื่นเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ ถือว่าระเบียบวาระ
อื่นที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมไปก่อนหน้ านันได้
้ ถกู ยกเลิก
3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน จะใช้ วิ ธี หัก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ า
ร่วมประชุม ในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ออกเสียงเห็นด้ วย
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และหากมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้ ชมู ือขึ ้น บริ ษัทฯจะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ทาการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นหรื อคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
4. เพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ คะแนนเป็ น ไปอย่างโปร่ งใส สอดคล้ อ งกับ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท ฯจะให้
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ สง่ บัตร
ลงคะแนนกับเจ้ าหน้ าที่นบั คะแนนของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้ องได้ บริ ษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็ปไซด์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
5. เพื่อให้ การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนีเ้ ป็ นไปอย่างโปร่ งใส จึงขอเชิ ญ ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
จานวน 1 ท่าน เข้ าร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของ
บริ ษัทฯ ด้ วย
อย่ างไรก็ดีเมื่อรอระยะเวลาหนึ่งก็มิได้ มีอาสาสมัครเข้ าร่ วมเป็ นผู้ตรวจสอบนับคะแนน บริษัทจึงขอมอบหมายให้
ทีมงานเลขานุการบริษัททาหน้ าที่นับคะแนน
6. เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และใช้ เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริ ษัทฯได้ จดั ช่วงเวลา
สอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้ องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้ สอบถาม ขอความ
กรุ ณาแสดงตัวโดยแจ้ งชื่อ-นามสกุล พร้ อมระบุวา่ เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริ ษัทฯสามารถจดบันทึกการประชุม
ได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน อนึง่ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคาถามให้ มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ
ส่วนคาถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ ในวาระที่ 8
เริ่มการประชุม
นายสุเรช ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ และ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสัญ ชัย เนื่องสิทธิ์ รอง
ประธานกรรมการ เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
ต่อจากนัน้ นายสัญชัย เนื่ องสิทธิ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 32 คน นับ
จ านวนหุ้ นรวมกั น เท่ า กั บ 457,724,877 หุ้ น และโดยการมอบฉั น ทะจ านวน 21 คน นั บ จ านวนหุ้ นรวมกั น เท่ า กั บ
604,647,557 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 53 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้
ทังสิ
้ ้น 1,062,372,434 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.64 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัท และแจ้ งต่อไปว่าขอมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมและเป็ นผู้สรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมได้
พิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2560 ที่จดั ขึ ้นในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ซึง่ บริ ษัทได้ บนั ทึกไว้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง โดยบริ ษัท
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

14

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

3

ได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณา
เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ที่จดั ขึ ้นในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน
2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียง
1,062,372,434
100.00

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,062,372,434
-

100.00

รวม
บัตรเสีย

ก่ อนเข้ าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 เลขานุการบริ ษัทได้ กล่าวต่อที่ประชุมอีกครัง้ ว่า ในการพิจารณาและอนุมตั ิวาระที่ 2
ถึง วาระที่ 7 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุม จะไม่มีการนาเสนอวาระอื่นเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ ถือว่าระเบียบวาระอื่นที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมไปก่อนหน้ านันได้
้ ถกู ยกเลิก
วาระที่ 2
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น เพื่ อเสนอขายต่ อบุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) จานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท) รวม
เป็ นเงินระดมทุน 130,000,000 บาท
นายสัญ ชัย เนื่ องสิทธิ์ แจ้ งต่ อที่ประชุ มว่ า เอกสารเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนีไ้ ด้ ถูกส่งให้ กับผู้ถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นชมตามวิดิทศั น์ที่ได้
เปิ ดต่อไป
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ เสนอต่ อที่ประชุมว่ า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 มี
มติอนุมตั ิเข้ าลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้ านบาท ซึง่ รวมค่าที่ดินและค่าใช้ จ่ายเตรี ยมการ
เบื ้องต้ นที่ทางเจ้ าของโครงการเดิมได้ ใช้ จ่ายไปแล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนเพื่ อเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัดเพื่อระดมเงินทุนจานวน 130.00 ล้ านบาท สาหรับใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการ The Teak
Sukhumvit 39 (รายละเอี ย ดสารสนเทศเกี่ ย วกับ รายการได้ ม าฯ ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 3) โดยจะขอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
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พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินระดมทุน 130,000,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) และใน
กรณีได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันเสนอขายหุ้น PP ในวันที่ 15 มกราคม 2561 หรื อ
มอบอานาจให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงกาหนดวันเสนอขายหุ้นดังกล่าวเฉพาะใน
กรณีจาเป็ นที่ผ้ ไู ด้ รับจัดสรรหุ้น PP แจ้ งขอเปลีย่ นแปลงวันชาระเงิน แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด
(มหาชน) สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ซึง่ มีรายการพอสรุปได้ ดงั นี ้

ชื่อนักลงทุน

ชื่อและข้ อมูลของผู้ที่จะได้ รับการเสนอขายหุ้น PP
ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ นายภูริชญ์ กูลโฆษะ

สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

ไทย
34 ปี
63 หมู่ 12 ถ.บางนาตราด ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพปั จจุบนั

- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอล เค เอช ดี
เวลลอปเม้ นท์ จากัด
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท รวมโชคชัย เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอล เค เอช เทรด
ดิ ้ง จากัด
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สินรุ่งเรื อง พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ไทยทวี
พร ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ซีเอ็ม

ท่านที่ 4
นายพรรษนนท์ ฉินทอง
ประเสริ ฐ
ไทย
ไทย
ไทย
33 ปี
33 ปี
35 ปี
79/1 หมู่ 7 ต.สาโรงกลาง 233/153 หมูบ่ ้ านนันทวัน 29/13 คอนโดศาลาแดง
อ.พระประแดง จ.
ศรี นคริ นทร์ ถ.ศรี นคริ นทร์ เรสซิเดนเซส ซอยศาลา
สมุทรปราการ
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.
แดง 1 ถ.สีลม เขตบางรัก
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
- กรรมการผู้จดั การ
นักบิน บริ ษัท การบินไทย นักลงทุน
บริ ษัท มิสเตอร์ อลูแมน จากัด (มหาชน)
จากัด
- ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท
แอล เค เอช ดีเวลลอป
เม้ นท์ จากัด
- ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท
รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
- ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท
สหสยามพิมพ์รีด จากัด
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ท่านที่ 1
เอ็ม กรุ๊ป จากัด

ประสบการณ์การ
ทางาน

- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอล เค เอช ดี
เวลลอปเม้ นท์ จากัด
(พ.ศ 2554 – ปั จจุบนั )
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท รวมโชคชัย เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด (พ.ศ.2558
– ปั จจุบนั )
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอล เค เอช เทรด
ดิ ้ง จากัด (พ.ศ.2555 –
ปั จจุบนั )
- กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สินรุ่งเรื อง พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ จากัด (พ.ศ.2558
– ปั จจุบนั )
- กรรมการ บริ ษัท ไทยทวี
พร ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(พ.ศ.2559 – ปั จจุบนั )
- กรรมการ บริ ษัท ซีเอ็ม
เอ็ม กรุ๊ป จากัด (พ.ศ.
2559 – ปั จจุบนั )

ท่านที่ 2

ท่านที่ 3

ท่านที่ 4

- ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท
รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (พ.ศ.2557 –
ปั จจุบนั )
- กรรมการผู้จดั การบริ ษัท
มิสเตอร์ อลูแมน จากัด
(พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั )
- ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท
แอล เค เอช ดีเวลลอป
เม้ นท์ จากัด (พ.ศ.2555
– ปั จจุบนั )
- ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท
สหสยามพิมพ์รีด จากัด
(พ.ศ.2551 – ปั จจุบนั )

- นักบิน บริ ษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
(พ.ศ.2551 – 2560)
- ผู้จดั การโรงงาน
คอนกรี ต บริ ษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง
จากัด (มหาชน) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- วิศวกรโยธา บริ ษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์
จากัด (มหาชน) (พ.ศ.
2548 – 2550)

- ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ บริ ษัท กัลฟ์
เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน)
(พ.ศ.2557 – 2559)
- ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ บริ ษัท กัลฟ์ เอ็น
เนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) (พ.ศ.
2555 – 2557)

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561

17

ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ความสัมพันธ์กบั
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท 8,250,400
-ไม่มี บริ ษัท
หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.49 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ วของบริ ษัท และ
BSM-W2 จานวน
18,300,000 หน่วย
จานวนหุ้น PP ที่จะ
140,000,000 หุ้น
16,600,000 หุ้น
ได้ รับจัดสรร
สัดส่วนหุ้น PP
7.38% ของทุนชาระแล้ ว 0.88% ของทุนชาระแล้ ว
หลังการเสนอขาย PP
หลังการเสนอขาย PP

ท่านที่ 3
-ไม่มี -

ท่านที่ 4
-ไม่มี -

40,000,000 หุ้น

3,400,000 หุ้น

2.11% ของทุนชาระแล้ ว
หลังการเสนอขาย PP

0.18% ของทุนชาระแล้ ว
หลังการเสนอขาย PP

หมายเหตุ : บุค คลที ่ได้รับ จัดสรรหุ้น PP ทัง้ 4 ท่ า น ไม่ มีค วามสัมพันธ์ หรื อมี พฤติ กรรมร่ วมกันในลักษณะเป็ นการกระทาร่ วมกับ บุคคลอื ่น
(Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ่ ทจ. 7/2552

โดยมอบหมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจ
1. ในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว ได้ แก่
1.1 วัน เวลา ราคา และระยะเวลาที่เสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราวเดียวหรื อหลาย
คราวก็ได้ และจะเสนอขายให้ กลุม่ บุคคลใดก่อนหรื อทุกกลุม่ บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็
ได้ รวมถึงเงื่อนไข รายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แ ก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว ทังนี
้ ้ กรณีมีเหตุจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงวัน
เสนอขายหุ้ น อั น เป็ นเหตุ ม าจากกรณี ผู้ ได้ รั บ จั ด สรรหุ้ น Private Placement แจ้ งขอ
เปลีย่ นแปลงวันชาระเงิน นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถกาหนดวัน
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เพื่ อให้ เกิ ดความคล่องตัวในการดาเนินการ แต่ทงั ้ นีจ้ ะไม่เกิ น 3
เดือน นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 การเข้ า เจรจาท าการตกลงและลงนามในเอกสารและสัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement)
1.3 การติดต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารสาคัญ
คาขออนุญาต คาร้ องขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
2. ในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
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3. ในการนาเสนอเรื่ องการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แก่ บุค คลในวงจากัด (Private Placement)
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
• ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ อง ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ที่มาของการกาหนด
ราคาเสนอขาย เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นในการเสนอขายหุ้ นที่ PP ดัง กล่ า ว และค ารั บ รองของ
คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน :
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้น PP ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดย
กาหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวเปรี ยบเทียบจากราคาตลาด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ในช่วง
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเรื่ องกาหนดราคาหุ้น PP ในวันที่ 13
พฤศจิ กายน 2560 (คานวณตัง้ แต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึง 10 พฤศจิกายน 2560) และเสนอขายใน
ราคาไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ทังนี
้ ้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในช่วง 15 วัน เท่ากับ 0.72
บาทต่อหุ้น และราคาคานวณส่วนลดไม่เกินร้ อยละ 10 เท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น
เหตุผลในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น PP เพื่อนาเงินไปลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit
39 เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น กล่าวคือ การลงทุนดังกล่าว จะทาให้ เกิดประโยชน์กบั ทัง้
บริ ษัท และเจ้ าของโครงการ (ผู้ถือหุ้นของ LKH) โดยบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์ในการได้ ธุรกิจใหม่เข้ ามาต่อ
ยอดธุรกิจเดิมในส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นของ LKH จะได้ ประโยชน์จากการเข้ า
มาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และได้ เข้ ามาบริ หารธุรกิ จต่อไปในนามบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะทาให้ ธุรกิจเกิดความคล่องตัวมากขึ ้น และสามารถเข้ า ถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่
แข่งขันได้ มากกว่า การทางานมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่า การ
เข้ าลงทุนในโครงการดังกล่าวด้ วยเงินลงทุนจานวน 145.00 ล้ านบาท มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ น
ราคาที่รวมค่าใช้ จ่ายที่ทาให้ ได้ มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซื ้อ อาทิ ค่าใช้ จ่าย
ในการขอใบอนุญาตก่อสร้ าง ค่าใช้ จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้ าง ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น ที่ทาง
เจ้ าของโครงการเดิ ม ได้ ใช้ จ่ า ยไปแล้ ว และมิ ใ ช่ เพี ย งลงทุ น เพื่ อ ซื อ้ โครงการอาคารชุ ด The Teak
Sukhumvit 39 เท่านัน้ แต่เป็ นการได้ มาซึ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทจะได้ ทงั ้ แบรนด์ “The
Teak” ความรู้ และทรั พ ยากรบุค คลที่ มี ค วามช านาญ มี ป ระสบการณ์ ที่ เชี่ ย วชาญในการก่ อ ส ร้ าง
เนื่องจากผู้บริ หารหลักทังหมดของ
้
LKH จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อดาเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยที่ผ่านมา LKH มีผลงานที่ประสบความสาเร็ จแล้ วหลายโครงการ ทังใน
้
รูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชุด นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจสอบข้ อมูล
ของนักลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าวด้ วยความระมัดระวังแล้ ว เห็นว่านักลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็ น
ผู้ มี ศั ก ยภาพในการลงทุ น และสามารถลงทุ น ในบริ ษั ท ได้ จริ ง รวมทั ง้ เป็ นนั ก ลงทุ น ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยใน
อนาคต
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มี
สิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น จำนวน 8,250,400 หุ้น เนื่องจำกเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียโดยตรงกับวำระนี้ ดังนัน้ จานวนเสียง
8,250,400 เสียง จะไม่นบั เป็ นฐานคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี ้
1.1. ราคาหุ้นที่เสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement หรื อ PP) ในราคา 0.65 บาท
ซึ่งไม่เข้ าข่ายตามเกณฑ์ ราคาต่าที่ทางบริ ษั ทได้ แจ้ งให้ ทราบ ดังนัน้ บุคคลผู้ที่จะได้ รับการ
จัดสรรหุ้น PP จะไม่ติด Silent Period ใช่หรื อไม่
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อตกลงที่ได้ ทากับบริ ษัท ทางผู้ลงทุนที่จะ
ซื ้อหุ้น PP นัน้ จะติดกาหนดระยะเวลา Silent Period / Lock Up Period เป็ นเวลา 2 ปี ซึ่ง
ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่นานกว่ากาหนดเวลาของตลาดฯ
จากนัน้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ มอบหมายให้ นายสุพล ค้ าพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
นายสุพ ล ค้ าพลอยดี ชี แ้ จงต่อที่ป ระชุม ว่า กรณี ที่ผ้ ูที่ ได้ รับ จัดสรรหุ้น PP นัน้ จะติ ด Silent
Period / Lock Up Period หรื อไม่นนั ้ จะพิจารณา ณ วันที่มีการออกเสนอขายหุ้น PP ว่า ถ้ า
ราคาตลาดของหุ้น BSM ณ วันที่บริ ษัทออกเสนอขายหุ้น PP สูงกว่า 0.65 บาท หุ้น PP ทัง้
200,000,000 หุ้น ก็จะติด Silent Period
ทังนี
้ ้ กรณี ห้ นุ PP ทัง้ จานวนไม่ติด Silent Period หรื อ หุ้นที่ติด Silent Period ได้ ทยอยครบ
กาหนดช่วงเวลาการติด Silent Period ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อครบกาหนด 6
เดื อ น และ 1 ปี หุ้น ดังกล่าวก็ ยังคงติ ดเงื่ อ นไข Lock Up Period ไปจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้น PP
1.2. เหตุใดบริ ษัทจึงเลือกที่จะใช้ วิธีออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (PP)
แต่ไม่เลือกเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่ผ้ ถุ ือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering :RO) ให้ กับผู้ถือ
หุ้น เช่นนันแล้
้ วผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ อะไร
นายสัญ ชัย เนื่ อ งสิท ธิ์ มอบหมายให้ นายสมศัก ดิ์ ศิ ริชัยนฤมิ ต ร ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น
อธิบาย นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร อธิบายต่อที่ประชุมว่าก่อนที่บริ ษัทจะตัดสินใจนัน้ บริ ษัท
ได้ มีการพิจารณาถึงเรื่ อง RO และ PP แล้ ว ทังนี
้ ้ การเพิ่มทุน PP นันจะเป็
้
นแพคเกจคู่กบั การ
ทารายการซื ้อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 รวมทังการเข้
้
ามาเป็ น Strategic partner
เพื่อร่ วมขยายธุรกิ จของบริ ษั ท ด้ วยการจัดตัง้ บริ ษัทย่อยมาดาเนินการเกี่ ยวกับการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยในแง่ตวั เลขนัน้ โครงการมีมูลค่าที่ได้ เจรจาต่อรองกันที่ 145,000,000
บาท การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ไม่ได้ เป็ นการซื ้อโครงการเพียงอย่างเดียวแต่เป็ นการซื ้อธุรกิจพร้ อม
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กับทีมผู้บริ หาร, know-how, แบรนด์ และความน่าเชื่อถื อของโครงการที่มีการพัฒ นามาใน
นามของเจ้ าของเดิม จึงได้ มีการตกลงกันในเรื่ องสัดส่วนที่จะร่ วมเป็ น Strategic Partner เข้ า
มาถื อหุ้น ของ BSM ด้ วย แต่ไม่เกิ น สัดส่วนร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้น ทัง้ หมด เพื่ อไม่ให้ มี
อิทธิ พลต่อบริ ษัทได้ ดังนัน้ ตัวเลขที่คานวณออกมาจึงต้ องคานึงถึงเรื่ อง dilution ที่จะไม่เป็ น
การลดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมจนมากเกินไป อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ หลังจากออกเสนอขายหุ้น
PP แล้ ว บริ ษัทจะต้ องการจานวนเงินลงทุนเพื่อซื ้อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 อีกเพียง
15,000,000 บาท ซึ่งบริ ษัทเองมีกระแสเงินสดภายในกิจการเพียงพออยู่แล้ ว จึงตัดสินใจไม่
ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น RO
1.3. ผู้ได้ รับจัดสรรหุ้น PP อันดับ 1 นัน้ เป็ นถือหุ้นเดิมอยู่แล้ วจานวน 8,250,400 หุ้น และจะได้ ห้ นุ
PP ที่ออกใหม่อีก 140,000,000 หุ้น ซึ่งจะทาให้ กลายเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อนั ดับ 2 ดังนัน้
เรื่ องนี ้จะกระทบกับโครงสร้ างผู้บริ หารหรื อไม่
นายสัญ ชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้ งที่ประชุมว่าโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท และโครงสร้ างของ
ผู้บริ หารบริ ษัทนันยั
้ งไม่มีการเปลี่ยนแปลง และในส่วนโครงสร้ างของผู้บริ หารบริ ษัทย่อยนัน้
คุณวรุตม์ฯ จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย
2. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
2.1. งบการเงินรวมของบริ ษัทใหม่นนจะน
ั ้ ามารวมกับงบการเงินของบริ ษัทเมื่อไหร่
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสุพล ค้ าพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงินเป็ นผู้อธิบาย
นายสุพล ค้ าพลอยดี ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าตามแผนงานที่คยุ กันไว้ บริ ษัทย่อยจะถูกจัดตังให้
้
แล้ วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2561 โดยมีทนุ จดทะเบียน 130,000,000 บาท ส่วนแผนงาน
การก่อสร้ างโครงการน่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้ อมขอใบอนุญาตเปิ ด
ใช้ อาคาร พร้ อมทยอยโอนห้ องชุดให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ซึง่ คาดว่าจะรับรู้รายได้ และกาไรภายในเดือน
ธันวาคม 2561 ได้ ร้อยละ 40 ของจานวนยูนิตทังหมดของโครงการ
้
(จากเดิมที่ประมาณการไว้
ว่าจะโอนห้ องชุดได้ ร้อยละ 50 ของจานวนยูนิตทังหมดของโครงการ)
้
ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ
60 ของจานวนยูนิตทังหมดของโครงการคาดว่
้
าจะรับรู้ รายได้ และกาไรได้ ภายในไตรมาส 1
ของปี 2562
2.2. งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทก่อนและหลังที่จะรวมกับบริ ษะทย่อย (TDev) จะเปลีย่ นแปลง
ไปเป็ นอย่างไร
นายสัญ ชัย เนื่องสิทธิ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) จะมี สินทรัพ ย์
เพิ่มขึ ้น โดยบันทึกเป็ นสินทรัยพ์ระหว่างก่อสร้ าง และจะทยอยตัดรับรู้เป็ นรายได้ เมื่อมีการโอน
กรมสิทธิ์ห้องชุดให้ กบั ผู้จองซื ้อ
2.3. ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 39 ระบุราคาประเมินที่ดินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39
ไว้ 500,000 บาท ต่อตารางวา อยากทราบว่าคิดเป็ นราคาเท่าไหร่ ต่อตารางเมตร เพื่อจะได้
เป็ นข้ อมูลเปลีย่ นเทียบกับราคาขายห้ องชุดที่กาหนดเป็ นตารางเมตร
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นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึ กษาทางการเงินแจ้ งต่อที่ประชุมว่า หากคานวณเฉพาะค่า
ต้ นทุนค่าที่ดินต่อพื ้นที่ขายของโครงการ (Saleable Areas = 2,635 ตารางเมตร) จะได้ ต้นทุน
ค่าที่ดินคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 45,000 บาท ต่อตารางเมตร
2.4. ในการซือ้ โครงการ The Teak Sukhumvit 39 หากมีการบัน ทึก ค่าความนิ ยมในแบรนด์ The
Teak จะมีผลกระทบอย่างต่อไปในอนาคต
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินชี ้แจงต่อ
ที่ประชุม นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าความนิยมจะยังคงถูกบันทึกอยู่
ในงบการเงิ นของบริ ษัท ย่อย TDev ตลอดไปจนกว่าผู้สอบบัญ ชี จะมีค วามเห็น ในเรื่ องการ
พิจารณาการด้ อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว
2.5. ผลประกอบการในงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทก่อนและหลังทาโครงการ The Teak Sukhumvit
39 จะเป็ นอย่างไรต่อไป
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า จะมีสดั ส่วนรายได้ จากการประกอบกิจการหลัก
ของบริ ษั ท BSM ประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ รวม และคาดว่าจะมาจากธุ รกิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 15 ของส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจของบริ ษัทย่อยอีก 2 บริ ษัท
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ ต ราไว้ หุ้น ละ 0.10 บาท) รวมเป็ นเงิ น ระดมทุน
130,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,084,553,125
100.00

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,084,553,125
-

100.00

รวม
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ าร่ วมประชุ ม 80 ราย มี สิท ธิ ออกเสี ยงทัง้ สิน้ 1,084,553,125 เสี ยง (มี ผ้ ู ถื อหุ้ น 1 ราย ถื อหุ้ นจานวน
8,250,400 หุ้น มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษกับวาระนีจ้ ึงไม่ สิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 3
พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 204,736,151 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจานวนหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) จานวน 36,402,140 หุ้น และจานวนหุ้นสามัญที่
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รองรับการใช้ สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจานวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็ นจานวนหุ้นที่ยกเลิกจานวน 72,804,280 หุ้น
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ เสนอต่ อที่ประชุมว่ า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กาหนดให้ การเพิ่มทุนของบริ ษัทจะกระทาได้ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่าย
และได้ รับเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ จาหน่ายยังไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่ อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 204,736,151 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจานวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering)
จานวน 36,402,140 หุ้น และจานวนหุ้น สามัญ ที่ รองรับ การใช้ สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจานวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็ น
จานวนหุ้นที่ยกเลิกจานวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 204,736,151 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจานวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) จานวน 36,402,140 หุ้น และจานวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สทิ ธิ BSMW2 คงเหลือจานวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็ นจานวนหุ้นที่ยกเลิกจานวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,092,805,650
100.00

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,092,805,650
-

100.00

รวม
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม 82 ราย มีสิทธิออกเสียงทัง้ สิน้ 1,092,805,650 เสียง

วาระที่ 4
ทะเบียน

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
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นายสัญชัย เนื่ องสิทธิ์ ได้ เสนอต่ อที่ประชุมว่ า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิการลดทุน จดทะเบียน
ของบริ ษัทฯในวาระที่ผา่ นมา จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 197,455,723 บาท (หนึง่ ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนห้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อย
ยี่สบิ สามบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,974,557,230 หุ้น (หนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านห้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,974,557,230 หุ้น (หนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านห้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (- ไม่มี-)
โดยให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ต่อนายทะเบียน
บริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ คาขอจด
ทะเบียน ตามคาสัง่ นายทะเบียน เพื่อให้ การจดทะเบียนสาเร็ จลุลว่ ง
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนันเลขานุ
้
การบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 197,455,723 บาท (หนึง่ ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนห้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อย
ยี่สบิ สามบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,974,557,230 หุ้น (หนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านห้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,974,557,230 หุ้น (หนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสีล่ ้ านห้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสามสิบหุ้น)
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หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (- ไม่มี-)

โดยให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ต่อนายทะเบียน
บริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ คาขอจด
ทะเบียน ตามคาสัง่ นายทะเบียน เพื่อให้ การจดทะเบียนสาเร็ จลุล่วง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,092,805,650

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,092,805,650
-

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

วาระที่ 5
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทุ น จด
ทะเบี ย น 197,455,723 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น จ านวน
210,585,910 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ เสนอต่ อที่ประชุมว่ า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิการออกหุ้นในวาระที่ 2 ที่
ผ่านมา จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน
197,455,723 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 210,585,910 หุ้น มูลค่า
หุ้น ที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท เพื่ อ รองรั บการออกและจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอขายให้ แก่ บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และเพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิท ธิ BSM-W2 โดยมี รายละเอี ย ดการเพิ่ ม ทุน ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่สง่ มาด้ วย 2 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ป ระชุม มี ม ติ อนุมัติ การเพิ่ ม ทุนจดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จานวน 21,058,591 บาท จากทุน จดทะเบี ย น
197,455,723 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 210,585,910 หุ้น มูลค่า
หุ้น ที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท เพื่ อรองรั บการออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท เพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
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(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,096,664,674

เห็นด้ วย

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,096,664,674
-

100.00

รวม
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม 86 ราย มีสิทธิออกเสียงทัง้ สิน้ 1,096,664,674 เสียง

วาระที่ 6
พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ เสนอต่ อที่ประชุมว่ า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
วาระที่ 5 ที่ ผ่านมา จะขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. (เรื่ อ งทุน จด
ทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 218,514,314 บาท (สองร้ อยสิบแปดล้ านห้ าแสนหนึ่ง หมื่นสี่พัน
สามร้ อยสิบสีบ่ าท)
แบ่งออกเป็ น
2,185,143,140 หุ้น (สองพัน หนึ่งร้ อยแปดสิบ ห้ าล้ านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,185,143,140 หุ้น (สองพัน หนึ่งร้ อยแปดสิบห้ าล้ านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (- ไม่มี-)
โดยให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ต่อนายทะเบียน
บริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ คาขอจด
ทะเบียน ตามคาสัง่ นายทะเบียน เพื่อให้ การจดทะเบียนสาเร็ จลุลว่ ง
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

15

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 218,514,314 บาท (สองร้ อยสิบแปดล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
สามร้ อยสิบสีบ่ าท)
แบ่งออกเป็ น
2,185,143,140 หุ้น (สองพัน หนึ่งร้ อยแปดสิบห้ าล้ านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,185,143,140 หุ้น (สองพัน หนึ่งร้ อยแปดสิบห้ าล้ านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (- ไม่มี-)
โดยให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ต่อนายทะเบียน
บริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ คาขอจด
ทะเบียน ตามคาสัง่ นายทะเบียน เพื่อให้ การจดทะเบียนสาเร็ จลุลว่ ง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,096,664,674

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,096,664,674
-

100.00

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 210,585,910 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2
จานวน 10,585,910 หุ้น
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ เสนอต่ อที่ประชุมว่ า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ที่ผ่านมา จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 210,585,910 หุ้น
เป็ นไปเพื่อ 2 วัตถุประสงค์ เป็ นดังนี ้
• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เสนอขายให้ แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ ้น
130,000,000 บาท
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• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 10,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ BSM-W2 ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิจานวน 278,576,554 หน่วย เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณีบริ ษัทมีการพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้ าข่ายราคาต่าตามข้ อกาหนดสิทธิฯ โดยบริ ษัทจะคานวณ
การปรับสิทธิ BSM-W2 และแจ้ งให้ ทราบก่อนวันที่การปรับสิทธิจะมีผลบังคับใช้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริ ษัทจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 210,585,910 หุ้น เป็ นดังนี ้
• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เสนอขายให้ แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นมูลค่ าทัง้ สิ ้น
130,000,000 บาท
• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 10,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ BSM-W2 ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิจานวน 278,576,554 หน่วย เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณีบริ ษัทมีการพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้ าข่ายราคาต่าตามข้ อกาหนดสิทธิฯ โดยบริ ษัทจะคานวณ
การปรับสิทธิ BSM-W2 และแจ้ งให้ ทราบก่อนวันที่การปรับสิทธิจะมีผลบังคับใช้ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,096,664,674

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง
รวม
บัตรเสีย

1,096,664,674
-

100.00

เห็นด้ วย

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

นายสัญชัย เนื่ องสิทธิ์ ได้ แจ้ งให้ ท่ ีประชุมทราบว่ า ในวาระนี ้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรื อ “เสนอแนะ” โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุม
ได้ รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม พร้ อมทังได้
้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคาถาม และ/หรื อ แสดง
ความคิดเห็น และ/หรื อ คาเสนอแนะแก่บริ ษัท
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น
1. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง มีคาถามเพิ่มเติมดังนี ้
1.1. บริ ษัทมีนโยบายที่จะรวมพาร์ เป็ นราคาไม่ต่ากว่า 0.50 บาท หรื อไม่
BuilderSmart Public Company Limited
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

17

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปั จจุบนั นี ้บริ ษัทยังไม่มีนโยบายเรื่ องดังกล่าว
1.2. บริ ษั ท มี เงิ น ทุน หมุน เวีย นเพี ย งพอสาหรับ ลงทุน ใครงการ The Teak Sukhunvit 39 จ านวน
15,000,000 บาทหรื อไม่
นายสัญ ชัย เนื่ องสิท ธิ์ ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุมว่า บริ ษั ท มีก ระแสเงิ น สดภายในกิ จการเพี ยงพอ
สาหรับการลงทุนดังกล่าว
1.3. หนี ท้ ี่ บ ริ ษั ท กู้ยื ม ธนาคารเพิ่ ม เติ ม มาอี กจ านวน 140,000,000 บาท นัน้ เป็ น หนี ท้ ี่ มี ด อกเบี ย้
บริ ษัทมีแนวทางในการจัดการหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นมาอย่างไรบ้ าง
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบาย
นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร อธิบายต่อที่ประชุมว่า เงินกู้ที่ก้ มู านันส
้ าหรับการลงทุนค่าก่อสร้ าง
ซึง่ จะทยอยเบิกใช้ ตามงวดงานการก่อสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในปี นี ้ และคาด
ว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั ลูกค้ าได้ ประมาณร้ อยละ 40-50 ของจานวนยูนิตทังหมดของ
้
โครงการ ซึง่ คาดว่าจะสามารถชาระคืนหนี ้จานวนดังกล่าวได้ ทงหมด
ั้
ปิ ดประชุม
หลังจากที่เลขานุการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มี
ข้ อพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงเชื่อ
(

ลงชื่อ
(

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม

ประธานที่ประชุม
)

นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์

ผู้บนั ทึกการประชุม
)

BuilderSmart Public Company Limited
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561

29

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3

ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่งในปั จจุบนั

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
50 ปี
กรรมการ : บมจ. บิวเดอสมาร์ ท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร : บจ.แสนสราดีเวลลอปเมนท์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ , การบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย
2550 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั : ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร บริ ษัท แสนสราดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ประสบการณ์การทางาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละ
ทักษะการเป็ นกรรมการ
จานวนปี ทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2560

10 ปี
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มี
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

5.274% (100,000,000 หุ้น)

การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)

30

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่งในปั จจุบนั

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทางาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละ
ทักษะการเป็ นกรรมการ
จานวนปี ทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

นายหยาง ชวน โมห์
49 ปี
กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน :
บมจ. บิวเดอสมาร์ ท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร :
บจ. ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย)
ปริ ญญาตรี
พาณิชย์ศาสตร์ : University of Auckland
นิติศาสตร์ : University of Auckland
2550 – ปั จจุบนั : กรรมการ บมจ. บิวเดอสมาร์ ท
2558 – ปั จจุบนั : ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. บิวเดอสมาร์ ท
2559 - ปั จจุบนั : ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจ. ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย)
2547 – 2556 : ผู้อานวยการทางภาษี ภาคพื ้นเอเชีย บจ. เทสโก้
2544 – 2546 : หัวหน้ าภาษี เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์เดอซัน)
ยังไม่ได้ อบรม

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2560

10 ปี
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- บริ ษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มี
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

ไม่มี

การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิส ระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561

31

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่งในปั จจุบนั

นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
45 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท
MBA Columbia Business School
ปริ ญญาตรี
Economics: Columbia College, Columbia University

ประสบการณ์การทางาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละ
ทักษะการเป็ นกรรมการ

2559 - ปั จจุบนั : Deputy General Manager บจ. บริ หารสินทรัพย์อลั ฟาแคปปิ ตอล
2551-2558

: Senior Vice President, Risk :บจ. จีอี แคปปิ ตอล

2550-2551

: Integration Team : ธนาคารกรุงศรี อยุธยา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

จานวนปี ทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2560
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

2 ปี
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
0 บริ ษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
0 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริ หารกับ ไม่มี
บริ ษัท
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)

32

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ประวัตสิ ่ วนตัวของกรรมการใหม่ 3 ท่ าน
ชื่อ-สกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้ อนหลัง

นายออเสน การบริ สทุ ธิ์
47 ปี

รูปภาพ

ปริ ญญาโท
บริ หารการจัดการ สถาบัน แมสซาจูเซท เทคโนโลยี
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2549-ปัจจุบนั
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
2545-2549
ผู้จดั การความสัมพันธ์ลกู ค้ า ฝ่ ายสหบรรษัทธนกิจ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2542-2545
Assistant Vice President
Merrill Lynch Investment Managers
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละ
ทักษะการเป็ นกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16/2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
0 บริ ษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
0 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริ หารกับ ไม่มี
บริ ษัท
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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ชื่อ-สกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
35 ปี
ปริ ญญาโท International Business Management,
University of Wollongong

รูปภาพ

ปริ ญญาตรี บริ หารธรุกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้ อนหลัง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละ
ทักษะการเป็ นกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

2554 - ปั จจุบนั :
2555 - ปั จจุบนั :
2558 - ปั จจุบนั :
2558 - ปั จจุบนั :
2559 - ปั จจุบนั :
2559 - ปั จจุบนั :
ยังไม่ได้ อบรม

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท แอล เค เอช เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษัท สินรุ่งเรื อง พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
บริ ษัท ซีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จากัด
บริ ษัท ไทยทวีพร ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
0 บริ ษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
6 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
7.82% (148,250,400 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริ หารกับ ไม่มี
บริ ษัท
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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ชื่อ-สกุล
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
31 ปี
Master degree (Msc Facilities Management)
University College London

รูปภาพ

Bachelor degree of Interior Architecture
AAU Architectural School, Assumption University
Certificate in International Marketing , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้ อนหลัง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละ
ทักษะการเป็ นกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

Certificate in Real Estate , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปั จจุบนั : Business Development & Board of Directors
โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
2556 – ปั จจุบนั : Business Development and Facilities Manager
โรงพยาบาลสินแพทย์
2556 – ปั จจุบนั : Business Development & Director of
Interior Design Department
บริ ษัท เออาร์ คเิ ทค จากัด
ยังไม่ได้ อบรม
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
0 บริ ษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
3.10% (58,833,100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริ หารกับ ไม่มี
บริ ษัท
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ก.การลงทะเบียน
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 9.00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป ดังนัน้ เพื่อความสะดวกใน
การลงทะบียนผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้ าประชุม โปรดนาหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอก
ข้ อความครบถ้ วนถูกต้ อง และปิ ดอากรแสตมป์ เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมมาด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษั ท
ของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ อง และครบถ้ วนเข้ าประชุมเท่านัน้
ข.เอกสารที่จะต้ องแสดงก่ อนเข้ าประชุม
1) ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา :
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารฉบับจริ งที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดัง กล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี ้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยงั ไม่หมดอายุของ
ผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง ซึง่ ผู้มอบ
ฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค) ให้ แสดงเอกสารฉบับจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสือ
เดินทาง
2) ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล :
1.กรณีผ้ แู ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และ มีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้เข้ าประชุมนันมี
้ อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้ องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
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(ข) ให้ แสดงเอกสารฉบับจริ งทีส่ ว่ นราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และยังไม่
หมดอายุของผู้แทนนิติบคุ คล เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสือ
เดินทาง
2. กรณีนิติบุคคลที่เป็ นผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี ้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้ มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้ องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(ค) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยงั ไม่หมดอายุของ
ผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสือเดินทาง ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ง) ให้ แสดงเอกสารฉบับจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัว ประชาชน บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรื อหนังสือ
เดินทาง
ค. การมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลใดบุคคลหนึง่ ให้ เข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้น โดยได้ แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
จานวน 2 แบบ ได้ แก่
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง เพียงแบบเดียว ในจานวน 2 แบบ ที่ได้ แนบมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
และโปรกกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ ถกู ต้ อง พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และขีด
ฆ่า ลงวันที่ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนันให้
้ แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้ าร่วมประชุม
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เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้ อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
และระบุชื่อ นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้ องเรี ยบร้ อย พร้ อมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริ ษัท”
บริ ษั ท บิ ว เดอสมาร์ ท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยให้ ถึง บริ ษัทก่ อนวันที่ 18 เมษายน 2561 หรื อ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่ ม
ประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สรุ ปข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
ง. การออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
1. 1 หุ้นมี 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรี ยนถามว่าจะมีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงหรื อไม่ เพื่อมิให้
เป็ นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องกาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่ องหมายถูก ( / ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตรและชูมือขึ ้น และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนาไปตรวจนับ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นสาหรับการ
มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคาสัง่ ระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทจะบันทึก
คะแนนเสียงดังกล่าวตังแต่
้ เวลาที่ผ้ รู ับมอบอานาจลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
การนับผลการลงคะแนนเสียง
1. บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิ ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่าได
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่สง่ บัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานได้ ประกาศให้ ที่ประชุมทราบผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ ้นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจะไม่นาเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นคะแนนเสียงอีก
ในวาระนัน้ และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิ ด การประชุม โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้ าห้ องประชุม
เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะได้ หกั คะแนนของท่านออกจากระบบก่อน
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
ตาแหน่งในปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
50 ปี
เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2550 – ปั จจุบนั : กรรมการอิสระ
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
2551 – ปั จจุบนั : กรรมการอิสระ
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน)
2555- ปั จจุบนั : ผู้ก่อตัง้ และผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท คีรี ทราเวลจากัด
10 ปี
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
1 บริ ษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 บริ ษัท
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัท - ไม่มีการดารงตาแหน่ง
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 4/4 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้
ไม่มี

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 8 มีนาคม 2561

0.349 % (6,607,812 หุ้น)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละทักษะ
การเป็ นกรรมการ

ประสบการณ์การทางาน

จานวนปี ทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ /
ผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2560
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริ หารกับ ไม่มี
บริ ษัท
การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบนั หรื อ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การกู้ยืมเงิน / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ่นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ ผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกัน
ทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1)
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 36. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุ ม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึ งหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และ
ในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
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ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นนันไม่
้ มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบคุมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
แบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ข้ อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบบัญชีผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พนั จากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่นๆ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8
Enclosure No.8
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 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
วันที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. .................
Date
Month
Year
(1)ข้ าพเจ้ า ......................................................................................... สัญชาติ .................................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ตาบล/แขวง .....................................................................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต ................................................................จังหวัด .............................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2)เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...........................................เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ................................................. เสียง
Ordinary share of
shares, having the right to vote equivalent to
votes,
หุ้นบุริมสิทธิ .........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ..................................................เสียง
Preferred share of
shares, having the right to vote equivalent to
votes,
(3)ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:
(1)................................................................................... อายุ.......................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................
Name
Age
Years, residing at
ถนน.......................................... ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province
Postal Code
, or
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(2)................................................................................... อายุ.......................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................
Name
Age
Years, residing at
ถนน.......................................... ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province
Postal Code
, or
(3)................................................................................... อายุ.......................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................
Name
Age
Years, residing at
ถนน.......................................... ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province
Postal Code
, or
นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Mr. Mark David Ramijan (position Chairman of Audit Committee / Independent Director)
ที่อยูเ่ ลขที่ 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
ส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : -ไม่มีConflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -Noneคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
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 2018
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 10.00 น.
On Tuesday 24 April 2018
at 10.00 a.m.
ณ ห้ องริเวอร์ 1 ชัน้ 3 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok or
any adjournment at any date, time and place thereof.
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed
ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.……………………………………………...…)
ลงชื่อ/Signed
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……………………………………………...…)
ลงชื่อ/Signed
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……………………………………………...…)
ลงชื่อ/Signed
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……………………………………………...…)
หมายเหตุ
Remark
ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8
Enclosure No.8
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 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
วันที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. .................
Date
Month
Year
(1)ข้ าพเจ้ า ......................................................................................... สัญชาติ .................................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ตาบล/แขวง .....................................................................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต ................................................................จังหวัด .............................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2)เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น ....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...........................................เสียง ดังนี ้
Holding the total number of
shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows :
หุ้นสามัญ ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ................................................. เสียง
Ordinary share of
shares, having the right to vote equivalent to
votes,
หุ้นบุริมสิทธิ .........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ..................................................เสียง
Preferred share of
shares, having the right to vote equivalent to
votes,
(3)ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint :
(1)................................................................................... อายุ.......................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................
Name
Age
Years, residing at
ถนน.......................................... ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province
Postal Code
, or
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(2)................................................................................... อายุ.......................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................
Name
Age
Years, residing at
ถนน.......................................... ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province
Postal Code
, or
(3)................................................................................... อายุ.......................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................................
Name
Age
Years, residing at
ถนน.......................................... ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต........................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................หรื อ
Province
Postal Code
, or
นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Mr. Mark David Ramijan (position Chairman of Audit Committee / Independent Director)
ที่อยูเ่ ลขที่ 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
ส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : -ไม่ม-ี
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : -Noneคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
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 2018
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 10.00 น.
On Tuesday 24 April 2018
at 10.00 a.m.
ณ ห้ องริเวอร์ 1 ชัน้ 3 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok or
any adjournment at any date, time and place thereof.
(4)ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
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วาระที่ 1
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
Agenda No.2 To acknowledge the Company’s performance for the Year 2017
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด
31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda No.3 To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal
year ended December 31, 2017 and to acknowledge the report of the auditors
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลประกอบการปี 2560
Agenda No.4 To consider and approve the allocation of the profit from the operating results for the year 2017
as legal reserve
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
Agenda No.5 To consider and approve the dividend payment for the year 2017
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ
Agenda No.6 To consider and approve the re-election of directors in place of the directors who retire by rotation
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม: กรรมการ
Mr. Suresh Subramaniam : Director
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายหยาง ชวน โมห์ : กรรมการ
Mr. Yang Shiun Moh : Director
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Ms. Thitiya Wongchirachai: Independent Director /Audit Committee Member
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
Agenda No.7

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่จานวน 3 ท่าน
To consider and approve the appointment 3 new directors

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
Mr. Warut Panupattanapong
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
Ms. Pitchthida Panupattanapong
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เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นายออเสน การบริ สทุ ธิ์
Mr. Orsen Karnburisudthi
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2561
ในรูปแบบเบี ้ยประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจาปี 2561
Agenda No.8 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and audit
committees for the year 2018 in term of meeting allowance and approve in principle of director
bonus for operating year 2018
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9
Agenda No.9

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for
the year 2018
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว๋ แลกเงิน
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท
Agenda No.10 To consider and approve the issuance and offering of the debenture in the amount of not exceeding
Baht 200,000,000 (two hundred million baht) and Bill of Exchange in the amount of not exceeding
Baht 100,000,000 (one hundred million baht)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda No.11 Other business (if any)
(5)การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้
ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะมิสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed
ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.……………………………………………...…)
ลงชื่อ/Signed
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……………………………………………...…)
ลงชื่อ/Signed
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……………………………………………...…)
ลงชื่อ/Signed
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.……………………………………………...…)

หมายเหตุ
Remark
ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9

แผนที่ริเวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์

ห้ องริ เวอร์ 1 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้ ชัน้ 3 เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทางมายังริเวอร์ ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์
จากถนนสาทร/สีลม : วิ่งมาตามถนนนราธิวาสแล้ วตรงผ่านแยกถนนจันทน์และถนนรัชดา เลี ้ยวขวาเข้ าสูถ่ นนพระราม 3 ข้ าม
สะพานลอยฟ้า ริ เวอร์ ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ ดั ออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ ายมือ
จากสุขุมวิท : วิ่งมาตามถนนรัชดาภิเษก (ต่อมาจากถนนอโศก) แล้ วข้ ามสะพานลอยฟ้าสองแห่งวิ่งตรงมายังถนนพระราม 3
ตรงผ่านแยกไฟจราจรสองแห่งและสะพานลอยฟ้าสองแห่ง ริ เวอร์ ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ ดั ออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ ายมือ
จากทางด่ วน 1 : ใช้ ทางออกถนนพระราม 3 วิ่งตรงมาผ่านแยกไฟจราจรสองแห่งและสะพานลอยฟ้าสองแห่ง ริเวอร์ ฟรอนท์เรส
ซิเดนซ์จะอยูถ่ ดั ออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ ายมือ
จากทางด่ วน 2 : ใช้ ทางออกบางโคล่ เลี ้ยวซ้ ายที่ถนนพระราม 3 วิ่งตรงมาข้ ามสะพานลอยฟ้า เลี ้ยวยูเทิร์นใต้ สะพานลอยฟ้า
แห่งที่สองใกล้ กบั ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ริ เวอร์ ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ ดั ออกไปอีก 1 กม. ทางซ้ ายมือ
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