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วนัท่ี 1 เมษายน 2561 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี  2560 และงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3) 
 3. ข้อมูลของผู้ ที่ ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4.   ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม ่จ านวน 3 ทา่น 
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
 5. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. รายช่ือกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 7. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 9.    แผนท่ีอาคาร เอส วี ซิตี ้
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 24 เมษายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ที่จัดขึน้ในวนัที่ 10 มกราคม 2561 ได้บนัทึกถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยบริษัทได้จัดส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่
สง่มาด้วย 1) 
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 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560  
 

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

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยบริษัทได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2560 ให้กบัผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

 
 การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
  

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

 
  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

สมควรท่ีจะอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 

2560 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการ
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2560  ของงบเฉพาะกิจการ ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
1,943,321.63 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ  

 
 การลงมติ :วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560   
 

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

 
  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้ นละ 0.01 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นเงินเท่ากับ 
18,959,806.76 บาท (จ านวนเงินปันผลอาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากอาจมีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ BSM-W2 วนัที่ 30 มีนาคม 2561) โดยจ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิ 
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับปันผล (Record 
date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 อตัราการจ่าย
ปันผลคิดเป็นร้อยละ 56.44 ของก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย สอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 

  
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นายสเุรช ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
2. นายหยาง ชวน โมห์  กรรมการ 
3. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วทัง้ 3 ท่าน ซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และต าแหน่งอื่นตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็น
วา่บคุคลดงักลา่วข้างต้นเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และทางการที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้
ยงัมีคณุสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทก าหนด 

 
การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จ านวน 3 ท่าน 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงได้ให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วม

ในการเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือได้ตัง้แต่วนัที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 
2561 และมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือซึ่งผ่านการพิจาณาคุณสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ มีจ านวน 2 ทา่น คือ 
1.  นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์     2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์  
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จากการเพิ่มจ านวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่านดงักลา่วข้างต้น ท าให้มีจ านวนกรรมการบริษัททัง้สิน้จ านวน 
10 คน ซึ่งตามแนวทางก ากับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการด ารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน  บริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดงันัน้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดงักล่าว ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
คุณสมบตัิและได้น าเสนอ นายออเสน การบริสทุธ์ิ ให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบและน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ านวน 3 คน ได้แก่  

1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์      กรรมการ 
2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ 
3. นายออเสน การบริสทุธ์ิ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561  
ในรูปแบบเบีย้ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น
คา่ตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัท ก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทน
กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิ
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ (อตัราเดียวกบัปี 2560) 

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

  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 7

 

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 

 
 และ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิในหลกัการส าหรับการ

จ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2561 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 

1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นีส้งูสดุในอตัราไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปี 2560 จ่ายใน

อตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ สงูสดุในอตัราไมเ่กิน 2,000,000 บาทซึง่เป็นไปตามกรอบที่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้)  โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น  

  
 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 9    พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และการก าหนดค่าตอบแทนในการ

สอบบัญชี 
 

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

  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้  
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ   

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

 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2561  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลงานและคุณสมบัติแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี 
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคย
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี โดยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2561  
เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ จ านวน 1,050,000 บาท  
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รายละเอียดการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบปัญชี 3 ปีย้อนหลงั ดงันี ้
(น ำเสนอ)

2016 2017 2018
ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี

1 บริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 330,000               366,000                     410,000                     
2 บริษัท อินสตอลไดเรค จ ากัด 65,000                  55,000                       25,000                       
3 บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว(เอเชีย) จ ากัด 85,000                  93,500                       93,500                       
4 บริษัท บวิดิง้ บลิง้ จ ากัด 45,000                  20,000                       20,000                       
5 บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 40,000                  80,000                       230,000                     
6 บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ ากัด 20,000                  20,000                       20,000                       
7 บริษัท ทคี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 180,000                     

รวมค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 585,000           634,500                978,500                

ค่ำสอบทำนงบกำรเงนิระหว่ำงกำล
1 บริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 570,000               624,000                     690,000                     
2 บริษัท อินสตอลไดเรค จ ากัด 30,000                  30,000                       
3 บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว(เอเชีย) จ ากัด 165,000               181,500                     181,500                     
4 บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 60,000                       150,000                     
5 บริษัท ทคี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 120,000                     

รวมคา่สอบทานงบการเงินระหว่างกาล 765,000               865,500                     1,171,500                  

รวมค่ำสอบบญัชีทัง้สิน้ 1,350,000         1,500,000             2,150,000             

งบเฉพาะบริษัท 900,000               990,000                     1,100,000                   
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงนิไม่เกิน 200,000,000 บาท และตั๋ว

แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงนิไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  คณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท และตัว๋แลกเงิน
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ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือ
บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคลทั่วไป  ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้
ลงทนุรายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแตบ่างสว่น ตามรายละเอียดเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้

 

 หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ 
วตัถปุระสงค์ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กบัความเหมาะสมและต้นทนุของเงินกู้  เมือเปรียบเทียบกบัวิธีการอื่นๆ) และ/หรือ 
เพือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่ง
อาจจะมีในอนาคต 

ประเภท มีหรือไม่มีหลกัประกัน ชนิดทยอยคืน
เงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบ 
ก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้ นกู้  ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange 
: B/E) 

วงเงิน ไ ม่ เ กิ น  200,000,000 บ า ท  ห รื อ
เทียบเทา่ในเงินสกลุอื่น 

ไ ม่ เ กิ น  1 00,000,000 บ า ท  ห รื อ
เทียบเทา่ในเงินสกลุอื่น 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุโดยทัว่ไป และ/หรือ 
เสนอขายในกรณีจ ากัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุน ที่มี
ลกัษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้
ประกาศก าหนด ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได้ 

อาย ุ ไมเ่กิน 10 ปีตอ่รุ่น ระยะเวลาไมเ่กิน 270 วนัตอ่ฉบบั 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว๋แลกเงิน
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือ
บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้
ลงทนุรายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแตบ่างสว่น 
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ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
ก าหนดชนิด ประเภท อาย ุราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ  
รวมทัง้รายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ การแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ย
หุ้ นกู้ และนายทะเบียนหุ้ นกู้  การเข้าท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ 
สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายของสญัญาต่างๆ ข้างต้น การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ  ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงาน
ตา่งๆ ท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการออก และเสนอขายหุ้นกู้และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

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

 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรวา่ให้มีวาระอื่นๆ นีไ้ว้ในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นทุกครัง้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะน าต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัท 

 

การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการลงมติใดๆ 

 
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็น
รับรองส าเนาถกูต้อง ตามหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) และให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาใน
วนัประชมุ หรือสง่มาที่เลขานกุารบริษัท ภายในวนัพธุที่ 18 เมษายน 2561 

 
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทใคร่ขอให้ทา่นผู้

ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ น าหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนั
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ประชมุด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแกท่า่น ณ บริเวณจดุ
ลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  
 

นายอเนก พิเชฐพงศา 
ประธานกรรมการ 

 
เลขานกุารบริษัท    
โทร 0-2683-4900 ตอ่ 408 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

ของ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

........................................................................... 
วัน เวลา และสถานที่  

ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซเิดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้
เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ก่อนที่จะด าเนินการประชุม นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ “เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงนิ” 
ได้แนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้ังนี ้

1) รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 จ านวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้
จ านวน 8 ทา่น ซึง่มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1.  นายสเุรช ซูบรามาเนียม   ประธานกรรมการ  
2.  นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ    รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.  นายหยาง ชวน โมห์    กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
4.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์  กรรมการบริหาร  
5.  นายเอนก  พิเชฐพงศา    กรรมการ 
6.  นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7.  ด.ร.ธีรธร  ธาราไชย   กรรมการตรวจสอบ  
8.  นางสาวฐิติยา  วงศ์จิรชยั   กรรมการตรวจสอบ  

2) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้ 

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

3)   ที่ปรึกษาการเงนิ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

1. นายสมศกัดิ์  ศิริชยันฤมิตร 
2. นายสพุล  ค้าพลอยดี 
3. นางสาวพรหมพร สรุพลชยั 

4) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จ ากัด ท าหน้าที่ เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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1.   นายสชันยั พวัเกียรติสกลุ 
2. นายปรีติพร  ลมิอกัษร 
3. นางสาวณฐิัยา  วิบลูย์โชคเศรษฐ 

นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงรูปแบบในการประชมุและวิธีการด าเนนิการประชมุ ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัและระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุวา่ บริษัทฯ ได้แจ้งการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น
ทราบด้วย 3 วิธี ดงันี ้

1. สง่หนงัสอืเชิญประชมุทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 
2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืพิมพ์รายวนั และ 
3. สง่ข้อความเก่ียวกบัการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ตอ่จากนัน้ นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง
ในแตล่ะวาระการประชมุให้ที่ประชมุทราบดงันี ้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวนันี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้ นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทา่นัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบตัรเสียส าหรับการออกเสียงลงคะแนน  ใน
กรณีมอบฉนัทะ  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกนัยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบโดย
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนในทกุวาระ จะถือมติเสยีงข้างมาก เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอยา่งอื่น และจะแสดง
การนบัคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบง่เป็น 2 สว่น คือ 
 • สว่นท่ี 1 ได้แก่วาระท่ี 1 และวาระท่ี 7  เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีง 
 • สว่นที่ 2 ได้แก่วาระที่ 2 - 6 เป็นเร่ืองพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้น การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
การตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ยและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียน การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  ซึ่งวาระเหล่านีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 ทัง้นี ้วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกัน โดยหากวาระใด
วาระหนึง่ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ จะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือวา่ระเบียบวาระ
อื่นท่ีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลกิ 

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวนันี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิ ธีหัก
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้า
ร่วมประชมุ ในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่สง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ออกเสียงเห็นด้วย 
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และหากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีงขอให้ชมูือขึน้  บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไมม่ีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบและอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 

4.  เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯจะให้
เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวกนัหลงัเลิกประชุม กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลกิการประชมุขอให้สง่บตัร
ลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นบัคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบ
ความถกูต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็ปไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ 

 5.  เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวนันีเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
จ านวน 1 ทา่น เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมายและตวัแทนของ
บริษัทฯ ด้วย  

อย่างไรก็ดีเม่ือรอระยะเวลาหน่ึงก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน บริษัทจึงขอมอบหมายให้ 
ทีมงานเลขานุการบริษัทท าหน้าที่นับคะแนน 

6.  เพื่อให้การประชมุด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอยา่งเหมาะสมในทกุวาระ บริษัทฯได้จดัช่วงเวลา
สอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามขอความกรุณายกมือขึน้ และเมื่อทา่นประธานอนญุาตให้สอบถาม ขอความ
กรุณาแสดงตวัโดยแจ้งช่ือ-นามสกุล พร้อมระบวุา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อบริษัทฯสามารถจดบนัทึกการประชุม
ได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน  อนึง่ขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามให้มีประเด็นตรงกบัวาระการประชมุในแตล่ะวาระ 
สว่นค าถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระท่ี 8 

เร่ิมการประชุม 

นายสเุรช ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะ และ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชัย  เน่ืองสิทธ์ิ รอง
ประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ  

ต่อจากนัน้ นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 32 คน  นบั
จ านวนหุ้ นรวมกันเท่ากับ 457,724,877 หุ้ น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 21 คน  นับจ านวนหุ้ นรวมกันเท่ากับ 
604,647,557 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 53 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทัง้สิน้ 1,062,372,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.64 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท และแจ้งต่อไปว่าขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมและเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมได้
พิจารณาวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

 นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 ที่จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 2560 ซึง่บริษัทได้บนัทกึไว้ถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยบริษัท
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ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา 
  เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ที่จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 
2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และออกเสียง 

เห็นด้วย 1,062,372,434 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง -  

รวม 1,062,372,434 100.00 
บตัรเสยี - 

 
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่  2 เลขานกุารบริษัทได้กลา่วต่อที่ประชุมอีกครัง้วา่ ในการพิจารณาและอนมุตัิวาระที่ 2 
ถึง วาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชุม จะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือว่าระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนุมตัิจากที่
ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลกิ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเพื่ อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท) รวม
เป็นเงนิระดมทุน 130,000,000 บาท 

 นายสัญชัย  เน่ืองสิทธ์ิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เอกสารเก่ียวข้องกับเร่ืองนีไ้ด้ถูกส่งให้กับผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ  และมีรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้ผู้ ถือหุ้นชมตามวิดิทศัน์ที่ได้
เปิดตอ่ไป 

นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 มี
มติอนมุตัิเข้าลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึง่รวมคา่ที่ดินและคา่ใช้จ่ายเตรียมการ
เบือ้งต้นท่ีทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัดเพื่อระดมเงินทุนจ านวน 130.00 ล้านบาท ส าหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 (รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยจะขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
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พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท มลูค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินระดมทนุ 130,000,000 บาท เพื่อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) และใน
กรณีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัเสนอขายหุ้น PP ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 หรือ
มอบอ านาจให้ นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ เปลี่ยนแปลงก าหนดวนัเสนอขายหุ้นดงักลา่วเฉพาะใน
กรณีจ าเป็นท่ีผู้ได้รับจดัสรรหุ้น PP แจ้งขอเปลีย่นแปลงวนัช าระเงิน แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) สิง่ที่สง่มาด้วย 3 ซึง่มีรายการพอสรุปได้ดงันี ้
 

ช่ือและข้อมลูของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น PP 
ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 

ช่ือนกัลงทนุ  นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์  นายวศิวฒัน์  แสงอรุณ  นายภริูชญ์  กลูโฆษะ  นายพรรษนนท์  ฉินทอง
ประเสริฐ  

สญัชาติ  ไทย ไทย ไทย ไทย 
อาย ุ 34 ปี 33 ปี 33 ปี 35 ปี 
ที่อยู ่ 63 หมู ่12 ถ.บางนา-

ตราด ต.ราชาเทวะ อ.
บางพล ีจ.สมทุรปราการ  

79/1 หมู ่7 ต.ส าโรงกลาง 
อ.พระประแดง จ.
สมทุรปราการ  

233/153 หมูบ้่านนนัทวนั 
ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.
สมทุรปราการ  

29/13 คอนโดศาลาแดง 
เรสซิเดนเซส ซอยศาลา
แดง 1 ถ.สลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  

อาชีพปัจจบุนั  - กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอล เค เอช ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั  
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอล เค เอช เทรด
ดิง้ จ ากดั  
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สนิรุ่งเรือง พร็อพ
เพอร์ตี ้จ ากดั  
- กรรมการ บริษัท ไทยทวี
พร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
- กรรมการ บริษัท ซีเอม็

- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท มิสเตอร์ อลแูมน 
จ ากดั  
- ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท 
แอล เค เอช ดเีวลลอป
เม้นท์ จ ากดั  
- ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท 
รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั  
- ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท 
สหสยามพิมพ์รีด จ ากดั  
 

นกับิน บริษัท การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

นกัลงทนุ  
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ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
เอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 

ประสบการณ์การ
ท างาน  

- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอล เค เอช ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(พ.ศ 2554 – ปัจจบุนั)  
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั (พ.ศ.2558 
– ปัจจบุนั)  
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอล เค เอช เทรด
ดิง้ จ ากดั (พ.ศ.2555 – 
ปัจจบุนั)  
- กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สนิรุ่งเรือง พร็อพ
เพอร์ตี ้จ ากดั (พ.ศ.2558 
– ปัจจบุนั)  
- กรรมการ บริษัท ไทยทวี
พร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(พ.ศ.2559 – ปัจจบุนั) 
- กรรมการ บริษัท ซีเอม็
เอ็ม กรุ๊ป จ ากดั (พ.ศ.
2559 – ปัจจบุนั) 

- ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท 
รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (พ.ศ.2557 – 
ปัจจบุนั)  
- กรรมการผู้จดัการบริษัท 
มิสเตอร์ อลแูมน จ ากดั 
(พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั)  
- ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท 
แอล เค เอช ดเีวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (พ.ศ.2555 
– ปัจจบุนั)  
- ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท 
สหสยามพิมพ์รีด จ ากดั 
(พ.ศ.2551 – ปัจจบุนั)  
 

- นกับิน บริษัท การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
(พ.ศ.2551 – 2560)  
- ผู้จดัการโรงงาน
คอนกรีต บริษัท 
ปนูซีเมนต์นครหลวง 
จ ากดั (มหาชน) (พ.ศ.
2550 – 2551)  
- วิศวกรโยธา บริษัท อิตา
เลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากดั (มหาชน) (พ.ศ.
2548 – 2550)  
 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ บริษัท กลัฟ์ 
เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอป
เมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
(พ.ศ.2557 – 2559)  
- ผู้จดัการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ บริษัท กลัฟ์ เอ็น
เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) (พ.ศ.
2555 – 2557) 
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ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
ความสมัพนัธ์กบั
บริษัท 

ผู้ ถือหุ้นบริษัท 8,250,400 
หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
0.49 ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วของบริษัท และ 
BSM-W2 จ านวน 
18,300,000 หนว่ย  

-ไมม่ี - -ไมม่ี - -ไมม่ี - 

จ านวนหุ้น PP ที่จะ
ได้รับจดัสรร  

140,000,000 หุ้น 
 

16,600,000 หุ้น 
 

40,000,000 หุ้น 
 

3,400,000 หุ้น 
 

สดัสว่นหุ้น PP 7.38% ของทนุช าระแล้ว
หลงัการเสนอขาย PP 

0.88% ของทนุช าระแล้ว
หลงัการเสนอขาย PP 

2.11% ของทนุช าระแล้ว
หลงัการเสนอขาย PP 

0.18% ของทนุช าระแล้ว
หลงัการเสนอขาย PP 

หมายเหตุ : บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้น PP ทัง้ 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกันในลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น 
(Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 7/2552 

โดยมอบหมายให้ นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจ 
1. ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ดงักลา่ว ได้แก่ 
1.1 วนั เวลา ราคา และระยะเวลาที่เสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราวเดียวหรือหลาย

คราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุม่บคุคลใดก่อนหรือทกุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็
ได้ รวมถึงเง่ือนไข รายละเอียด อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักลา่ว ทัง้นี ้กรณีมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวนั
เสนอขายหุ้ น อันเป็นเหตุมาจากกรณีผู้ ได้ รับจัดสรรหุ้ น  Private Placement แจ้งขอ
เปลีย่นแปลงวนัช าระเงิน นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถก าหนดวนั
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ  แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกิน 3 
เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.2 การเข้าเจรจาท าการตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่ เก่ียวข้อง รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

1.3 การติดต่อหน่วยงานราชการ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารส าคญั 
ค าขออนญุาต ค าร้องขอผ่อนผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2. ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
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3. ในการน าเสนอเร่ืองการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

• ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ที่มาของการก าหนด
ราคาเสนอขาย เหตุผลและความจ า เป็นในการเสนอขายหุ้ นท่ี PP ดังกล่าว และค า รับรองของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมลูและศกัยภาพในการลงทนุของผู้ลงทนุ : 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้น PP ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดย
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ดงักลา่วเปรียบเทียบจากราคาตลาด ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ในช่วง 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองก าหนดราคาหุ้น PP ในวนัที่ 13 
พฤศจิกายน 2560 (ค านวณตัง้แต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึง 10 พฤศจิกายน 2560) และเสนอขายใน
ราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดงักล่าว ทัง้นีร้าคาตลาดถวัเฉลี่ยในช่วง 15 วนั เท่ากบั 0.72 
บาทตอ่หุ้น และราคาค านวณสว่นลดไมเ่กินร้อยละ 10 เทา่กบั 0.64 บาทตอ่หุ้น 

เหตุผลในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น PP เพื่อน าเงินไปลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 
39 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น กลา่วคือ การลงทนุดงักลา่ว จะท าให้เกิดประโยชน์กบัทัง้
บริษัท และเจ้าของโครงการ (ผู้ ถือหุ้นของ LKH) โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการได้ธุรกิจใหมเ่ข้ามาตอ่
ยอดธุรกิจเดิมในสว่นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีผู้ ถือหุ้นของ LKH จะได้ประโยชน์จากการเข้า
มาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้ามาบริหารธุรกิจต่อไปในนามบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จะท าให้ธุรกิจเกิดความคลอ่งตวัมากขึน้ และสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุที่มีต้นทนุที่
แข่งขนัได้มากกว่า การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การ
เข้าลงทุนในโครงการดงักล่าวด้วยเงินลงทุนจ านวน 145.00 ล้านบาท มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็น
ราคาที่รวมคา่ใช้จ่ายที่ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่าย
ในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่ทาง
เจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว  และมิใช่เพียงลงทุนเพื่อซื อ้โครงการอาคารชุด The Teak 
Sukhumvit 39 เท่านัน้ แต่เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะได้ทัง้ แบรนด์ “The 
Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญในการก่อส ร้าง 
เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมา LKH มีผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้วหลายโครงการ ทัง้ใน
รูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชุด นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูล
ของนกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วด้วยความระมดัระวงัแล้ว เห็นวา่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วเป็น
ผู้ มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทัง้เป็นนักลงทุนที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใน
อนาคต  

 จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
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เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ีมีจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงรวมท้ังสิ้น จ ำนวน 8,250,400 หุ้น เน่ืองจำกเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับวำระน้ี ดงันัน้จ านวนเสียง 
8,250,400 เสียง จะไม่นบัเป็นฐานคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

  หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
  นายกอบกิจ  กิตติโสภากรู  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ มีค าถามดงันี ้

1.1. ราคาหุ้นที่เสนอขายให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement หรือ PP) ในราคา 0.65 บาท 
ซึ่งไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ราคาต ่าที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบ  ดังนัน้บุคคลผู้ที่จะได้รับการ
จดัสรรหุ้น PP จะไมต่ิด Silent Period ใช่หรือไม ่
นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ  ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ ตามข้อตกลงที่ได้ท ากบับริษัท ทางผู้ลงทนุท่ีจะ
ซือ้หุ้น PP นัน้ จะติดก าหนดระยะเวลา Silent Period / Lock Up Period  เป็นเวลา 2 ปี  ซึ่ง
ระยะเวลาดงักลา่วเป็นระยะเวลาที่นานกวา่ก าหนดเวลาของตลาดฯ  
จากนัน้ นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ  ได้มอบหมายให้ นายสพุล  ค้าพลอยดี  ที่ปรึกษาทางการเงิน
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายสุพล  ค้าพลอยดี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ ที่ได้รับจัดสรรหุ้ น PP นัน้จะติด Silent 
Period / Lock Up Period หรือไม่นัน้ จะพิจารณา ณ วนัที่มีการออกเสนอขายหุ้น PP ว่า ถ้า
ราคาตลาดของหุ้น BSM  ณ วนัที่บริษัทออกเสนอขายหุ้น PP สงูกว่า 0.65 บาท  หุ้น PP ทัง้ 
200,000,000 หุ้น ก็จะติด Silent Period  
ทัง้นี ้กรณีหุ้น PP ทัง้จ านวนไม่ติด Silent Period  หรือ หุ้นที่ติด Silent Period ได้ทยอยครบ
ก าหนดช่วงเวลาการติด Silent Period ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ฯ เมื่อครบก าหนด 6 
เดือน และ 1 ปี หุ้ นดังกล่าวก็ยังคงติดเง่ือนไข Lock Up Period ไปจนกว่าจะครบก าหนด 
ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้น PP  
 

1.2. เหตใุดบริษัทจึงเลือกที่จะใช้วิธีออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (PP) 
แต่ไม่เลือกเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่ผุ้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering :RO) ให้กับผู้ ถือ
หุ้น  เช่นนัน้แล้วผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้อะไร 
นายสญัชัย  เน่ืองสิทธ์ิ มอบหมายให้  นายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร  ที่ปรึกษาทางการเงิน
อธิบาย  นายสมศกัดิ์  ศิริชยันฤมิตร  อธิบายตอ่ท่ีประชมุวา่กอ่นท่ีบริษัทจะตดัสนิใจนัน้  บริษัท
ได้มีการพิจารณาถึงเร่ือง RO และ PP แล้ว ทัง้นี ้การเพิ่มทนุ PP นัน้จะเป็นแพคเกจคู่กบัการ
ท ารายการซือ้โครงการ The Teak Sukhumvit 39  รวมทัง้การเข้ามาเป็น Strategic partner 
เพื่อร่วมขยายธุรกิจของบริษัท ด้วยการจัดตัง้บริษัทย่อยมาด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์  โดยในแง่ตวัเลขนัน้โครงการมีมูลค่าที่ได้เจรจาต่อรองกันที่ 145,000,000 
บาท  การเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ม่ได้เป็นการซือ้โครงการเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการซือ้ธุรกิจพร้อม
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กับทีมผู้บริหาร, know-how, แบรนด์ และความน่าเช่ือถือของโครงการที่มีการพัฒนามาใน
นามของเจ้าของเดิม  จึงได้มีการตกลงกนัในเร่ืองสดัสว่นที่จะร่วมเป็น Strategic Partner เข้า
มาถือหุ้ นของ BSM ด้วย  แต่ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด เพื่อไม่ให้มี
อิทธิพลต่อบริษัทได้ ดงันัน้ ตวัเลขที่ค านวณออกมาจึงต้องค านึงถึงเร่ือง dilution ที่จะไม่เป็น
การลดสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมจนมากเกินไป  อีกเหตผุลหนึ่งก็คือ หลงัจากออกเสนอขายหุ้น 
PP แล้ว บริษัทจะต้องการจ านวนเงินลงทนุเพื่อซือ้โครงการ The Teak Sukhumvit 39 อีกเพียง 
15,000,000 บาท ซึ่งบริษัทเองมีกระแสเงินสดภายในกิจการเพียงพออยู่แล้ว จึงตดัสินใจไม่
ระดมทนุผา่นการเสนอขายหุ้น RO 

1.3. ผู้ได้รับจดัสรรหุ้น PP อนัดบั 1 นัน้ เป็นถือหุ้นเดิมอยู่แล้วจ านวน 8,250,400 หุ้น  และจะได้หุ้น 
PP ที่ออกใหม่อีก 140,000,000 หุ้น ซึ่งจะท าให้กลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อนัดบั 2  ดังนัน้ 
เร่ืองนีจ้ะกระทบกบัโครงสร้างผู้บริหารหรือไม่ 
นายสญัชัย  เน่ืองสิทธ์ิ แจ้งท่ีประชุมว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และโครงสร้างของ
ผู้บริหารบริษัทนัน้ยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลง  และในส่วนโครงสร้างของผู้บริหารบริษัทย่อยนัน้ 
คณุวรุตม์ฯ จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 

2. นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
2.1. งบการเงินรวมของบริษัทใหมน่ัน้จะน ามารวมกบังบการเงินของบริษัทเมื่อไหร่ 

นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ มอบหมายให้ นายสพุล  ค้าพลอยดี ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้อธิบาย  
นายสพุล  ค้าพลอยดี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามแผนงานที่คยุกนัไว้  บริษัทย่อยจะถกูจดัตัง้ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561  โดยมีทนุจดทะเบียน 130,000,000 บาท  สว่นแผนงาน
การก่อสร้างโครงการน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  2561 พร้อมขอใบอนญุาตเปิด
ใช้อาคาร พร้อมทยอยโอนห้องชดุให้แก่ผู้จองซือ้  ซึง่คาดวา่จะรับรู้รายได้และก าไรภายในเดอืน
ธนัวาคม 2561 ได้ร้อยละ 40 ของจ านวนยนูิตทัง้หมดของโครงการ (จากเดิมที่ประมาณการไว้
ว่าจะโอนห้องชุดได้ร้อยละ 50 ของจ านวนยนูิตทัง้หมดของโครงการ)  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
60 ของจ านวนยูนิตทัง้หมดของโครงการคาดว่าจะรับรู้รายได้และก าไรได้ภายในไตรมาส 1 
ของปี 2562   

2.2. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทก่อนและหลงัที่จะรวมกบับริษะทยอ่ย (TDev) จะเปลีย่นแปลง
ไปเป็นอยา่งไร  
นายสญัชัย  เน่ืองสิทธ์ิ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่างบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) จะมีสินทรัพย์
เพิ่มขึน้ โดยบนัทกึเป็นสนิทรัยพ์ระหวา่งก่อสร้าง และจะทยอยตดัรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการโอน
กรมสทิธ์ิห้องชดุให้กบัผู้จองซือ้  

2.3. ในหนงัสือเชิญประชุมหน้า 39 ระบุราคาประเมินที่ดินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39  
ไว้ 500,000 บาท ต่อตารางวา  อยากทราบว่าคิดเป็นราคาเท่าไหร่ต่อตารางเมตร  เพื่อจะได้
เป็นข้อมลูเปลีย่นเทียบกบัราคาขายห้องชดุที่ก าหนดเป็นตารางเมตร 
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นายสมศกัดิ์  ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากค านวณเฉพาะค่า
ต้นทนุค่าที่ดินต่อพืน้ท่ีขายของโครงการ (Saleable Areas =  2,635 ตารางเมตร) จะได้ต้นทนุ
คา่ที่ดินคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 45,000 บาท ตอ่ตารางเมตร  

2.4. ในการซือ้โครงการ The Teak Sukhumvit 39 หากมีการบันทึกค่าความนิยมในแบรนด์ The 
Teak จะมีผลกระทบอยา่งตอ่ไปในอนาคต 
นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ มอบหมายให้ นายสมศกัดิ์  ศิริชยันฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินชีแ้จงตอ่
ท่ีประชมุ  นายสมศกัดิ์  ศิริชยันฤมิตร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ค่าความนิยมจะยงัคงถกูบนัทึกอยู่
ในงบการเงินของบริษัทย่อย TDev ตลอดไปจนกว่าผู้ สอบบัญชีจะมีความเห็นในเร่ืองการ
พิจารณาการด้อยคา่ของคา่ความนิยมดงักลา่ว  

2.5. ผลประกอบการในงบก าไรขาดทุนของบริษัทก่อนและหลงัท าโครงการ The Teak Sukhumvit 
39 จะเป็นอยา่งไรตอ่ไป 
นายสญัชัย  เน่ืองสิทธ์ิ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า จะมีสดัส่วนรายได้จากการประกอบกิจการหลกั
ของบริษัท BSM ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม และคาดว่าจะมาจากธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ร้อยละ 15  ของสว่นท่ีเหลอืมาจากธุรกิจของบริษัทยอ่ยอีก 2 บริษัท 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวน 200,000,000 หุ้ น ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้ นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทุน 
130,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,084,553,125 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

รวม 1,084,553,125 100.00 
บตัรเสยี - 

 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 80 ราย  มีสิทธิออกเสียงทัง้สิน้ 1,084,553,125 เสียง (มีผู้ ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 

8,250,400 หุ้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระนีจ้ึงไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 204,736,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) จ านวน 36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามัญที่
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รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจ านวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นที่ยกเลิกจ านวน 72,804,280 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่าย
และได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นจ าหนา่ยยงัไมค่รบ หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 204,736,151 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
197,455,723 บาท โดยการยกเลกิจ านวนหุ้นสามญัคงเหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ (Rights Offering) 
จ านวน 36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจ านวน 36,402,140 หุ้ น รวมเป็น
จ านวนหุ้นท่ียกเลกิจ านวน 72,804,280 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 204,736,151 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลกิจ านวนหุ้นสามญัคงเหลอืจากการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ (Rights Offering) จ านวน 36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามญัที่รองรับการใช้สทิธิ BSM-
W2 คงเหลอืจ านวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นท่ียกเลกิจ านวน 72,804,280 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,092,805,650 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

รวม 1,092,805,650 100.00 
บตัรเสยี - 

 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 82 ราย  มีสิทธิออกเสียงทัง้สิน้ 1,092,805,650 เสียง  
 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียน 
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นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯในวาระท่ีผา่นมา จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  197,455,723 บาท (หนึง่ร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสีแ่สนห้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อย 
    ยี่สบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น 1,974,557,230 หุ้น (หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสีล้่านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนั 
      สองร้อยสามสบิหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 
  โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 1,974,557,230 หุ้น (หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสีล้่านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนั 
      สองร้อยสามสบิหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- ไมม่ี-) 

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค าขอจด
ทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  197,455,723 บาท (หนึง่ร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสีแ่สนห้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อย 
    ยี่สบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น 1,974,557,230 หุ้น (หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสีล้่านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนั 
      สองร้อยสามสบิหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 
  โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 1,974,557,230 หุ้น (หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสีล้่านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพนั 
      สองร้อยสามสบิหุ้น) 
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  หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- ไมม่ี-) 

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค าขอจด
ทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุ่วง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,092,805,650 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

รวม 1,092,805,650 100.00 
บตัรเสยี - 

 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ านวน 
210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิการออกหุ้นในวาระที ่2 ที่
ผา่นมา จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทนุจดทะเบียน 
197,455,723 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 210,585,910 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ท่ีสง่มาด้วย 2 จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน 
197,455,723 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 210,585,910 หุ้น มลูค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสทิธิ BSM-W2 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
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(1 หุ้น = 1 เสียง) และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,096,664,674 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

รวม 1,096,664,674 100.00 
บตัรเสยี - 

  

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 86 ราย  มีสิทธิออกเสียงทัง้สิน้ 1,096,664,674 เสียง  
 
วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชมุได้มีมติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนใน
วาระที่ 5 ที่ผ่านมา จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เร่ืองทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว เป็นดงันี ้

ข้อ 4   ทนุจดทะเบียนจ านวน       218,514,314  บาท (สองร้อยสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
สามร้อยสบิสีบ่าท) 

แบง่ออกเป็น                 2,185,143,140  หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยสีส่บิหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ           0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั                     2,185,143,140  หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยสีส่บิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ            -     หุ้น (- ไมม่ี-) 

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค าขอจด
ทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4   ทนุจดทะเบียนจ านวน       218,514,314  บาท (สองร้อยสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
สามร้อยสบิสีบ่าท) 

แบง่ออกเป็น                 2,185,143,140  หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยสีส่บิหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ           0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั                     2,185,143,140  หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพนัหนึง่ร้อยสีส่บิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ            -     หุ้น (- ไมม่ี-) 

 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค าขอจด
ทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,096,664,674 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

รวม 1,096,664,674 100.00 
บตัรเสยี - 

 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2 
จ านวน 10,585,910 หุ้น 
 

นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชมุได้มีมติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนใน
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ที่ผ่านมา จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น 
เป็นไปเพื่อ 2 วตัถปุระสงค์ เป็นดงันี ้

• หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
130,000,000 บาท 
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• หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 10,585,910 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ BSM-W2 สว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 278,576,554 หนว่ย เนื่องจากเหตแุห่งการปรับสทิธิกรณีบริษัทมีการพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้าข่ายราคาต ่าตามข้อก าหนดสิทธิฯ โดยบริษัทจะค านวณ
การปรับสทิธิ BSM-W2 และแจ้งให้ทราบก่อนวนัท่ีการปรับสทิธิจะมีผลบงัคบัใช้ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น เป็นดงันี ้
• หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
130,000,000 บาท 
 • หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 10,585,910 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ BSM-W2 สว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 278,576,554 หนว่ย เนื่องจากเหตแุห่งการปรับสทิธิกรณีบริษัทมีการพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้าข่ายราคาต ่าตามข้อก าหนดสิทธิฯ โดยบริษัทจะค านวณ
การปรับสทิธิ BSM-W2 และแจ้งให้ทราบก่อนวนัท่ีการปรับสทิธิจะมีผลบงัคบัใช้ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,096,664,674 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 1,096,664,674 100.00 
บตัรเสยี - 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกุล เพื่อที่ประชุม
ได้รับทราบและเพื่อบนัทึกในรายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดง
ความคิดเห็น และ/หรือ ค าเสนอแนะแก่บริษัท 

หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น  
1. นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีค าถามเพ่ิมเติมดงันี ้

1.1. บริษัทมีนโยบายที่จะรวมพาร์เป็นราคาไมต่ ่ากวา่ 0.50 บาท หรือไม ่
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นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ณ ปัจจบุนันีบ้ริษัทยงัไมม่ีนโยบายเร่ืองดงักลา่ว 
1.2. บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส าหรับลงทุนใครงการ The Teak Sukhunvit 39 จ านวน 

15,000,000 บาทหรือไม ่
นายสัญชัย  เน่ืองสิทธ์ิ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีกระแสเงินสดภายในกิจการเพียงพอ
ส าหรับการลงทนุดงักลา่ว 

1.3. หนีท้ี่บริษัทกู้ ยืมธนาคารเพิ่มเติมมาอีกจ านวน 140,000,000 บาท นัน้เป็นหนีท้ี่มีดอกเบีย้  
บริษัทมีแนวทางในการจดัการหนีท้ี่เพิ่มขึน้มาอยา่งไรบ้าง 
นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ มอบหมายให้  นายสมศกัดิ์  ศิริชยันฤมิตร  ท่ีปรึกษาทางการเงินอธิบาย  
นายสมศกัดิ์  ศิริชยันฤมิตร  อธิบายตอ่ท่ีประชมุวา่ เงินกู้ ท่ีกู้มานัน้ส าหรับการลงทนุคา่ก่อสร้าง 
ซึง่จะทยอยเบิกใช้ตามงวดงานการกอ่สร้าง ซึง่คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี ้ และคาด
วา่จะสามารถโอนกรรมสทิธ์ิให้กบัลกูค้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 ของจ านวนยนูิตทัง้หมดของ
โครงการ ซึง่คาดวา่จะสามารถช าระคืนหนีจ้ านวนดงักลา่วได้ทัง้หมด  

  
ปิดประชุม 
 
 หลงัจากที่เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่มี
ข้อพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 11.45 น.   

  

             

 

ลงเช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 
( นายสเุรซ ซูบรามาเนียม ) 

 
 

          
 

ลงช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
( นางสาวพรรษชล  กศุลภชุฌงค์ ) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่  6        สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายสุเรช  ซูบรามาเนียม  
อาย ุ 50 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการ : บมจ. บิวเดอสมาร์ท  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ.แสนสราดีเวลลอปเมนท์ 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์, การบญัชีและการเงิน 
 มหาวิทยาลยัเวสเทอน ประเทศออสเตรเลยี 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั : กรรมการ    บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2559 – ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท แสนสราดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 61/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
หลกัสตูร Executive Development Program (EDP)  
รุ่นท่ี 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 10 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         -   ไมม่ ี
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        2  บริษัท  
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561   5.274% (100,000,000 หุ้น) 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
 

  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 31

ชื่อ-สกุล นายหยาง ชวน โมห์  
อาย ุ 49 ปี 
ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน : 

 บมจ. บิวเดอสมาร์ท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 
 บจ. ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย) 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี 
พาณิชย์ศาสตร์ : University of Auckland 
นิติศาสตร์ : University of Auckland 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั  :  กรรมการ บมจ. บิวเดอสมาร์ท 
2558 – ปัจจบุนั  :  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  บมจ. บิวเดอสมาร์ท 
2559 -  ปัจจบุนั  :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บจ. ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย)  
2547 – 2556      :  ผู้อ านวยการทางภาษีภาคพืน้เอเชีย บจ. เทสโก้  
2544 – 2546      :  หวัหน้าภาษี เคพีเอม็จี (อาเธอร์ แอนด์เดอซนั) 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ ยงัไมไ่ด้อบรม 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 10 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                           -  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                          2 บริษัท   
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท      -  ไมม่ี 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561  ไมม่ี 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั  
อาย ุ 45 ปี 

ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

ประสบการณ์การท างาน 2559 - ปัจจบุนั   : Deputy General Manager  บจ. บริหารสนิทรัพย์อลัฟาแคปปิตอล  

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

2550-2551        : Integration Team : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

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

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 2 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         0  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                       0  บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561 ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบั
บริษัท 

ไมม่ี 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย  4 

ประวัตส่ิวนตัวของกรรมการใหม่ 3 ท่าน 

ชื่อ-สกุล นายออเสน การบริสทุธ์ิ รูปภาพ 
อาย ุ 47 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  

ปริญญาโท 
  บริหารการจดัการ สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบญัชี 

มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลงั 

2549-ปัจจบุนั ผู้จดัการกองทนุอาวโุส 
                            บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั  
2545-2549 ผู้จดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ 
                            บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  
2542-2545 Assistant Vice President 
                            Merrill Lynch Investment Managers  
2560-ปัจจบุนั กรรมการ  
                            สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 16/2559  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         0  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                       0  บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561  ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบั
บริษัท 

ไมม่ี 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์     รูปภาพ 
อาย ุ 35 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท International Business Management,  

University of Wollongong 
 
ปริญญาตรี  บริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลงั 

2554 - ปัจจบุนั :     กรรมการผู้จดัการ  บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
2555 - ปัจจบุนั :     กรรมการผู้จดัการ  บริษัท แอล เค เอช เทรดดิง้ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั :     กรรมการผู้จดัการ  บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั :     กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สนิรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั :     กรรมการ               บริษัท ซีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั :     กรรมการ               บริษัท ไทยทวีพร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั      

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

ยงัไมไ่ด้อบรม  

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         0  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        6  บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561  7.82% (148,250,400 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบั
บริษัท 

ไมม่ี 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ รูปภาพ 
อาย ุ 31 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา Master degree (Msc Facilities Management) 

University College London 
 
Bachelor degree of Interior Architecture  
AAU Architectural School, Assumption University    

  
Certificate in International Marketing , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
Certificate in Real Estate ,   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลงั 

2560 – ปัจจบุนั  : Business Development & Board of Directors 
                          โรงพยาบาลสนิแพทย์เทพารักษ์  
2556 – ปัจจบุนั  : Business Development and Facilities Manager                          
                          โรงพยาบาลสนิแพทย์ 
2556 – ปัจจบุนั  : Business Development & Director of  
                         Interior Design Department  
                         บริษัท เออาร์คเิทค จ ากดั 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

ยงัไมไ่ด้อบรม 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         0  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        2  บริษัท  
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561  3.10% (58,833,100 หุ้น)  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบั
บริษัท 

ไมม่ี 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 5 

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก.การลงทะเบียน 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะบียนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะที่กรอก
ข้อความครบถ้วนถกูต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุมาด้วย ทัง้นี ้บริษัท 
ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้อง และครบถ้วนเข้าประชมุเทา่นัน้ 

ข.เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

1) ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

(ค)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บัตรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 

2) ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : 

1.กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

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

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่ให้เข้าประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้
จ านวน 2 แบบ ได้แก่ 

1. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

2. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 2 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

และโปรกกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้ถกูต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีด
ฆา่ ลงวนัท่ี ที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 



บริษัท  บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)38

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และระบุช่ือ นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานกุารบริษัท” 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่  18 เมษายน 2561 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการเร่ิม
ประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปข้อมลูเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน 

1. 1 หุ้นมี 1 เสยีง 

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

3. ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงหรือไม ่เพื่อมิให้
เป็นการเสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นโดยสว่นรวม ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง สว่นผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถกู ( / ) ลงในบตัรลงคะแนนเสยีงในช่องที่ประสงค์ 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชมูือขึน้ และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปตรวจนบั ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับการ
มอบฉนัทะซึ่งผู้มอบฉนัทะมีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทกึ
คะแนนเสยีงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบอ านาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และสว่นที่เหลอืจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย 

2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ได 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ภายหลงัจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชมุทราบผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่ าเอาคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก
ในวาระนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดจะกลบัก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกัคะแนนของทา่นออกจากระบบก่อน 
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สิง่ที่สง่มาด้วย  6 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ-สกุล นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน  
อาย ุ 50 ปี 

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

ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒุกิารศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตนิิยม)  
สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองจกัรกล)  
Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะ
การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 2550 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ  
                           บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
2551 – ปัจจบุนั :  กรรมการอิสระ  
                           บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 
2555- ปัจจบุนั :    ผู้ก่อตัง้ และผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
                           บริษัท คีรี ทราเวลจ ากดั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 10 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน                         1  บริษัท 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                        1 บริษัท 
กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบริษัท     -  ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  4/4 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 8 มีนาคม 2561  0.349 % (6,607,812 หุ้น) 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกบั
บริษัท 

ไมม่ี 

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

วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 7 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

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

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

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 37.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

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

ข้อ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถ
ปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นที่ประชมุ
หรือไมส่ามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

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

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (ฉ)  การเลกิบริษัท 

 (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  

ข้อ 40. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบบญัชีผา่นมา 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพนัจากต าแหนง่ตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 8 
Enclosure No.8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A (General Form) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E.  2550 

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

 
เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1)ข้าพเจ้า ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
 I/We     Nationality 

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

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

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

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

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

(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint: 

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

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

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

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

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

 
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Mr. Mark David Ramijan (position Chairman of Audit Committee / Independent Director)  
ที่อยูเ่ลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 

สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไมมี่- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None- 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 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 
 
ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561     เวลา 10.00 น. 
On Tuesday 24  April 2018    at     10.00 a.m. 
ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy-holder to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 8 
Enclosure No.8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B. ( Proxy Form containing specific details) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E.  2550 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1)ข้าพเจ้า ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
 I/We     Nationality 

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

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

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

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

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

(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint : 

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

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยูบ้่านเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

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

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

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

 
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Mr. Mark David Ramijan (position Chairman of Audit Committee / Independent Director)  
ที่อยูเ่ลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 

สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไมมี่- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : -None- 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 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 
 

 ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561     เวลา 10.00 น. 
 On Tuesday 24  April 2018    at     10.00 a.m. 
 ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

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)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
    I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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วาระที่ 1          พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
Agenda No.1    To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018  
 

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

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

วาระที่ 2         รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560  
Agenda No.2 To acknowledge the Company’s performance for the Year 2017 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สดุ  
 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

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

วาระที่ 4          พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

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

วาระที่ 5           พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560  
Agenda No.5 To consider and approve the dividend payment for the year 2017 

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

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

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

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

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

1. นายสเุรช ซบูรามาเนียม: กรรมการ  
Mr. Suresh Subramaniam : Director 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

2. นายหยาง ชวน โมห์    : กรรมการ 
 Mr. Yang Shiun Moh  :  Director 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

3. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั  : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
         Ms. Thitiya Wongchirachai:  Independent Director /Audit Committee Member     

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 7           พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมจ่ านวน 3 ทา่น 
Agenda No.7     To consider and approve the appointment 3 new directors  
 

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

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

1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์     
 Mr. Warut  Panupattanapong 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ 
         Ms. Pitchthida  Panupattanapong 
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เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

3. นายออเสน การบริสทุธ์ิ   
Mr. Orsen Karnburisudthi 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 8          พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561  
           ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจา่ยเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

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

วาระที่ 9           พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
Agenda No.9  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for 

the year 2018 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

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

วาระที่ 10            พิจารณาและอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท    และตัว๋แลกเงิน  
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไมเ่กิน 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

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

 
วาระที ่11          พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.11 Other business (if any) 

 
(5)การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be  

my/our voting as a shareholder. 
 
(6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมิสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/We Have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, expect in case that the proxy dose not vote according to my/our intention(s) 
specified in Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

 
หมายเหต ุ
Remark 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to several proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่สง่มาด้วย  9  

แผนที่ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ 

 

ห้องริเวอร์ 1 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวซีิตี ้ชัน้ 3 เลขที่ 912 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
 

การเดนิทางมายังริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์ 
จากถนนสาทร/สีลม : วิ่งมาตามถนนนราธิวาสแล้วตรงผา่นแยกถนนจนัทน์และถนนรัชดา เลีย้วขวาเข้าสูถ่นนพระราม 3 ข้าม
สะพานลอยฟา้ ริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ายมือ 

จากสุขุมวิท : วิ่งมาตามถนนรัชดาภิเษก (ตอ่มาจากถนนอโศก) แล้วข้ามสะพานลอยฟา้สองแหง่วิ่งตรงมายงัถนนพระราม 3 
ตรงผา่นแยกไฟจราจรสองแหง่และสะพานลอยฟา้สองแหง่ ริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ายมือ 

จากทางด่วน 1 : ใช้ทางออกถนนพระราม 3 วิ่งตรงมาผา่นแยกไฟจราจรสองแหง่และสะพานลอยฟา้สองแหง่ ริเวอร์ฟรอนท์เรส
ซิเดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ายมือ 

จากทางด่วน 2 : ใช้ทางออกบางโคล ่เลีย้วซ้ายที่ถนนพระราม 3 วิ่งตรงมาข้ามสะพานลอยฟา้ เลีย้วยเูทิร์นใต้สะพานลอยฟา้
แหง่ที่สองใกล้กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ริเวอร์ฟรอนท์เรสซเิดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 1 กม. ทางซ้ายมือ 

 


