
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังท่ี 1/2561
วันท่ี 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องริเวอร์ 1 ช้ัน 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ 

อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
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วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 3.  สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 4. หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. รายช่ือกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 6. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
 8. แผนท่ีอาคาร เอส วี ซิตี ้
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 
10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซติี ้เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 
2560 ซึง่จะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ที่จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 2560 ได้บนัทึกถกูต้องครบถ้วนตามความเป็น
จริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา  (สิ่งที่สง่มา
ด้วย 1) 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมจ านวนเสยีงของผู้งดออกเสยีง) 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25611
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  ทัง้นีใ้นการพิจารณาและอนมุตัิวาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่ง

กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ จะไมม่ีการน าเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาต่อไป 
และให้ถือวา่ระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลกิ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.10 บาท) รวมเป็นเงนิระดมทุน 130,000,000 บาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่นใด
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใด ๆ หรือประชาชน
ทัว่ไปได้ ทัง้นี ้เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 มีมติอนมุตัิเข้าลงทนุในโครงการ The 
Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบือ้งต้นที่ทาง
เจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
การเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดัเพื่อระดมเงินทนุจ านวน 130.00 ล้านบาท ส าหรับใช้เป็น
สว่นหนึ่งของการลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 (รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัรายการ
ได้มาฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มลูค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทนุ 130,000,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement: PP) กรณีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัเสนอขายหุ้น 
PP ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 หรือมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เปลี่ยนแปลงก าหนดวนั
เสนอขายหุ้นดงักลา่วเฉพาะในกรณีจ าเป็นที่ผู้ ได้รับจดัสรรหุ้น PP แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวนัช าระเงิน แต่
ทัง้นีจ้ะไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายการดงันี ้

 
ช่ือและข้อมลูของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น PP 

ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
ช่ือนกัลงทนุ  นายวรุตม์ ภาณพุฒั

นพงศ์  
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- 79/1 หมู ่7 ต.ส าโรงกลาง 233/153 หมูบ้่านนนัทวนั 29/13 คอนโดศาลาแดง 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25612
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  ทัง้นีใ้นการพิจารณาและอนมุตัิวาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่ง

กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ จะไมม่ีการน าเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาต่อไป 
และให้ถือวา่ระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลกิ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.10 บาท) รวมเป็นเงนิระดมทุน 130,000,000 บาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่นใด
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใด ๆ หรือประชาชน
ทัว่ไปได้ ทัง้นี ้เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2560 มีมติอนมุตัิเข้าลงทนุในโครงการ The 
Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบือ้งต้นที่ทาง
เจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
การเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดัเพ่ือระดมเงินทนุจ านวน 130.00 ล้านบาท ส าหรับใช้เป็น
สว่นหนึ่งของการลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 (รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัรายการ
ได้มาฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทนุ 130,000,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement: PP) กรณีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัเสนอขายหุ้น 
PP ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 หรือมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เปลี่ยนแปลงก าหนดวนั
เสนอขายหุ้นดงักลา่วเฉพาะในกรณีจ าเป็นที่ผู้ ได้รับจดัสรรหุ้น PP แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวนัช าระเงิน แต่
ทัง้นีจ้ะไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายการดงันี ้

 
ช่ือและข้อมลูของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น PP 

ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
ช่ือนกัลงทนุ  นายวรุตม์ ภาณพุฒั

นพงศ์  
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- 79/1 หมู ่7 ต.ส าโรงกลาง 233/153 หมูบ้่านนนัทวนั 29/13 คอนโดศาลาแดง 
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ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
ตราด ต.ราชาเทวะ อ.
บางพล ีจ.สมทุรปราการ  

อ.พระประแดง จ.
สมทุรปราการ  

ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.
สมทุรปราการ  

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
เอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 

- 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  

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 

- 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 

- 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) 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25613



 

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 
 

4 

ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
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) 

(พ.ศ.2551 – ปัจจบุนั)  
 

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 ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกนัในลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น 
(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 ้กรณีมีเหตจุ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวนั
เสนอขายหุ้ น อันเป็นเหตุมาจากกรณีผู้ ได้รับจัดสรรหุ้ น Private Placement แจ้งขอ
เปลีย่นแปลงวนัช าระเงิน นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถก าหนดวนั

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25614
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ทา่นท่ี 1 ทา่นท่ี 2 ทา่นท่ี 3 ทา่นท่ี 4 
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) 

(พ.ศ.2551 – ปัจจบุนั)  
 

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 ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกนัในลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น 
(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 ้กรณีมีเหตจุ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวนั
เสนอขายหุ้ น อันเป็นเหตุมาจากกรณีผู้ ได้รับจัดสรรหุ้ น Private Placement แจ้งขอ
เปลีย่นแปลงวนัช าระเงิน นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถก าหนดวนั
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินการ  แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกิน 3 
เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.2 การเข้าเจรจาท าการตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

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

2. ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

3. ในการน าเสนอเร่ืองการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
• ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ที่มาของการก าหนด
ราคาเสนอขาย เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้ นที่ PP ดังกล่าว และค ารับรองของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมลูและศกัยภาพในการลงทนุของผู้ลงทนุ : 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้น PP ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดย
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ดงักลา่วเปรียบเทียบจากราคาตลาด ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยในช่วง 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองก าหนดราคาหุ้น PP ในวนัที่ 13 
พฤศจิกายน 2560 (ค านวณตัง้แต่วนัที่ 19 ตลุาคม 2560 ถึง 10 พฤศจิกายน 2560) และเสนอขายใน
ราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดงักลา่ว ทัง้นีร้าคาตลาดถัวเฉลี่ยในช่วง 15 วนั เท่ากบั 0.72 
บาทตอ่หุ้น และราคาค านวณสว่นลดไมเ่กินร้อยละ 10 เทา่กบั 0.64 บาทตอ่หุ้น 

 
เหตผุลในการระดมทนุผ่านการเสนอขายหุ้น PP เพื่อน าเงินไปลงทนุในโครงการ 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
แขง่ขนัได้มากกวา่ การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การ
เข้าลงทนุในโครงการดงักล่าวด้วยเงินลงทุนจ านวน 145.00 ล้านบาท มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็น
ราคาที่รวมคา่ใช้จ่ายที่ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่าย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25615



 

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 

ในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่ทาง
เจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว  และมิใช่เพียงลงทุนเพื่อซือ้โครงการอาคารชุด The Teak 
Sukhumvit 39 เท่านัน้ แต่เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะได้ทัง้ แบรนด์ “The 
Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยที่ผา่นมา LKH มีผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้วหลายโครงการ ทัง้ใน
รูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชุด นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลู
ของนกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วด้วยความระมดัระวงัแล้ว เห็นวา่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วเป็น
ผู้ มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทัง้ เป็นนักลงทุนท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใน
อนาคต  
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ทัง้นีมี้จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทัง้ส้ิน จ านวน 8,250,400 หุ้น เนือ่งจากเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียโดยตรงกบัวาระนี ้

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 204,736,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้น
สามัญคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) จ านวน 
36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามัญที่ รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจ านวน 
36,402,140 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นที่ยกเลิกจ านวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและ
ได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นจ าหน่ายยงัไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 204,736,151 
บาท เป็นทนุจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้นสามญัคงเหลอืจากการเสนอขาย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25616
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ในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่ทาง
เจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว  และมิใช่เพียงลงทุนเพื่อซือ้โครงการอาคารชุด The Teak 
Sukhumvit 39 เท่านัน้ แต่เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะได้ทัง้ แบรนด์ “The 
Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ท่ีเช่ียวชาญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยที่ผา่นมา LKH มีผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้วหลายโครงการ ทัง้ใน
รูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชุด นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลู
ของนกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วด้วยความระมดัระวงัแล้ว เห็นวา่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วเป็น
ผู้ มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทัง้ เป็นนักลงทุนที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใน
อนาคต  
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ทัง้นีมี้จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทัง้ส้ิน จ านวน 8,250,400 หุ้น เนือ่งจากเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียโดยตรงกบัวาระนี ้

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 204,736,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้น
สามัญคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) จ านวน 
36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามัญที่ รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจ านวน 
36,402,140 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นที่ยกเลิกจ านวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและ
ได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นจ าหน่ายยงัไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 204,736,151 
บาท เป็นทนุจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้นสามญัคงเหลอืจากการเสนอขาย
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ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ (Right Offering) จ านวน 36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามญัที่รองรับการ
ใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจ านวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นที่ยกเลิกจ านวน 72,804,280 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบียน 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้บริษัทต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบั
การท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 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-) 

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ค าขอจดทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25617
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดว่าบริษัทฯจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้
แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ ดงันัน้เพื่อรองรับการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 จึงต้อง
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทนุจดทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 210,585,910 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ที่สง่มาด้วย 2 
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระที่ 6    พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสืบเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ 5. ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักลา่วบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดงันี ้

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

สามร้อยสบิสีบ่าท) 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25618
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดว่าบริษัทฯจะเพิ่มทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้
แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ ดงันัน้เพื่อรองรับการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 จึงต้อง
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 210,585,910 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ที่สง่มาด้วย 2 
 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระที่ 6    พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสืบเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ 5. ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักลา่วบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดงันี ้

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

สามร้อยสบิสีบ่าท) 
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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-) 

 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ค าขอจดทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

 
 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น เพ่ือเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของ BSM-W2 จ านวน 10,585,910 หุ้น 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น เป็นไปเพื่อ 2 
วตัถปุระสงค์ คือ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับ
สทิธิของ BSM-W2 จ านวน จ านวน 10,585,910 หุ้น 
  การเพิ่มทุนในครัง้นี ้เงินที่ได้จ านวน 130,000,000 บาท บริษัทจะน าไปใช้ในการซือ้โครงการ 
The Teak Sukhumvit 39 ตามรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท บิ
วเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ท่ีสง่มาด้วย 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท เป็นดงันี ้
• หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวม
เป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 130,000,000 บาท 
• หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 10,585,910 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ BSM-W2 ส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 278,576,554 หน่วย เน่ืองจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณี

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/25619
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บริษัทมีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้าข่ายราคาต ่าตาม
ข้อก าหนดสิทธิฯ (บริษัทจะค านวณการปรับสิทธิ BSM-W2 และแจ้งให้ทราบก่อนวนัที่การปรับสิทธิจะมี
ผลบงัคบัใช้) 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมจ านวนเสยีงของผู้งดออกเสยีง) 

  
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นีไ้ว้ในการประชุมผู้
ถือหุ้นทกุครัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะน าต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือฝ่ายจดัการของบริษัท 

 การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการลงมติใดๆ  

บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว หากทา่นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้) (สิ่งที่สง่มาด้วย 7) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็น
รับรองส าเนาถกูต้อง ตามหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) และให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาใน
วนัประชมุ หรือสง่มาที่เลขานกุารบริษัท ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

  
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทใคร่ขอให้ท่าน

ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ น าหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนั
ประชมุด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแกท่า่น ณ บริเวณจดุ
ลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 
ประธานกรรมการ 

เลขานกุารบริษัท    
โทร 0-2683-4900 ตอ่ 408 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256110
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บริษัทมีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้าข่ายราคาต ่าตาม
ข้อก าหนดสิทธิฯ (บริษัทจะค านวณการปรับสิทธิ BSM-W2 และแจ้งให้ทราบก่อนวนัที่การปรับสิทธิจะมี
ผลบงัคบัใช้) 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมจ านวนเสยีงของผู้งดออกเสยีง) 

  
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นีไ้ว้ในการประชุมผู้
ถือหุ้นทกุครัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะน าต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือฝ่ายจดัการของบริษัท 

 การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการลงมติใดๆ  

บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว หากทา่นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้) (สิ่งที่สง่มาด้วย 7) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็น
รับรองส าเนาถกูต้อง ตามหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) และให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาใน
วนัประชมุ หรือสง่มาที่เลขานกุารบริษัท ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

  
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทใคร่ขอให้ท่าน

ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ น าหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนั
ประชมุด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแกท่า่น ณ บริเวณจดุ
ลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 
ประธานกรรมการ 

เลขานกุารบริษัท    
โทร 0-2683-4900 ตอ่ 408 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่  
 

ประชมุวนัศกุร์ที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ 
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 8 ทา่น 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. นายธีรธร ธาราไชย  กรรมการตรวจสอบ  
8. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั   กรรมการตรวจสอบ  

 
 
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 
มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายช่ือผู้บริหารของ

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

 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256111
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กิจการเบือ้งต้น  
 

บริษัทได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจากนัน้จึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชมุ คะแนนเสยีงที่ต้องใช้ในแต่ละ
วาระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการซกัถามในแตล่ะวาระ วิธีการนบัคะแนนเสยีง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่
ละวาระ พร้อมขออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในห้องประชมุ จ านวน 1 ทา่น เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ก่อนจะเร่ิมการประชมุ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่านใดอาสา บริษัทจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัท
ท าหน้าที่นบัคะแนน  
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสเุรช ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 18 คน  นบัจ านวนหุ้น
รวมกนัเทา่กบั 311,469,913 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 27 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัเท่ากบั 680,261,528 หุ้น รวม
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 45 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 991,731,441 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รอง
ประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการประชมุจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
 วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
  
 ผู้ด าเนินการประชมุได้เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559  โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256112
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กิจการเบือ้งต้น  
 

บริษัทได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจากนัน้จึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชมุ คะแนนเสยีงที่ต้องใช้ในแต่ละ
วาระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการซกัถามในแตล่ะวาระ วิธีการนบัคะแนนเสยีง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่
ละวาระ พร้อมขออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในห้องประชมุ จ านวน 1 ทา่น เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ก่อนจะเร่ิมการประชมุ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่านใดอาสา บริษัทจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัท
ท าหน้าที่นบัคะแนน  
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสเุรช ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 18 คน  นบัจ านวนหุ้น
รวมกนัเทา่กบั 311,469,913 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 27 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัเท่ากบั 680,261,528 หุ้น รวม
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 45 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 991,731,441 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รอง
ประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการประชมุจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
 วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
  
 ผู้ด าเนินการประชมุได้เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559  โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่จัดขึน้เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2559 วา่ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

รับรอง  991,731,441 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่รับรอง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  991,731,441 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง  

 
 วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
และแผนธุรกิจส าหรับปี 2560 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสง่รายงาน
ประจ าปี 2559 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2559 เมื่อเทียบกับปี

2558 สรุปได้ดงันี ้
 

ผลประกอบการของบริษัท 
ในปี 2559 กลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท (ตามงบการเงินรวม) มียอดขายรวมเท่ากบั 521.15 ล้านบาท ต้นทุน

การขายและการให้บริการเท่ากบั 73.42 % มีก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 26.58 % รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (SG&A) 
เท่ากบั 146.62 ล้านบาท มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 5.21 ล้านบาท ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้เท่ากบั 6.06 และภาษีเงินได้
เท่ากับ 4.64 ล้านบาท ท าให้ปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนสุทธิทัง้สิน้เท่ากับ 10.70 ล้านบาท (ลดลงคิดเป็น 173.19% 
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า) ผลประกอบการของบริษัทฯขาดทนุสทุธิเป็นผลเนื่องมาจาก 

- การด าเนินธุรกิจของ บริษัท ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย) จ ากดั (บริษัทยอ่ย) มีผลประกอบการขาดทนุ 
- โครงการ Senior Living Project  ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ บริหารโครงการโดยบริษัทแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากดั (บริษัทยอ่ย) ปัจจบุนัการด าเนินกิจการของบริษัทดงักลา่ว ยงัไมก่่อให้เกิดรายได้  

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256113
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เปรียบเทียบก าไรสุทธิของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน)   
 จากกราฟเปรียบเทียบก าไรสทุธิของบริษัทข้างต้น (gross profit margin) ตามงบการเงินรวมและงบ
เฉพาะกิจการด้านลา่ง จะเห็นได้ว่า งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการเป็นก าไรสทุธิทกุปี ซึ่งเมื่อเทียบกบัปีก่อน
หน้า ก็จะเห็นได้วา่งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 
 

 
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256114
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เปรียบเทียบก าไรสุทธิของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน)   
 จากกราฟเปรียบเทียบก าไรสทุธิของบริษัทข้างต้น (gross profit margin) ตามงบการเงินรวมและงบ
เฉพาะกิจการด้านลา่ง จะเห็นได้ว่า งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการเป็นก าไรสทุธิทกุปี ซึ่งเมื่อเทียบกบัปีก่อน
หน้า ก็จะเห็นได้วา่งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 
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อัตราส่วนก าไรเบือ้งต้น (Gross Profit Margin) 
จากงบเฉพาะกิจการของบริษัท จะเห็นได้วา่ บริษัทมีความสามารถในการรักษาก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้เร่ือยๆ 

ซึง่ปีที่ผา่นมาบริษัทมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 29.36% เพิ่มขึน้ประมาณ 2 % เมื่อเทียบกบัปี 2558 ตามรายละเอียดดงันี ้

เปรียบเทียบสัดส่วนการขายแยกตามผลิตภณัฑ์ 
สดัสว่นของรายได้จากการขายแยกตามผลติภณัฑ์ที่บริษัทจดัจ าหนา่ย  

กลุม่ที่ 1 : อลมูิเนียม Alloy บริษัทมีสดัสว่นยอดขายเพิ่มขึน้จาก 47.7% เป็น 51.8%  
กลุม่ท่ี 2 : ผนงักัน้ห้องและระบบฝา้เพดานยิบซัม่ เนื่องจากการแข่งขนัในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแขง่ขนัด้านราคา 
สง่ผลท าให้บริษัทมีสดัสว่นยอดขายทีล่ดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อน  
กลุม่ท่ี 3 : ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างทัว่ไป มีสดัสว่นยอดขายในปี 2559 เท่ากบั 3.9% ลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกบัสดัสว่น
ยอดขายในปี 2558  

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256115
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แผนธุรกิจส าหรับปี 2560 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน)   
 นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.บิวเดอสมาร์ท ได้ชีแ้จงให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบั
แผนธุรกิจของบริษัท ส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
1. บริษัทมีการจดัโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกบัธุรกิจปัจจบุนั ปรับเปลีย่นการท างานทกุแผนก โดยให้ความส าคญักบั
ลกูค้าเป็นหลกั โดยแบง่ฝ่ายขายออกเป็น 2 กลุม่ ตามกลุม่ของลกูค้า ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดแูลกลุม่ผู้ รับเหมาตกแตง่ภายใน  
กลุม่ที่ 2 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดแูลกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาที่เป็นผู้ รับเหมาหลกั  
(หมายเหต ุ: เดิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 คน ต้องดแูลผู้ รับเหมาทกุกลุม่) 

 
 เนื่องจากความต้องการของลกูค้าแต่ละประเภทมีความต้องการท่ีแตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับกลุ่มลกูค้าของบริษัท  ซึ่งไม่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนการท างานของฝ่ายขายเท่านัน้ 
บริษัทได้ปรับเปลีย่นการท างานของฝ่ายอื่นๆเพื่อสนบัสนนุงานขายด้วย เช่น การพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การพิจารณาความ
เสีย่ง ของฝ่ายบญัชีและการเงิน การจดัล าดบัความส าคญัการจดัสง่ มีการให้บริการการจดัสง่ที่รวดเร็ว มีการสง่มอบสินค้า
ตรงตามเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่ดแูลโดยฝ่ายจดัสง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. บริษัทมีการใช้ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานและให้บริการลกูค้า เช่น รถทกุคนัของบริษัท 
มีการติด GPS ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของสนิค้า ประเมินเวลาในการจดัสง่สนิค้าและสง่มอบสนิค้าได้  นอกจากนีใ้น
ปีที่ผา่นมาบริษัทมีการพฒันาซอฟแวร์เพื่อที่จะให้ฝ่ายขายและ Call Center ได้ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัท
ได้น าระบบ Smart Business Administration (SBA) ซึ่งเป็นระบบซอฟแวร์ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถตรวจสอบ
ยอดขายค านวนก าไรขัน้ต้น วิเคราะห์ข้อมลูการขาย ดรูายละเอียดเก่ียวกบัโครงการของลกูค้า โดยควบคมุงาน จดัตารางงาน 
รวมทัง้ วางแผนการเข้าเยี่ยมลกูค้าผา่นแท็บเลต็  ซึง่ช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัทจะเน้นการท างานเป็น
ทีม ในการให้บริการกบัลกูค้า 
 
3. ออกผลติภณัฑ์ใหม ่ส าหรับปี 2560 บริษัทมี 2 ผลติภณัฑ์ คือ  

1. ALLOY DOORFRAME : วงกบประตทูี่สามารถปรับขนาดตามความกว้างของประตไูด้ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256116
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แผนธุรกิจส าหรับปี 2560 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน)   
 นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.บิวเดอสมาร์ท ได้ชีแ้จงให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบั
แผนธุรกิจของบริษัท ส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
1. บริษัทมีการจดัโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกบัธุรกิจปัจจบุนั ปรับเปลีย่นการท างานทกุแผนก โดยให้ความส าคญักบั
ลกูค้าเป็นหลกั โดยแบง่ฝ่ายขายออกเป็น 2 กลุม่ ตามกลุม่ของลกูค้า ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดแูลกลุม่ผู้ รับเหมาตกแตง่ภายใน  
กลุม่ที่ 2 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดแูลกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาที่เป็นผู้ รับเหมาหลกั  
(หมายเหต ุ: เดิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 คน ต้องดแูลผู้ รับเหมาทกุกลุม่) 

 
 เนื่องจากความต้องการของลกูค้าแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับกลุ่มลกูค้าของบริษัท  ซึ่งไม่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนการท างานของฝ่ายขายเท่านัน้ 
บริษัทได้ปรับเปลีย่นการท างานของฝ่ายอื่นๆเพื่อสนบัสนนุงานขายด้วย เช่น การพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การพิจารณาความ
เสีย่ง ของฝ่ายบญัชีและการเงิน การจดัล าดบัความส าคญัการจดัสง่ มีการให้บริการการจดัสง่ที่รวดเร็ว มีการสง่มอบสินค้า
ตรงตามเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่ดแูลโดยฝ่ายจดัสง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. บริษัทมีการใช้ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานและให้บริการลกูค้า เช่น รถทกุคนัของบริษัท 
มีการติด GPS ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของสนิค้า ประเมินเวลาในการจดัสง่สนิค้าและสง่มอบสนิค้าได้  นอกจากนีใ้น
ปีที่ผา่นมาบริษัทมีการพฒันาซอฟแวร์เพื่อที่จะให้ฝ่ายขายและ Call Center ได้ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัท
ได้น าระบบ Smart Business Administration (SBA) ซึ่งเป็นระบบซอฟแวร์ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถตรวจสอบ
ยอดขายค านวนก าไรขัน้ต้น วิเคราะห์ข้อมลูการขาย ดรูายละเอียดเก่ียวกบัโครงการของลกูค้า โดยควบคมุงาน จดัตารางงาน 
รวมทัง้ วางแผนการเข้าเยี่ยมลกูค้าผา่นแท็บเลต็  ซึง่ช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัทจะเน้นการท างานเป็น
ทีม ในการให้บริการกบัลกูค้า 
 
3. ออกผลติภณัฑ์ใหม ่ส าหรับปี 2560 บริษัทมี 2 ผลติภณัฑ์ คือ  

1. ALLOY DOORFRAME : วงกบประตทูี่สามารถปรับขนาดตามความกว้างของประตไูด้ 
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2. ULTRA WALL              : ระบบผนงักัน้ห้องที่น ามาทดแทนการก่ออิฐ ฉาบปนู 
 

4.  บริษัทมุ่งเน้นลกูค้าในกลุม่ที่มีศกัยภาพในการเติบโต เช่น กลุม่โรงพยาบาล และ ศนูย์สขุภาพ  โดยพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
ตรงกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่นี ้ที่ผา่นมาผลติภณัฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 
 
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ ากัด 
 นายหยาง ชวน โมห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) ได้ชีแ้จงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการด าเนินงานและการปรับเปลีย่นกลยทุธในการด าเนินธุรกิจให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 ปีที่ผา่นมา บริษัท ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย) จ ากดั ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท ซึ่งจะสง่ผลดี
ในไตรมาสแรกของปีนี ้เดิมบริษัทเน้นขายสนิค้าในเขตกรุงเทพฯ และภาคใต้ คือภเูก็ตและสมยุ ปัจจบุนับริษัทมีการปรับแผน
ธุรกิจใหม่ เน่ืองจากเห็นว่า ตลาดในกรุงเทพฯเป็นตลาดที่มีศกัยภาพ และมีหลายโครงการที่บริษัทสามารถท าการตลาดได้ 
บริษัทจึงได้เพิ่มจ านวนพนกังานฝ่ายขายในเขตกรุงเทพ และมีการอบรมในเร่ืองของผลติภณัฑ์ของบริษัท รวมถึงเทคนิคตา่งๆ 
ให้กบัพนกังานฝ่ายขาย ที่ผา่นมาได้รับผลตอบรับท่ีดีขึน้ ปัจจบุนั บริษัทได้ชนะการประมลูงาน คิดเป็น 30% จากงานท่ีบริษัท
ได้ท าใบเสนอราคาทัง้หมด  
 บริษัทได้เปลีย่นกลยทุธในการด าเนินธุรกิจ โดยมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มากขึน้ ซึ่งจะ
ท าให้บริษัทมีต้นทุนลดลง และมีการใช้ทรัพยากรและก าลงัคนที่ลดลง  ในขณะเดียวกันบริษัทเร่ิมพัฒนาการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยบริษัทจดัจ้างผู้จดัการโรงงาน ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึง่เป็นคนอเมริกา ควบคมุดแูล
การท างานของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ลงทนุด้านซอฟแวร์เพื่อให้การผลติมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลดจ านวนคน แต่ในขณะเดียวกัน  บริษัทได้พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้  และบริษัทยงัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกตวัแทนขาย โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลอืกตวัแทนขายที่รัดกมุมากขึน้ ทัง้นีไ้ด้มีการบริหารจดัการตวัแทนจ าหนา่ยใกล้ชิดมากขึน้อีกด้วย  
 ที่ผ่านมาผลิตภณัฑ์มุ้ งกันแมลงของบริษัทมียอดสัง่ซือ้มากขึน้ โดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าวใช้กับงานประตู
หน้าตา่ง บริษัทจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศอีกด้วย 
 
บริษัทแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
 นายสเุรช ซูบรามาเนียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บจก.แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ ชีแ้จงความความ
คืบหน้าของโครงการ Senior Living Project โดยมีรายละเอียดของโครงการดงันี ้
 โครงการ Senior Living Project ของบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ตัง้อยู่ที่อ าเภอหวัหิน ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในสนามกอล์ฟแบล็คเม้าท์เท้น หลงัจากนัน้ได้น าเสนอเก่ียวกับภาพถ่ายของ
โครงการโดยรวม เช่น Sales Gallery, Apartment Mock Up Room, Show Unit Villa Type B,   
 ที่ผา่นมาบริษัทได้ท ากิจกรรมทางการตลาด ดงันี ้

- การตัง้บทูแสนสราภายในห้างสรรพสนิค้า หวัหินมาร์เกต วิลเลจ ระหวา่งวนัท่ี 1-31 มกราคม 2560 
- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ Sansara Swedish Open ที่ Palm Hill Golf Course และ Majestic Creek Golf 

Course ระหวา่งวนัท่ี 5-6 มกราคม 2560  

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256117
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- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ Sansara La Grappa Golf Charity ที่ Banyan Golf Course ซึ่งจดัขึน้ในเดือน
กมุภาพนัธ์ที่ผา่นมานี ้ 

เห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่บริษัทได้จัดท าขึน้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้รับ
เกียรติจากนกัศกึษาจากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 23) เข้าเยี่ยมชมโครงการในวนัท่ี 22 เมษายน 2560 อีกด้วย 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ด าเนินการประชุมจึงด าเนินการ
ประชมุในระเบียบวาระถดัไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 และแผนธุรกิจ

ส าหรับปี 2560 
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
 

วาระที่  3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256118
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- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ Sansara La Grappa Golf Charity ที่ Banyan Golf Course ซึ่งจดัขึน้ในเดือน
กมุภาพนัธ์ที่ผา่นมานี ้ 

เห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่บริษัทได้จัดท าขึน้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้รับ
เกียรติจากนกัศกึษาจากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 23) เข้าเยี่ยมชมโครงการในวนัท่ี 22 เมษายน 2560 อีกด้วย 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ด าเนินการประชุมจึงด าเนินการ
ประชมุในระเบียบวาระถดัไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 และแผนธุรกิจ

ส าหรับปี 2560 
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
 

วาระที่  3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท
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และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
ตามที่เสนอ  
 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง  

 
 

 วาระที่  4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผล
ประกอบการปี 2559 
 

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

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2559 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,138,643,94 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ (งบเฉพาะ
กิจการ) 

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2559 ตามที่เสนอ 

 
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256119
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2559 ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

คณะกรรมการมีมติเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิ งดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256120
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2559 ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

คณะกรรมการมีมติเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิ งดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

 
เนื่องจากในวาระนี ้นายสญัชัย เน่ืองสิทธ์ิ ผู้ด าเนินการประชุม ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือออกจาก

ต าแหนง่กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จึงได้มอบหมายให้นายเอนก พิเชฐพงศา ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมใน
วาระดงักลา่วนีแ้ทน  

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้ออกจากห้องประชุมไปเป็น
การชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามข้อมลูได้อยา่งเต็มที่ จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท 
ที่ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด  

กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น ได้แก่  

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

 ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการทัง้ 2 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี มีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่ว ซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และต าแหน่งอื่น
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
และทางการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทก าหนด 
โดยขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยสาเหตทุี่เสนอให้ ดร. ธีรธร ธาราไชย ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระให้แก่บริษัทมา 9ปี ด ารงต าแหนง่นีต้อ่อีกวาระหนึง่ เนื่องจาก ดร. ธีรธร ธาราไชย เป็นผู้มีความรู้
และความสามารถตรงในสายงานอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งหาได้ยาก และปัจจุบนับริษัทก าลงัเร่ิมธุรกิจอสงัหริมทรัพย์ภายใต้
โครงการ Senior Living บริษัทมองวา่ ดร. ธีรธร ธาราไชย จะช่วยให้ค าแนะน าที่ดีให้แก่บริษัทตอ่ไปได้ 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256121
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 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ 
 

มติ ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ และดร. ธีรธร ธาราไชย 
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และต าแหนง่อื่นตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทเสนอ 
1.  นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
 

2. ดร. ธีรธร ธาราไชย 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,278เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
 

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2560 
 

นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่
จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมมีติเปลีย่นแปลงเป็น
อยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256122
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 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ 
 

มติ ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ และดร. ธีรธร ธาราไชย 
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และต าแหนง่อื่นตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทเสนอ 
1.  นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
 

2. ดร. ธีรธร ธาราไชย 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,278เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
 

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2560 
 

นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่
จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมมีติเปลีย่นแปลงเป็น
อยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

พร้อมทัง้อนุมัติในหลักการส าหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2560 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมี
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไมเ่กิน 5% ของก าไร ทัง้นีส้งูสดุไมเ่กิน 2,000,000 บาท 
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น 
 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  และ
การจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2560 รวมทัง้รับทราบการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2560 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256123
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วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และการก าหนดค่าตอบแทนใน

การสอบบัญชี 
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ  

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 ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาแล้ว 5 ปี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท โดยแบง่เป็นค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 990,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ เป็นจ านวนเงิน 510,000 บาท  

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256124
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วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และการก าหนดค่าตอบแทนใน

การสอบบัญชี 
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ  

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 ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาแล้ว 5 ปี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท โดยแบง่เป็นค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 990,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ เป็นจ านวนเงิน 510,000 บาท  

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่ 9 : พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในวาระนีจ้ะไมม่ีการลงคะแนนเสยีงใดๆ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุ เพื่อท่ีประชุมได้รับทราบและเพื่อ
บนัทึกในรายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/
หรือ ค าเสนอแนะแก่บริษัท ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
 
ปิดประชุม 
 
 หลงัจากที่ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่
มีข้อพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 15.09 น.  

 
 
 

  
 
นายสเุรช ซูบรามาเนียม  
ประธานกรรมการ  
ประธานในที่ประชมุ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2560 

ขา้พเจา้ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
ระหวา่งเวลา 19.00 น. ถึง 22.30 น.  เก่ียวกบัการลดทุน เพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหล้ดทุนจดทะเบียน จ านวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน  204,736,151 
บาท เป็น 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายและไม่ไดอ้อกมาเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ จ านวน 
72,804,280 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

2. การเพิม่ทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน 197,455,723 
บาท เป็น 218,514,314 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 210,585,910 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเป็นการ
เพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

210,585,910 
- 

0.10 
- 

21,058,591 
- 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  
3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 210,585,910 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
รวม 21,058,591 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256126



 

 

 

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

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2560 

ขา้พเจา้ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
ระหวา่งเวลา 19.00 น. ถึง 22.30 น.  เก่ียวกบัการลดทุน เพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหล้ดทุนจดทะเบียน จ านวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน  204,736,151 
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การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
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3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
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3.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรับการแปลง
สภาพ/การปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั รุ่น
ท่ี 2 (BSM-W2) 

10,585,910 - -ไม่มี- 
เน่ืองจากเป็นการ
รองรับการแปลง

สภาพ/การปรับสิทธิ
ของ BSM-W2 

- เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
BSM-W2 เน่ืองจากมีการเสนอ
ขายหุน้เพ่ิมทุนแก่บุคคลใน
วงจ ากดัซ่ึงอาจเขา้เกณฑร์าคา
ต ่า ตามขอ้ก าหนดสิทธิของ 
BSM-W2 

2. บุคคลในวงจ ากดั/1 200,000,000 - 0.65 บาทต่อหุน้/2 15 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบ
อ านาจใหน้ายสญัชยั เน่ือง
สิทธ์ิ -ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร เป็นผูก้  าหนด

เปล่ียนแปลงวนัเสนอขาย
ดงักล่าวไดใ้นกรณีมีเหตุ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง
วนัเสนอขายหุน้ อนัเป็นเหตุ
มาจากกรณีผูไ้ดรั้บจดัสรรหุน้ 

Private Placement แจง้ขอ
เปล่ียนแปลงวนัช าระเงิน 
เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัใน

การด าเนินการ 

หมายเหตุ: /1 รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้น Private Placement  และความสัมพนัธ์กบับริษทั ตามเอกสารรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทั / การจดัตั้งบริษทัยอ่ย / การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) / การลด-เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั / การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน / การก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในขอ้ท่ี 3 

      /2 เกณฑใ์นการก าหนดราคาขาย : ไม่ต  ่ากว่า 90% ของราคาถวัเฉล่ีย 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 (ค านวณตั้งแต่ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ถึง 10 พฤศจิกายน 2560) ทั้งน้ีราคาตลาดถวัเฉล่ียในช่วง 15 วนั เท่ากบั 0.72 บาทต่อหุ้น และ
ราคาค านวณส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 เท่ากบั 0.64 บาทต่อหุ้น 

 
3.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษหุน้ท้ิง 
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4. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 10 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง River 1 ริเวอร์ฟร้อนท ์
เรสซิเดนซ์ อาคาร เอส วี ซิต้ี ชั้น 3 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) 
เพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560  

5. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 
5.1 บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
5.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

 ปัจจุบนับริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์Senior Living Project ซ่ึงเป็นโครงการสร้างชุมชนส าหรับคนท่ี
ใชชี้วติหลงัเกษียณอาย ุทั้งน้ีทางบริษทัเห็นถึงโอกาสเติบโตในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมีเนียมขนาดกลาง ถึงขนาด
เลก็ ตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมือง เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนในวยัท างาน หลงัจากทีมผูบ้ริหารไดท้ าการศึกษาพบวา่โครงการ The 
Teak Sukhumvit 39 เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นคอนโดมีเนียมขนาดเล็กไม่เกิน 79 ยนิูต ตั้งอยูใ่นท าเลสะดวกสบาย และไม่
ไกลจากรถไฟฟ้า มีดีไซน์ท่ีทนัสมยั รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ทางบริษทัมีความสนใจท่ีจะเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว 
และไดท้ าการเจรจากบัเจา้ของโครงการ คือ ”บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั” (“LKH”) เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว 
ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าว จะท าใหเ้กิดประโยชน์กบัทั้งบริษทั และเจา้ของโครงการ (ผูถื้อหุ้นของ LKH) โดยบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ใน
การไดธุ้รกิจใหม่เขา้มาต่อยอดธุรกิจเดิมในส่วนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีผูถื้อหุ้นของ LKH จะไดป้ระโยชน์จากการเขา้
มาเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และไดเ้ขา้มาบริหารธุรกิจต่อไปในนามบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะท าให้
ธุรกิจเกิดความคล่องตวัมากข้ึน และสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนท่ีแข่งขนัไดม้ากกวา่ การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
 
 การใชเ้งินเพ่ิมทุนเพื่อพฒันาโครงการ The Teak Sukhumvit 39 คอนโดมีเนียม Low-Rise ขนาด 8 ชั้น จ านวน 70 ยูนิต 
งบประมาณการก่อสร้าง 248.15 ลา้นบาท โดยใชเ้งินในการซ้ือท่ีดินและค่าใชจ่้ายเตรียมการที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไป
แลว้ 145.00 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งลงทุนอีกประมาณ 103.15 ลา้นบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง จ านวน 100.00 ลา้นบาท  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ค่าออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ค่าใชจ่้ายในการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร 
ค่าใชจ่้ายในการขอออกโฉนดอาคารชุด เป็นตน้ เป็นตน้ รวมจ านวน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณไม่เกิน 12 เดือน โดยเร่ิมการก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคม 2561 (ภายหลงัจดัตั้ง บริษทั ทีค 
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้) และคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยบริษทัมี
แหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของเงินลงทุนดงัน้ี 

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน แหล่งใชไ้ปของเงินลงทุน 
1. เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในกับบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) จ านวน 130.00 ลา้นบาท 
2. กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษทั จ านวน 15.00 ลา้นบาท 
3. การกูย้มืเงินจากสถาบนัทางการเงิน จ านวน 140.00 ลา้นบาท 

1. ลงทุนซ้ือโครงการ The Teak Sukhumvit 39 จ านวน 
145.00 ลา้นบาท 

2. ค่าก่อสร้าง จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมจ านวน 3.15 ลา้นบาท 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256128
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4. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 10 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง River 1 ริเวอร์ฟร้อนท ์
เรสซิเดนซ์ อาคาร เอส วี ซิต้ี ชั้น 3 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) 
เพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560  

5. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 
5.1 บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
5.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

 ปัจจุบนับริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์Senior Living Project ซ่ึงเป็นโครงการสร้างชุมชนส าหรับคนท่ี
ใชชี้วติหลงัเกษียณอาย ุทั้งน้ีทางบริษทัเห็นถึงโอกาสเติบโตในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมีเนียมขนาดกลาง ถึงขนาด
เลก็ ตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมือง เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนในวยัท างาน หลงัจากทีมผูบ้ริหารไดท้ าการศึกษาพบวา่โครงการ The 
Teak Sukhumvit 39 เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นคอนโดมีเนียมขนาดเล็กไม่เกิน 79 ยนิูต ตั้งอยูใ่นท าเลสะดวกสบาย และไม่
ไกลจากรถไฟฟ้า มีดีไซน์ท่ีทนัสมยั รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ทางบริษทัมีความสนใจท่ีจะเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว 
และไดท้ าการเจรจากบัเจา้ของโครงการ คือ ”บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั” (“LKH”) เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว 
ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าว จะท าใหเ้กิดประโยชนก์บัทั้งบริษทั และเจา้ของโครงการ (ผูถื้อหุ้นของ LKH) โดยบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ใน
การไดธุ้รกิจใหม่เขา้มาต่อยอดธุรกิจเดิมในส่วนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีผูถื้อหุ้นของ LKH จะไดป้ระโยชน์จากการเขา้
มาเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และไดเ้ขา้มาบริหารธุรกิจต่อไปในนามบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะท าให้
ธุรกิจเกิดความคล่องตวัมากข้ึน และสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนท่ีแข่งขนัไดม้ากกวา่ การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
 
 การใชเ้งินเพ่ิมทุนเพื่อพฒันาโครงการ The Teak Sukhumvit 39 คอนโดมีเนียม Low-Rise ขนาด 8 ชั้น จ านวน 70 ยูนิต 
งบประมาณการก่อสร้าง 248.15 ลา้นบาท โดยใชเ้งินในการซ้ือท่ีดินและค่าใชจ่้ายเตรียมการที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไป
แลว้ 145.00 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งลงทุนอีกประมาณ 103.15 ลา้นบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง จ านวน 100.00 ลา้นบาท  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ค่าออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ค่าใชจ่้ายในการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร 
ค่าใชจ่้ายในการขอออกโฉนดอาคารชุด เป็นตน้ เป็นตน้ รวมจ านวน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณไม่เกิน 12 เดือน โดยเร่ิมการก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคม 2561 (ภายหลงัจดัตั้ง บริษทั ทีค 
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้) และคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยบริษทัมี
แหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของเงินลงทุนดงัน้ี 

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน แหล่งใชไ้ปของเงินลงทุน 
1. เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในกับบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) จ านวน 130.00 ลา้นบาท 
2. กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษทั จ านวน 15.00 ลา้นบาท 
3. การกูย้มืเงินจากสถาบนัทางการเงิน จ านวน 140.00 ลา้นบาท 

1. ลงทุนซ้ือโครงการ The Teak Sukhumvit 39 จ านวน 
145.00 ลา้นบาท 

2. ค่าก่อสร้าง จ านวน 100.00 ลา้นบาท 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมจ านวน 3.15 ลา้นบาท 
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7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 การลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ของบริษทัในคร้ังน้ี ท าให้บริษทัมีช่องทางในการหารายไดเ้พ่ิมมาก
ข้ึน นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษทั และยงัช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการเติบโตของรายไดแ้ละผลประกอบการให้
บริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยสามารถพิจารณาจากประมาณการทางการเงินท่ีบริษทัไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ 
(รายละเอียดตามขอ้ 11 ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ทั้งน้ี การท ารายการดงักล่าวถือเป็นการซ้ือธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัมีการไดม้าซ่ึงกระบวนการและทีมงานของ LKH ท่ีจะมาร่วมบริหารโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 ในนามบริษทัย่อย และร่วมบริหารธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่อไป โดยบริษทัไม่ไดมี้อ านาจ
ควบคุมใน LKH จึงไม่ตอ้งน างบการเงินของ LKH เขา้มารวมในการจดัท างบการเงินรวมของบริษทั 

7.2 จากโครงการ Senior Living Project ท่ีบริษทัมีอยู ่บริษทัเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม Low –rise  ทั้งน้ีจากการท่ีบริษทัไดศึ้กษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แลว้นั้น 
พบวา่การเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษทั และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษทั โดยบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองในอนาคต โดยใชผ้ลิตภณัฑภ์ายใตก้ลุ่มบริษทั ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่ม
บริษทัเติบโตไปพร้อมๆกนั ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีการเติบโตท่ีแขง็แกร่งในอนาคต 

7.3 หลงัจากท่ีบริษทัไดล้งทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 บริษทัจะไดท้ั้ งแบรนด์ “The Teak” ความรู้ และ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการด าเนินงานและบริหารธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ขยายธุรกิจของบริษทัไปยงัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่อไปในอนาคต เน่ืองจากผูบ้ริหารหลกัทั้งหมดของ LKH จะ
เขา้มาเป็นผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่เพ่ือด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
8.1 บริษทัมีโอกาสท่ีจะสร้างรายไดแ้ละก าไรใหก้บัผูถื้อหุน้ต่อไปในอนาคตหากโครงการประสบความส าเร็จ ถึงแมว้า่การ

ออกหุน้ Private Placement จะกระทบต่อ Control Dilution และ EPS Dilution ของผูถื้อหุน้เดิม แต่ในระยะยาวอาจชดเชย
ดว้ยก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มบริษทั 

8.2 ผูถื้อหุน้จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้าง
ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากผลการด าเนินงาน โดยบริษทั
ก าหนดนโยบายการจ่ายปันผล ไม่นอ้ยกวา่ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายและส ารองอ่ืนๆ 
(ถา้มี) 

8.3 หากบริษทัไดรั้บเงินทุนเขา้มา ซ่ึงเงินทุนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษทัไดม้าซ่ึงโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีจะสามารถด าเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพ่ิมความสามารถในการลงทุน ท่ีจะช่วยใหส้ถานภาพทางการเงินเขม้แขง็
ข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหเ้พ่ิมมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะยาว  
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9. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ขอ้ดีของการเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวงจ ากดั (Private Placement) มีดงัน้ี 
 เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ โดยบริษทัจะไดที้มงานท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์าต่อยอดธุรกิจ 

ในขณะท่ีผูบ้ริหารของ LKH จะไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงภายใตก้ลุ่มบริษทั ซ่ึงท าใหโ้อกาสในการขยายธุรกิจเพ่ิม
มากข้ึน 

 การเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 130.00 ลา้นบาท ภายในเดือนมกราคม 2561 โดย
หลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะสามารถน าเงินดงักล่าวไปช าระค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ท่ี
ทางเจา้ของโครงการเดิมไดใ้ชจ่้ายไปแลว้ส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 เป็นผลใหบ้ริษทัสามารถต่อยอด
ทางธุรกิจ เพ่ิมศกัยภาพ การเติบโต และโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษทัต่อไป 

ขอ้เสียของการเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) มีดงัน้ี 
 เกิด Control Dilution กระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม ภายหลงัเพ่ิมทุนเสนอขายผูถื้อหุน้ใหม่ในวงจ ากดั (Private 

Placement) ไดค้รบทั้งจ านวน ร้อยละ 10.55 
สูตรการค านวณ 
Control Dilution  =                                              หุน้ Private Placement 

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเพ่ิมทุน 
โดยท่ี Q0 = จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 1,695,980,676 หุน้ 
 Qp = จ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 200,000,000 หุน้ 
 
 ดงันั้น Control Dilution  =   200,000,000  = 10.55% 
     (1,695,980,676 + 200,000,000) 

 
 ไม่เกิด Price Dilution กระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม เน่ืองจากราคาเสนอขาย Private Placement สูงกวา่ราคาตลาด 
สูตรการค านวณ 
Price Dilution  =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย     - ราคาหลงัเสนอขาย*  
       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 0.63 - [(0.63 x 1,695,980,676) + (0.65 x 200,000,000) / (1,695,980,676+ 200,000,000)]   
                                                                                    0.63 

ดงันั้น Price Dilution  =      - 0.34% (ไม่มีผลกระทบดา้น Price Dilution) 
 โดยท่ี 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิด ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
ราคาหลงัเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุ้น PP x 

จ านวนหุน้เสนอขาย PP)] / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้เสนอขาย PP) 
 ดงันั้น ไม่มีผลกระทบดา้น Price Dilution เน่ืองจากค านวณไดค้่าติดลบ 
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10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 13 พฤศจิกายน 2560 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record date) 12 ธนัวาคม 2560 
3 วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 10 มกราคม 2561 
4 วนัเสนอขายและช าระค่าหุน้ Private Placement 15 มกราคม 2561 
5 จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัอนุมติัจากท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
6 จดัตั้งบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (“TDev”) ภายในเดือนมกราคม 2561 
7 โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ภายในเดือนมกราคม 2561 

(ภายหลงัการจดัตั้ง TDev แลว้เสร็จ) 
8 เร่ิมการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ภายในเดือนมกราคม 2561 

(ภายหลงัการจดัตั้ง TDev แลว้เสร็จ) 
9 ก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แลว้เสร็จ คาดวา่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                              ลายมือช่ือ............................................... กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทน 
                (นายสุเรช ซูบรามาเนียม) 

                                               ต าแหน่ง      กรรมการ 
 
 
                              ลายมือช่ือ................................................ กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทน 

                                (นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ) 
                                   ต  าแหน่ง            กรรมการ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

สารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดการเข้าลงทุนโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BSM”) ปัจจุบนัได้ด าเนินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ Senior 

Living Project ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนส าหรับคนที่ใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุเนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะท าให้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทเติบโตยั่งยืน จึงได้มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ ในลกัษณะโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทคอนโดมเีนียม บนเนือ้ที่ไมเ่กิน 1 ไร่ ในท าเล
ท่ีตัง้ใจกลางเมือง เน้นลกูค้ากลุม่คนท างานและชาวต่างชาติ จากการสรรหา Strategic Partner พบว่าโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39  มีรูปแบบการด าเนินโครงการและธุรกิจที่สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท โครงการ The Teak Sukhumvit 
39 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 70 ห้อง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ 2 งาน 36.2 ตารางวา สถานที่ตัง้โครงการอยู่ในซอยประชญัคดี 
สขุุมวิท 39 ถนนสขุุมวิท ซึ่งเป็นใจกลางย่านธุรกิจส าคญัของกรุงเทพฯ  ตวัอาคารมีการออกแบบบนแนวความคิด สมยัใหม่
ภายใต้คอนเซ็ปต์  Modern Organic Design ซึ่งเอาธรรมชาติมาผสานกบัการออกแบบตวัอาคารทัง้ภายนอกและภายในได้
อยา่งลงตวั มีสิง่อ านวยความสะดวกที่ทนัสมยัเหมาะกบั life style ของคนเมือง  

จากการเจรจาธุรกิจพบวา่ เจ้าของโครงการ  ”บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั” (“LKH”) มีความสนใจร่วมลงทนุ
กบักลุม่บริษัท ในลกัษณะขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ทัง้นีโ้ครงการ The Teak Sukhumvit 39  จะด าเนินงาน
ภายใต้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งจะจดัตัง้ขึน้หลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นเพิ่มทนุ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
การประชมุจะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 มกราคม 2561  โดยการร่วมลงทนุนีจ้ะท าให้เกิดประโยชน์กบัทัง้บริษัท และเจ้าของโครงการ (ผู้
ถือหุ้นของ LKH) โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการได้ธุรกิจใหม่เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิมในสว่นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ในขณะที่ผู้ ถือหุ้นของ LKH จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้ามาร่วมบริหารธุรกิจต่อไปในนาม
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจเกิดความคล่องตวัมากขึน้ และสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทนุท่ีมีต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้มากกวา่ การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ปัจจบุนัโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้ด าเนินการซือ้ที่ดิน และได้ใบรับอนญุาตก่อสร้างอาคาร เร่ิมท าการออกแบบ
และเตรียมการขัน้ต้นไปแล้ว โดยมียอดขาย Pre-sale และยอดจองไปแล้วจ านวน 68 ยนิูต จาก 70 ยนิูต หรือคิดเป็นร้อยละ 
97.14 ทัง้นีก้ารลงทุนในโครงการจะแบ่งเป็นการช าระ ค่าโครงการจ านวน 145.00 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งถือว่าเป็นค่าที่ดิน 
(รายละเอียดในหวัข้อ 3 ลกัษณะโดยทัว่ไปและรายละเอียดของโครงการ) เนื่องจากที่ดินดงักลา่ว อยู่ภายใต้การจดจ านองกบั
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (รายละเอียดในหวัข้อ 5.5 สญัญาเงินกู้ ) หลงัจากบริษัทช าระค่าโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 ให้แก่ LKH แล้ว LKH มีหน้าที่ในการด าเนินการไถ่ถอนจ านองก่อนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักลา่วมาให้ TDev ซึ่ง 
TDev จะน าที่ดินผืนนีไ้ปเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือที่ได้เจรจากบัทางธนาคารไว้เบือ้งต้นตอ่ไป 

 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256132
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สารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดการเข้าลงทุนโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BSM”) ปัจจุบนัได้ด าเนินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ Senior 

Living Project ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนส าหรับคนที่ใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุเนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะท าให้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทเติบโตยั่งยืน จึงได้มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ ในลกัษณะโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทคอนโดมเีนียม บนเนือ้ที่ไมเ่กิน 1 ไร่ ในท าเล
ที่ตัง้ใจกลางเมือง เน้นลกูค้ากลุม่คนท างานและชาวต่างชาติ จากการสรรหา Strategic Partner พบว่าโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39  มีรูปแบบการด าเนินโครงการและธุรกิจที่สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท โครงการ The Teak Sukhumvit 
39 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 70 ห้อง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ 2 งาน 36.2 ตารางวา สถานที่ตัง้โครงการอยู่ในซอยประชญัคดี 
สขุุมวิท 39 ถนนสขุุมวิท ซึ่งเป็นใจกลางย่านธุรกิจส าคญัของกรุงเทพฯ  ตวัอาคารมีการออกแบบบนแนวความคิดสมยัใหม่
ภายใต้คอนเซ็ปต์  Modern Organic Design ซึ่งเอาธรรมชาติมาผสานกบัการออกแบบตวัอาคารทัง้ภายนอกและภายในได้
อยา่งลงตวั มีสิง่อ านวยความสะดวกที่ทนัสมยัเหมาะกบั life style ของคนเมือง  

จากการเจรจาธุรกิจพบวา่ เจ้าของโครงการ  ”บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั” (“LKH”) มีความสนใจร่วมลงทนุ
กบักลุม่บริษัท ในลกัษณะขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ทัง้นีโ้ครงการ The Teak Sukhumvit 39  จะด าเนินงาน
ภายใต้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งจะจดัตัง้ขึน้หลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกหุ้นเพิ่มทนุ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
การประชมุจะจดัขึน้ในวนัท่ี 10 มกราคม 2561  โดยการร่วมลงทนุนีจ้ะท าให้เกิดประโยชน์กบัทัง้บริษัท และเจ้าของโครงการ (ผู้
ถือหุ้นของ LKH) โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการได้ธุรกิจใหม่เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิมในสว่นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ในขณะที่ผู้ ถือหุ้นของ LKH จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้ามาร่วมบริหารธุรกิจต่อไปในนาม
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจเกิดความคล่องตวัมากขึน้ และสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทนุท่ีมีต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้มากกวา่ การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ปัจจบุนัโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้ด าเนินการซือ้ที่ดิน และได้ใบรับอนญุาตก่อสร้างอาคาร เร่ิมท าการออกแบบ
และเตรียมการขัน้ต้นไปแล้ว โดยมียอดขาย Pre-sale และยอดจองไปแล้วจ านวน 68 ยนูิต จาก 70 ยนูิต หรือคิดเป็นร้อยละ 
97.14 ทัง้นีก้ารลงทุนในโครงการจะแบ่งเป็นการช าระ ค่าโครงการจ านวน 145.00 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งถือว่าเป็นค่าที่ดิน 
(รายละเอียดในหวัข้อ 3 ลกัษณะโดยทัว่ไปและรายละเอียดของโครงการ) เนื่องจากที่ดินดงักลา่ว อยู่ภายใต้การจดจ านองกบั
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (รายละเอียดในหวัข้อ 5.5 สญัญาเงินกู้ ) หลงัจากบริษัทช าระค่าโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 ให้แก่ LKH แล้ว LKH มีหน้าที่ในการด าเนินการไถ่ถอนจ านองก่อนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักลา่วมาให้ TDev ซึ่ง 
TDev จะน าที่ดินผืนนีไ้ปเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือที่ได้เจรจากบัทางธนาคารไว้เบือ้งต้นตอ่ไป 
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1. วัน เดือน ปีที่จะเกดิรายการ 
บริษัทมีแผนจะเร่ิมพฒันาและก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 หลงัจากได้รับมติอนมุตัิให้ลงทนุในโครงการฯ จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึน้วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษัทจะจดัตัง้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั (“TDev”) ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อด าเนินโครงการดงักลา่ว โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98 
หลงัจากที่บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย หรือ TDev แล้วเสร็จ จะเร่ิมการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ซึง่คาดวา่จะใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณไมเ่กิน 12 เดือน โดยจะเร่ิมการก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ซือ้ : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย : บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั เจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และ

เจ้าของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
กรรมการ 
1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ 
2. น.ส.กลัยารวิศ เตชะประเสริฐพร 
ผู้ ถือหุ้น 
1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 68.00 
2. นายภริูชญ์ กลูโฆษะ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 
3. นายวศิวฒัน์ แสงอรุณ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10.00 
4. นางสาวศรีวรัตน์ ธญัลกัษณ์ภาคย์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 2.00 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ผู้ขายไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท  และบริษัทยอ่ย ซึ่งไม่ถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ทัง้นี ้นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ และนายวิศวฒัน์ แสงอรุณ จะเข้ามาด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของ TDev 

เง่ือนไขอื่นๆ  หลงัจาก LKH ขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้แก่บริษัท LHK 
จะหยุดด าเนินโครงการใหม่ โดยผู้บริหารหลกัจะเข้ามาร่วมบริหารงาน
ภายใต้บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ ในต าแหนง่กรรมการและผู้บริหาร 

3. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของโครงการ 
บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมส าหรับเป็นท่ีพกัอาศยัในย่านใจกลางสขุมุวิท เพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศยัคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง บริษัทเลง็เห็นว่าท าเลดงักลา่วนอกจากจะเป็นที่สนใจของกลุม่ลกูค้าวยัท างานแล้ว ยงัเป็นที่น่าสนใจของกลุม่นกั
ลงทนุท่ีต้องการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อปลอ่ยเช่าให้แก่ชาวตา่งชาต ิเนื่องจากท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็นท าเลที่ได้รับความ
สนใจจากชาวญ่ีปุ่ นท่ีมาท างานในประเทศไทย ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีในการที่บริษัทจะลงทนุในโครงการดงักลา่ว  
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256133
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1) รายละเอียดที่ดินโครงการท่ีจะซือ้ 
รายละเอียดที่ดิน 
ประเภททรัพย์สนิ ที่ดินเปลา่ จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ 2 งาน 36.2 ตารางวา 
ที่ตัง้ ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
ราคา 145.00 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบือ้งต้นที่ทางเจ้าของ

โครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว ดงันี ้
- คา่ที่ดิน                                                                    110.00 ล้านบาท 
- คา่ใช้จ่ายในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง                            1.70 ล้านบาท 
- คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง                               3.00 ล้านบาท 
- คา่ก่อสร้างส านกังานขาย                                               7.00 ล้านบาท 
- คา่แบรนด์ The Teak                                                   10.00 ล้านบาท 
- คา่ใช้จ่ายทางการตลาด                                                 4.50 ล้านบาท 
- คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม                        4.00 ล้านบาท 
- คา่จ้างและคอมมิชชัน่ทีมขาย                                         3.40 ล้านบาท 
- คา่ธรรมเนียมธนาคาร                                                    1.40 ล้านบาท 

ซึ่งราคา 145.00 ล้านบาท เป็นราคาที่ตกลงกนัระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าราคาซือ้ขายมีความสมเหตสุมผล เนื่องจากเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายที่
ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอ
ใบอนญุาตก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่
ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว และมิใช่เพียงลงทนุเพื่อซือ้โครงการอาคารชุด The 
Teak Sukhumvit 39 เทา่นัน้ แตเ่ป็นการได้มาซึง่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะได้
ทัง้ แบรนด์ “The Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ที่
เช่ียวชาญในการก่อสร้าง เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารใน
บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เอกสารสทิธ์ิ โฉนดที่ดินเลขที่ 3029 เลขที่ดิน 1080 หน้าส ารวจ 1946 ต าบลคลองตนัเหนือ อ าเภอวฒันา 
กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินรวม 2 งาน 36.2 ตารางวา 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ภาระผกูพนั จ านองเป็นประกนักบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
วนัรับโอนกรรมสทิธ์ิ/
ผู้ รับโอนกรรมสทิธ์ิ 

เจ้าของโครงการจะด าเนินการไถ่ถอนจ านองที่ดินดงักล่าวให้เรียบร้อยก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ
ให้แก่ TDev ภายหลงัการจดัตัง้ TDev เป็นบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าภายใน
เดือนมกราคม 2561 

ลกัษณะที่ดิน ที่ดินเปลา่ รูปแปลงเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า โดยมีหน้ากว้างด้านหน้าที่ดินทางด้านทิศเหนือติด
ซอยประชัญคดี (ทางสาธารณประโยชน์) ยาวประมาณ 18 เมตร และมีหน้ากว้างที่ดิน
ทางด้านทิศตะวนัออกติดซอยไมม่ีช่ือ (ทางสาธารณประโยชน์) ยาวประมาณ 53 เมตร และมี
ความลึกสุดของที่ดินโดยวัดตามแนวเขตที่ดินจากทางด้านทิศเหนือไปยังด้านทิศใต้ยาว
ประมาณ 53 เมตร ระดบัพืน้ผิวได้รับการพฒันาปรับถมแล้ว โดยมีระดบัพืน้ผิวสงูระดบัถนน 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256134
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1) รายละเอียดที่ดินโครงการท่ีจะซือ้ 
รายละเอียดที่ดิน 
ประเภททรัพย์สนิ ที่ดินเปลา่ จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ 2 งาน 36.2 ตารางวา 
ที่ตัง้ ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
ราคา 145.00 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบือ้งต้นที่ทางเจ้าของ

โครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว ดงันี ้
- คา่ที่ดิน                                                                    110.00 ล้านบาท 
- คา่ใช้จ่ายในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง                            1.70 ล้านบาท 
- คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง                               3.00 ล้านบาท 
- คา่ก่อสร้างส านกังานขาย                                               7.00 ล้านบาท 
- คา่แบรนด์ The Teak                                                   10.00 ล้านบาท 
- คา่ใช้จ่ายทางการตลาด                                                 4.50 ล้านบาท 
- คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม                        4.00 ล้านบาท 
- คา่จ้างและคอมมิชชัน่ทีมขาย                                         3.40 ล้านบาท 
- คา่ธรรมเนียมธนาคาร                                                    1.40 ล้านบาท 

ซึ่งราคา 145.00 ล้านบาท เป็นราคาที่ตกลงกนัระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าราคาซือ้ขายมีความสมเหตสุมผล เนื่องจากเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายที่
ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอ
ใบอนญุาตก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่
ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว และมิใช่เพียงลงทนุเพื่อซือ้โครงการอาคารชุด The 
Teak Sukhumvit 39 เทา่นัน้ แตเ่ป็นการได้มาซึง่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะได้
ทัง้ แบรนด์ “The Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ที่
เช่ียวชาญในการก่อสร้าง เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารใน
บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

เอกสารสทิธ์ิ โฉนดที่ดินเลขที่ 3029 เลขที่ดิน 1080 หน้าส ารวจ 1946 ต าบลคลองตนัเหนือ อ าเภอวฒันา 
กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินรวม 2 งาน 36.2 ตารางวา 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ภาระผกูพนั จ านองเป็นประกนักบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
วนัรับโอนกรรมสทิธ์ิ/
ผู้ รับโอนกรรมสทิธ์ิ 

เจ้าของโครงการจะด าเนินการไถ่ถอนจ านองที่ดินดงักล่าวให้เรียบร้อยก่อนโอนกรรมสิทธ์ิ
ให้แก่ TDev ภายหลงัการจดัตัง้ TDev เป็นบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าภายใน
เดือนมกราคม 2561 

ลกัษณะที่ดิน ที่ดินเปลา่ รูปแปลงเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า โดยมีหน้ากว้างด้านหน้าที่ดินทางด้านทิศเหนือติด
ซอยประชัญคดี (ทางสาธารณประโยชน์) ยาวประมาณ 18 เมตร และมีหน้ากว้างท่ีดิน
ทางด้านทิศตะวนัออกติดซอยไมม่ีช่ือ (ทางสาธารณประโยชน์) ยาวประมาณ 53 เมตร และมี
ความลึกสุดของที่ดินโดยวัดตามแนวเขตที่ดินจากทางด้านทิศเหนือไปยังด้านทิศใต้ยาว
ประมาณ 53 เมตร ระดบัพืน้ผิวได้รับการพฒันาปรับถมแล้ว โดยมีระดบัพืน้ผิวสงูระดบัถนน 
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รายละเอียดที่ดิน 
ทางเข้า – ออก ถนนสายหลกัที่ผา่นหน้าที่ดินท่ีจะซือ้จะขาย ได้แก่  

(1) ถนนสขุมุวิท (ซอยพร้อมพงษ์) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางคอนกรีตเสริม
เหลก็ ขนาด 2 ช่องทาง ไป-กลบัด้านละ 1 ช่องทาง  

(2) ถนนเพชรบรีุ เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางคอนกรีตเสริมเหลก็และทางลาด
ยางขนาด 6 ช่องทาง ไป-กลบัด้านละ 3 ช่องทาง 

ถนนสายรอง ได้แก่ 
(1) ซอยสขุมุวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางคอนกรีต

เสริมเหลก็ ขนาด 2 ช่องทาง ไป-กลบั ด้านละ 1 ช่องทาง 
(2) ซอยเพชรบรีุ 38/1 (ซอยพร้อมพงษ์) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางคอนกรีต

เสริมเหลก็ ขนาด 2 ช่องทาง ไป-กลบั ด้านละ 1 ช่องทาง 
จดุสงัเกตใกล้เคียง พืน้ท่ีใกล้เคียงที่ดินท่ีจะซือ้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศยั โดยที่ดินมีระยะห่างจากจุดสงัเกตที่

นา่สนใจดงันี ้
1. อาคารชดุพกัอาศยั รีเจ้นท์ ออน เดอะ ปาร์ค 3 ประมาณ 0.20 กิโลเมตร 
2. อาคารชดุพกัอาศยั ศภุาลยัเพลส ประมาณ 0.30 กิโลเมตร 
3. Australian International School Bangkok ประมาณ 0.80 กิโลเมตร 
4. ลลสิาเพลส (บ้านศลิปะบารมี) ประมาณ 0.10 กิโลเมตร 
5. โรงพยาบาลสมิตเิวช  ประมาณ 1.30 กิโลเมตร 
6. รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ประมาณ 1.45 กิโลเมตร 
7. ห้างสรรพสนิค้า The EMQUARTIER ประมาณ 1.60 กิโลเมตร 
8. ห้างสรรพสนิค้า The EMPORIUM ประมาณ 1.70 กิโลเมตร 

 

 
ทีต่ ัง้โครงการ            รูปโฉนดทีดิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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2) รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
สรุปข้อมูลการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
ที่มาของโครงการ บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมี

เนียม Low-Rise ขนาด 8 ชัน้ ใจกลางยา่นสขุมุวิท ในซอยสขุมุวิท 39 โดยบริษัทเน้นพฒันา
โครงการท่ีมีขนาดไมเ่กิน 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่บริษัทสามารถแข่งขนัได้ อีกทัง้
ท าเลที่ตัง้โครงการเน้นการเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า ทางด่วน และตัง้อยู่ใจกลางเมือง 
และชมุชนใหญ่ 

วตัถปุระสงค์ บริษัทมีความตัง้ใจที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง มีความสงบ และเป็น
สว่นตวั เพื่อตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าวยัคนท างาน และนกัลงทนุที่ต้องการที่อยู่อาศยัในท าเลที่
ดีที่สดุในยา่นพร้อมพงษ์ ซึง่อยูใ่กล้แหลง่อ านวยความสะดวก  

ลกัษณะสิง่ก่อสร้าง อาคารชุดพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ พร้อมชัน้ดาดฟ้า จ านวน 1 อาคาร จ านวนห้องชุด 70 ยนูิต 
ตัง้อยู่ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบ จ านวน (ยนิูต) พืน้ที่ใช้สอย/ยนิูต 
(ตร.ม.) 

1 ห้องนอน 1 ห้องน า้ 
Type A   
Type A1 
Type B, B1 
Type C 
Type D 
Type E 

 
6 
6 
27 
7 
5 
7 

 
28.0 
28.5 
31.0 
36.0 
35.0 
41.0 

2 ห้องนอน 2 ห้องน า้ 
Type F 
Type G 
Type G1 

 
6 
4 
1 

 
57.0 
56.5 
53.0 

Penthouse 1 124.0 
รวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 2,635 ตารางเมตร 
รวมพืน้ท่ีก่อสร้างทัง้สิน้ 3,991 ตารางเมตร 

เงินลงทนุก่อสร้าง คา่ที่ดินและคา่ใช้จ่ายเตรียมการขัน้ต้น/1 
คา่ก่อสร้างโดยประมาณ  
คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดินโดยประมาณ  
คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมส าหรับสว่น
แก้ไขงานก่อสร้างและแบบสรุปงานก่อสร้าง (As-buit 
Drawing) โดยประมาณ  

145.00  
100.00  

1.45 
1.00 

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท
ล้านบาท 
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2) รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
สรุปข้อมูลการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
ที่มาของโครงการ บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมี

เนียม Low-Rise ขนาด 8 ชัน้ ใจกลางยา่นสขุมุวิท ในซอยสขุมุวิท 39 โดยบริษัทเน้นพฒันา
โครงการท่ีมีขนาดไมเ่กิน 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่บริษัทสามารถแข่งขนัได้ อีกทัง้
ท าเลที่ตัง้โครงการเน้นการเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า ทางด่วน และตัง้อยู่ใจกลางเมือง 
และชมุชนใหญ่ 

วตัถปุระสงค์ บริษัทมีความตัง้ใจที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง มีความสงบ และเป็น
สว่นตวั เพื่อตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าวยัคนท างาน และนกัลงทนุที่ต้องการที่อยู่อาศยัในท าเลที่
ดีที่สดุในยา่นพร้อมพงษ์ ซึง่อยูใ่กล้แหลง่อ านวยความสะดวก  

ลกัษณะสิง่ก่อสร้าง อาคารชุดพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ พร้อมชัน้ดาดฟ้า จ านวน 1 อาคาร จ านวนห้องชุด 70 ยนูิต 
ตัง้อยู่ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบ จ านวน (ยนิูต) พืน้ที่ใช้สอย/ยนิูต 
(ตร.ม.) 

1 ห้องนอน 1 ห้องน า้ 
Type A   
Type A1 
Type B, B1 
Type C 
Type D 
Type E 

 
6 
6 
27 
7 
5 
7 

 
28.0 
28.5 
31.0 
36.0 
35.0 
41.0 

2 ห้องนอน 2 ห้องน า้ 
Type F 
Type G 
Type G1 

 
6 
4 
1 

 
57.0 
56.5 
53.0 

Penthouse 1 124.0 
รวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 2,635 ตารางเมตร 
รวมพืน้ท่ีก่อสร้างทัง้สิน้ 3,991 ตารางเมตร 

เงินลงทนุก่อสร้าง คา่ที่ดินและคา่ใช้จ่ายเตรียมการขัน้ต้น/1 
คา่ก่อสร้างโดยประมาณ  
คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดินโดยประมาณ  
คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมส าหรับสว่น
แก้ไขงานก่อสร้างและแบบสรุปงานก่อสร้าง (As-buit 
Drawing) โดยประมาณ  

145.00  
100.00  

1.45 
1.00 

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท
ล้านบาท 
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สรุปข้อมูลการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และการ
ออกโฉนดห้องชดุ โดยประมาณ 

0.70  ล้านบาท 

รวมมลูคา่เงินลงทนุทัง้สิน้  248.15  ล้านบาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณไมเ่กิน 12 เดือน โดยจะเร่ิมการก่อสร้างในชว่งเดือนมกราคม 2561 และคาดวา่จะ

แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 
สิง่อ านวยความสะดวก
และบริการตา่งๆ 

Social Lounge ส าหรับพกัผอ่น หรือประชมุปรึกษางาน 
ห้องเลน่เกม และชมภาพยนตร์ 
ที่จอดรถอตัโนมตั ิ
กล้องวงจรปิด และพนกังานรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
ห้องฟิตเนส 
สระวา่ยน า้ชัน้ดาดฟา้ 
ออนเซ็นและพืน้ท่ีสนัทนาการ 
สนามกอล์ฟจ าลอง 

แผนการตลาด เนื่องจากโครงการ The Teak Sukhumvit 39 เป็นโครงการที่บริษัทซือ้มาพร้อมยอดจอง 
ปัจจบุนัมียอดจองจ านวน 68 ยนูิต จากจ านวนทัง้หมด 70 ยนูิต อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีแผน
จะท าการตลาดอีกครัง้หลงัจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง
ปลายปี 2561 ทัง้นี ้บริษัทมีการตัง้ส านกังานขายอยู่ที่ซอยสขุุมวิท 39 ห่างจากปากซอย
ประชัญคดีประมาณ 100 เมตร เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลของ
โครงการ จดัท าแผน่พบัโฆษณา (Brochure) จดัท าปา้ยโฆษณา และจดัท าสือ่อิเลคโทรนิค 

หมายเหต ุ: /1 ค่าใช้จ่ายเตรียมการขัน้ต้น คือค่าใช้จ่ายทีเ่จ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้วเกี่ยวกบัโครงการ The Teak Sukhumvie 39 
อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น  (รายละเอียดเพ่ิมเติม
จากหวัข้อ 3 ลกัษณะโดยทัว่ไปและรายละเอียดของโครงการ) 

 
3) ความคืบหน้าของโครงการ 

รายการ ความคืบหน้า 
การซือ้ที่ดิน ปัจจุบันเจ้าของโครงการได้ซือ้ที่ดินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นที่ดินเปล่า 

จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ 2 งาน 36.2 ตารางวา ตัง้อยูท่ี่ ซอยประชญัคดี แยกจากซอย
สขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

การก่อสร้าง เน่ืองจากเจ้าของโครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2560 จึงยังไม่เร่ิมการก่อสร้าง โดยจะเร่ิมการก่อสร้างโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 หลงัจากที่บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อย หรือ TDev แล้วเสร็จ ซึ่งคาด
วา่จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณไมเ่กิน 12 เดือน 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256137
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การขาย ปัจจบุนัมียอดจองจ านวน 68 ยนูิต จากจ านวนทัง้หมด 70 ยนูิต หรือคิดเป็นร้อยละ 
97.14 ของจ านวนห้องชุดทัง้หมด โดยโครงการได้รับเงินดาวน์มาแล้ว เป็นจ านวน
เงินประมาณ 24 ล้านบาท ซึง่ผู้ซือ้รายย่อยเร่ิมมีการผ่อนดาวน์ตัง้แต่เดือนมีนาคม 
2560 ทัง้นี ้บริษัทคาดวา่จะสามารถเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิห้องชุดให้ผู้ซือ้รายย่อยได้ใน
เดือนธนัวาคม 2561 

4. ประเภทและขนาดของรายการ 
การเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจ าหน่ายไปฯ โดยมีขนาดของรายการสงูสดุ
เทา่กบัร้อยละ 36.88 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณจากงบการเงินของบริษัท ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 
กนัยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยรายละเอียดของการค านวณ ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. มลูคา่รวมของสนิทรัพย์
สทุธิ (NTA) 

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

ไมต้่องค านวณ 

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

ไมต้่องค านวณ 

3. มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน จ านวนมลูคา่ทีจ่่ายหรือรับ 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

36.88% 
 

4. มลูคา่ของหุ้นท่ีออกให้เพื่อ
เป็นสิง่ตอบแทน 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไมต้่องค านวณ 

 
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 36.88 และเนื่องจาก
บริษัทไมม่ีการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่นมา ขนาดของรายการดงักลา่วจึงเป็นรายการประเภท
ที่ 2 ตามประกาศได้มาและจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และจดัส่งหนงัสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ (บริษัท
ไมไ่ด้จดัสง่หนงัสอืเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น เนื่องจากจะมีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 10 มกราคม 2561 จึง
ขอน าสง่หนงัสอืเวียนดงักลา่วเป็นเอกสารแนบของหนงัสอืเชิญประชมุแทน) 
5. สถานะและการเข้าตรวจสอบเอกสารส าคัญต่างๆ ของโครงการ 

5.1 การประเมินมลูคา่ที่ดิน  
บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ 
แวลเูอชัน่ จ ากดั เพื่อประเมินมูลค่าที่ดินที่บริษัทจะซือ้ ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระได้จัดท ารายงานลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
(ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้-ขายโครงการ และใช้กบั
วตัถปุระสงค์สาธารณะ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256138
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การขาย ปัจจบุนัมียอดจองจ านวน 68 ยนูิต จากจ านวนทัง้หมด 70 ยนูิต หรือคิดเป็นร้อยละ 
97.14 ของจ านวนห้องชุดทัง้หมด โดยโครงการได้รับเงินดาวน์มาแล้ว เป็นจ านวน
เงินประมาณ 24 ล้านบาท ซึง่ผู้ซือ้รายย่อยเร่ิมมีการผ่อนดาวน์ตัง้แต่เดือนมีนาคม 
2560 ทัง้นี ้บริษัทคาดวา่จะสามารถเร่ิมโอนกรรมสทิธ์ิห้องชุดให้ผู้ซือ้รายย่อยได้ใน
เดือนธนัวาคม 2561 

4. ประเภทและขนาดของรายการ 
การเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจ าหน่ายไปฯ โดยมีขนาดของรายการสงูสดุ
เทา่กบัร้อยละ 36.88 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณจากงบการเงินของบริษัท ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ 30 
กนัยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยรายละเอียดของการค านวณ ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. มลูคา่รวมของสนิทรัพย์
สทุธิ (NTA) 

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

ไมต้่องค านวณ 

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

ไมต้่องค านวณ 

3. มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน จ านวนมลูคา่ทีจ่่ายหรือรับ 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

36.88% 
 

4. มลูคา่ของหุ้นท่ีออกให้เพื่อ
เป็นสิง่ตอบแทน 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไมต้่องค านวณ 

 
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 36.88 และเน่ืองจาก
บริษัทไมม่ีการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่นมา ขนาดของรายการดงักลา่วจึงเป็นรายการประเภท
ที่ 2 ตามประกาศได้มาและจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และจดัส่งหนงัสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ (บริษัท
ไมไ่ด้จดัสง่หนงัสอืเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น เนื่องจากจะมีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 10 มกราคม 2561 จึง
ขอน าสง่หนงัสอืเวียนดงักลา่วเป็นเอกสารแนบของหนงัสอืเชิญประชมุแทน) 
5. สถานะและการเข้าตรวจสอบเอกสารส าคัญต่างๆ ของโครงการ 

5.1 การประเมินมลูคา่ที่ดิน  
บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ 
แวลเูอชัน่ จ ากดั เพื่อประเมินมูลค่าที่ดินที่บริษัทจะซือ้ ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระได้จัดท ารายงานลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
(ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้-ขายโครงการ และใช้กบั
วตัถปุระสงค์สาธารณะ 
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สรุปผลการประเมินราคามูลค่าที่ดนิที่จะซือ้จะขาย 
รายการ รายละเอียด 

วนัท่ีประเมิน 1 พฤศจิกายน 2560 
วิธีการประเมิน วิธีการเปรียบเทียบตลาด 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
จ านวนตวัอยา่งที่ใช้ 10 ตวัอยา่ง 
ราคาประเมิน 118.10 ล้านบาท หรือ 500,000 บาทตอ่ตารางวา 
การถกูรอนสทิธิตา่งๆ แนวสายไฟฟ้าแรงสงู : บริเวณที่ดินทรัพย์สินไม่มีพืน้ที่

ตัง้อยูใ่ต้แนวสายสง่ไฟฟา้แรงสงู 
การตกเป็นทางเข้าออกให้ที่ดินแปลงอ่ืนโดยการจดภาร
จ ายอม : ไมม่ี 
การตกเป็นทางเข้าออกให้ที่ดินแปลงอื่นตามสภาพ : ไม่
ม ี

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ราคาซือ้โครงการในราคา 145.00 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่รวม
ค่าใช้จ่ายที่ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนญุาตก่อสร้าง 
คา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งปัจจุบนัมี
ยอดการจองซือ้จ านวน 68 ยนูิต จาก 70 ยนูิต หรือคิดเป็นร้อยละ 97.14 ของจ านวนห้องชดุทัง้หมด 
 
เน่ืองจากปัจจุบนัที่ดินดงักลา่ว อยู่ภายใต้การจดจ านองกบัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) (รายละเอียดในหวัข้อ 5.5 
สญัญาเงินกู้ ) หลงัจากบริษัทช าระค่าโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้แก่ LKH แล้ว LKH มีหน้าที่ในการด าเนินการไถ่
ถอนจ านองก่อนโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินดงักลา่วมาให้ TDev ซึง่ TDev จะน าที่ดินผืนนีไ้ปเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือที่ได้
เจรจากบัทางธนาคารไว้เบือ้งต้น 
 

5.2 ใบอนญุาตก่อสร้าง 
 ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร เลขที่ ขวน.226/2560 อนญุาตให้ บริษัท แอล เค เอช ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (เจ้าของอาคาร) ท าการก่อสร้างอาคาร ในซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 3029 ซึง่บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ใบอนญุาต
ดงักลา่ว ออกให้ ณ วนัท่ี 13 ตลุาคม 2560 (ใบอนญุาตก่อสร้างสามารถโอนสทิธ์ิให้ TDev ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ) 
 
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256139
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5.3 เอกสารประเมินราคาก่อสร้าง 
จากเอกสารการประเมินงานอาคารโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ รายการ  ราคารวม (บาท) 
1 งานโครงสร้าง 22,127,447.45  
2 งานสถาปัตย์ 35,529,827.59  
3 งานระบบสขุาภิบาล 4,579,594.00  
4 งานระบบไฟฟา้และสือ่สาร 6,599,556.00  
5 งานตกแตง่ภายในและงานจดัสวน 9,880,000.00  
6 งานอื่นๆ 11,031,072.00  
  รวมเป็น 89,747,497.04  
  คา่ด าเนินการและก าไร 5% 4,487,374.85  
  รวมเป็นเงนิ 94,234,871.89  
  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 6,596,441.03  
  รวมเป็นราคาทัง้สิน้ 100,831,312.92  

 
5.4 สญัญารับเหมาก่อสร้าง 

ปัจจุบนัโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้มีการด าเนินการว่าจ้าง บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างของโครงการ โดยมีรายละเอียดส าคญั ดงันี ้

รายการ รายละเอียด 
สญัญาลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 
ผู้วา่จ้าง บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ผู้ รับจ้าง บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

กรรมการ 
1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ 
ผู้ ถือหุ้น 
1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 
2. นายวิศวฒัน์ แสงอรุณ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 
3. นายกรตภชั แก้วฉาย ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 14.50 
4. นายมาโนช องัปนานนท์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 14.50 

ลกัษณะงาน วา่จ้างท าการปลกูสร้างอาคารชดุอยูอ่าศยั ในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
พืน้ท่ี 3,991 ( ตารางเมตร ) จ านวน 1 หลงั 

คา่จ้างและการจ่ายคา่จ้าง ค่าจ้างเหมา รวมวสัดสุิ่งของสมัภาระและค่าแรงงานและภาษีต่างๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 100.83 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256140
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5.3 เอกสารประเมินราคาก่อสร้าง 
จากเอกสารการประเมินงานอาคารโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ รายการ  ราคารวม (บาท) 
1 งานโครงสร้าง 22,127,447.45  
2 งานสถาปัตย์ 35,529,827.59  
3 งานระบบสขุาภิบาล 4,579,594.00  
4 งานระบบไฟฟา้และสือ่สาร 6,599,556.00  
5 งานตกแตง่ภายในและงานจดัสวน 9,880,000.00  
6 งานอื่นๆ 11,031,072.00  
  รวมเป็น 89,747,497.04  
  คา่ด าเนินการและก าไร 5% 4,487,374.85  
  รวมเป็นเงนิ 94,234,871.89  
  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 6,596,441.03  
  รวมเป็นราคาทัง้สิน้ 100,831,312.92  

 
5.4 สญัญารับเหมาก่อสร้าง 

ปัจจุบนัโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้มีการด าเนินการว่าจ้าง บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างของโครงการ โดยมีรายละเอียดส าคญั ดงันี ้

รายการ รายละเอียด 
สญัญาลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 
ผู้วา่จ้าง บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ผู้ รับจ้าง บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

กรรมการ 
1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ 
ผู้ ถือหุ้น 
1. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 
2. นายวิศวฒัน์ แสงอรุณ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 
3. นายกรตภชั แก้วฉาย ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 14.50 
4. นายมาโนช องัปนานนท์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 14.50 

ลกัษณะงาน วา่จ้างท าการปลกูสร้างอาคารชดุอยูอ่าศยั ในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
พืน้ท่ี 3,991 ( ตารางเมตร ) จ านวน 1 หลงั 

คา่จ้างและการจ่ายคา่จ้าง ค่าจ้างเหมา รวมวสัดสุิ่งของสมัภาระและค่าแรงงานและภาษีต่างๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 100.83 
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รายการ รายละเอียด 
ล้านบาท 

ระยะเวลาในการท างาน ตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้าง 371 วนั 
การสง่มอบงานลา่ช้า - ถ้าผู้ รับจ้างท างานลว่งเลยก าหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยมิได้รับการต่ออายสุญัญาจาก

ผู้วา่จ้างโดยชอบ ผู้ รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้วา่จ้างปรับเป็นรายวนัวนัละ 1,000 บาท นบัแต่
วนัท่ีลว่งเลยก าหนดระยะเวลาตามสญัญาจนถึงวนัท่ีผู้ รับจ้างสง่มอบงาน หรือจนกวา่จะได้ผู้
รับจ้างรายใหม่ และหากผู้ รับจ้างบอกเลิกสญัญาเมื่อใด ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกผู้
รับจ้างชดใช้ค่าปรับ ค่าควบคมุงาน ค่าแจ้งงาน ค่าเสียหาย และมีสิทธิริบวสัดอุปุกรณ์ ค่า
งานท่ีท าไปแล้วให้ตกเป็นของผู้วา่จ้างโดยไมไ่ด้โต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้ 

- ผู้ รับจ้างมีสทิธิบอกเลกิสญัญา หากผู้ รับจ้างท างานลา่ช้าโดยไมม่ีเหตอุนัควร 
หมายเหตุ: ปัจจุบนัสญัญารับเหมาก่อสร้างเป็นสญัญาระหว่าง บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั (ผู้รบัจ้าง) โดยภายหลงับริษัทเข้าลงทนุในโครงการและจดัตัง้บริษัทย่อยเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว บริษัทสามารถยกเลิกสญัญารับเหมาก่อสร้าง
และจดัหาผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่ก็ได้ หรือสามารถตดัสินใจเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ว่าจ้างมาเป็นบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั หรือ TDev เพือ่โอน
สิทธิ หนา้ที ่และความรบัผิดต่างๆตามสญัญารบัเหมาก่อสร้างมาเป็นของ TDev  
5.5 สญัญาเงินกู้  (สญัญาเงินกู้ เดิมก่อนบริษัทเข้าลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39) 

รายการ รายละเอียด 
สญัญาลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2559 
ผู้ให้สนิเช่ือ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ รับสนิเช่ือ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
วงเงินสนิเช่ือ จ านวนไมเ่กิน 137.81 ล้านบาท 
อายวุงเงิน (1) 48 เดือน นบัแตว่นัท าสญัญานี ้ส าหรับวงเงินกู้  

(2) 30 เดือน นบัแตว่นัท าสญัญานี ้ส าหรับวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัการซือ้และติดตัง้ระบบลฟิท์ในอาคารชดุ 
หลกัประกนั (1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 3029 ต าบลคลองตนัเหนือ อ าเภอวฒันา กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่รวม 236.2 ตารางวา 

พร้อมทัง้สิง่ปลกูสร้างที่มีอยูแ่ล้วในขณะนีแ้ละที่จะมีขึน้ตอ่ไปในภายภาคหน้าบนที่ดินทรัพย์หลกัประกนั
ดงักลา่วข้างต้น และให้หมายรวมถึงที่ดินแปลงซึง่ได้จากการรวม และ/หรือ แบ่งแยกทรัพย์หลกัประกนั
ที่ดินดงักลา่วข้างต้นด้วย 

(2) นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการบริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้ค า้ประกนั 
อตัราดอกเบีย้ MLR(KK) บวกด้วยอตัราร้อยละ 0.75 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้เบิกรับเงินกู้ ไปจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 
การช าระหนี ้ ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ภายใน 48 เดือน นบัแตว่นัท าสญัญา 

ผู้ รับสนิเช่ือมีสิทธิขอให้ผู้ ให้สินเช่ือปลอด/ไถ่ถอนจ านองทรัพย์หลกัประกนัแต่ละหน่วยได้ ภายใต้เง่ือนไขใน
การขอปลอด/ไถ่ถอนจ านองทรัพย์หลกัประกนัในโครงการซึ่งเป็นห้องชุด ผู้ รับสินเช่ือต้องช าระหนีใ้ห้แก่ผู้ ให้
สนิเช่ือ ในสดัสว่นระหวา่งจ านวนเงินท่ีช าระหนีค้ืนตอ่ทรัพย์หลกัประกนัซึง่เป็นห้องชดุ ภายใต้เง่ือนไขที่ได้ตก
ลงกนัไว้ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256141
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หมายเหต ุ: บริษัทได้มีการเจรจากบัทาง ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เกีย่วกบัการเปลีย่นผู้รบัการสนบัสนนุวงเงินจากเดิม บริษัท แอล เค เอช 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั มาเป็น TDev และมีการตกลงเงือ่นไขวงเงินกู้ อตัราดอกเบี้ย และการช าระหนีใ้นเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบนัเจ้าของ
โครงการมีการเบิกเงินกู้ไปแล้ว จ านวน 40.00 ล้านบาท เพือ่ซ้ือทีดิ่น ทัง้นี ้หลงัจากบริษัทเข้าท ารายการในครั้งนีแ้ล้ว เจ้าของโครงการจะด าเนินการคืน
เงินกู้ดงักล่าวและไถ่ถอนหลกัประกนัทีดิ่นจากสถาบนัการเงิน และโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดงักล่าวให้กบั Tdev ซ่ึง TDev จะน าที่ดินผืนนีไ้ปเป็นหลกัทรัพย์
ค ้าประกนัวงเงินสินเชือ่ทีไ่ด้เจรจากบัทางธนาคารไว้เบือ้งต้น) 

 
5.6 บนัทึกความเข้าใจเก่ียวกับการซือ้ขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 (Memorandum of Understanding; 

MOU) 
นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในฐานะตวัแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ได้เข้าท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 โดยมีเนือ้หาส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1) เจ้าของโครงการสนใจที่จะขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้แก่บริษัท และบริษัทสนใจที่จะเข้าชือ้
โครงการ The Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวนในวนัรับ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินของโครงการ และเอกสารสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับโครงการดงักล่าว อาทิ ใบอนุญาตก่อสร้าง 
เคร่ืองหมายการค้า ตราสนิค้า ช่ือยี่ห้อ เป็นต้น รวมทัง้ยอดเงินทัง้หมดที่ได้รับจากผู้จองซือ้ห้องชุด นบัจนถึงวนัที่
โอนกรรมสิทธ์ิโครงการ จากเจ้าของโครงการ (หมายเหตุ : เจ้าของโครงการให้สิทธ์ิ TDev ใช้ชื่อยี่ห้อ “The 
TEAK” ในการด าเนินโครงการอื่นๆ ภายใต้ TDev ในอนาคต และหลงัจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ เจ้าของ
โครงการจะไม่ใช้ชื่อ The TEAK ในการด าเนินธุรกิจอีกต่อไป)  

2) ทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ จะเข้าท ารายการดงักลา่วให้เสร็จสมบรูณ์ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัที่บริษัทได้รับ
อนมุตัิให้ด าเนินการได้ หรือ วนัอื่นใดที่คูส่ญัญาได้ตกลงร่วมกนัขยายเวลาออกไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3) บริษัทจะจัดตัง้บริษัทย่อย เพ่ือเป็นผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้ด าเนินการโครงการ รวมถึงใช้เป็นบริษัทที่จะ
ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 

4) เจ้าของโครงการตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจที่เหมือนกันหรือแข่งขนักันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้  
(หมายเหต ุ: เจ้าของโครงการในทีนี่ ้รวมไปถึงผูถื้อหุน้ของ LKH ดว้ย) 

 
5.7 สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ 

บริษัทร่วมกบับริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ซือ้รายย่อย
และหลกัฐานการโอนเงินของผู้ซือ้รายยอ่ยทกุราย ไมพ่บรายการจองซือ้ที่ผิดปกติใดๆ ทัง้นี ้สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ มีเนือ้หา
ส าคญั ดงันี ้

- ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย ผู้จะซือ้ยินยอมให้ผู้จะขายขยายระยะเวลา
ก่อสร้างตามสญัญาออกไปได้ แตไ่มเ่กินระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยดุชะงกัลง ทัง้นี ้ระยะเวลาที่ผู้จะขายขอขยาย
นัน้จะเกินหนึง่ปีไมไ่ด้ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256142
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หมายเหต ุ: บริษัทได้มีการเจรจากบัทาง ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เกีย่วกบัการเปลีย่นผู้รบัการสนบัสนนุวงเงินจากเดิม บริษัท แอล เค เอช 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั มาเป็น TDev และมีการตกลงเงือ่นไขวงเงินกู้ อตัราดอกเบี้ย และการช าระหนีใ้นเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบนัเจ้าของ
โครงการมีการเบิกเงินกู้ไปแล้ว จ านวน 40.00 ล้านบาท เพือ่ซ้ือทีดิ่น ทัง้นี ้หลงัจากบริษัทเข้าท ารายการในครั้งนีแ้ล้ว เจ้าของโครงการจะด าเนินการคืน
เงินกู้ดงักล่าวและไถ่ถอนหลกัประกนัทีดิ่นจากสถาบนัการเงิน และโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดงักล่าวให้กบั Tdev ซ่ึง TDev จะน าที่ดินผืนนีไ้ปเป็นหลกัทรัพย์
ค ้าประกนัวงเงินสินเชือ่ทีไ่ด้เจรจากบัทางธนาคารไว้เบือ้งต้น) 

 
5.6 บนัทึกความเข้าใจเก่ียวกับการซือ้ขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 (Memorandum of Understanding; 

MOU) 
นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในฐานะตวัแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ได้เข้าท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 โดยมีเนือ้หาส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1) เจ้าของโครงการสนใจที่จะขายโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้แก่บริษัท และบริษัทสนใจท่ีจะเข้าชือ้
โครงการ The Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวนในวนัรับ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินของโครงการ และเอกสารสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับโครงการดงักล่าว อาทิ ใบอนุญาตก่อสร้าง 
เคร่ืองหมายการค้า ตราสนิค้า ช่ือยี่ห้อ เป็นต้น รวมทัง้ยอดเงินทัง้หมดที่ได้รับจากผู้จองซือ้ห้องชุด นบัจนถึงวนัที่
โอนกรรมสิทธ์ิโครงการ จากเจ้าของโครงการ (หมายเหตุ : เจ้าของโครงการให้สิทธ์ิ TDev ใช้ชื่อยี่ห้อ “The 
TEAK” ในการด าเนินโครงการอื่นๆ ภายใต้ TDev ในอนาคต และหลงัจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ เจ้าของ
โครงการจะไม่ใช้ชื่อ The TEAK ในการด าเนินธุรกิจอีกต่อไป)  

2) ทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ จะเข้าท ารายการดงักลา่วให้เสร็จสมบรูณ์ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีบริษัทได้รับ
อนมุตัิให้ด าเนินการได้ หรือ วนัอื่นใดที่คูส่ญัญาได้ตกลงร่วมกนัขยายเวลาออกไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3) บริษัทจะจัดตัง้บริษัทย่อย เพ่ือเป็นผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้ด าเนินการโครงการ รวมถึงใช้เป็นบริษัทท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 

4) เจ้าของโครงการตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจที่เหมือนกันหรือแข่งขนักันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้  
(หมายเหต ุ: เจ้าของโครงการในทีนี่ ้รวมไปถึงผูถื้อหุน้ของ LKH ดว้ย) 

 
5.7 สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ 

บริษัทร่วมกบับริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ซือ้รายย่อย
และหลกัฐานการโอนเงินของผู้ซือ้รายยอ่ยทกุราย ไมพ่บรายการจองซือ้ที่ผิดปกติใดๆ ทัง้นี ้สญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ มีเนือ้หา
ส าคญั ดงันี ้

- ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย ผู้จะซือ้ยินยอมให้ผู้จะขายขยายระยะเวลา
ก่อสร้างตามสญัญาออกไปได้ แตไ่มเ่กินระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยดุชะงกัลง ทัง้นี ้ระยะเวลาที่ผู้จะขายขอขยาย
นัน้จะเกินหนึง่ปีไมไ่ด้ 
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- หากผู้จะขายไมโ่อนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้แก่ผู้จะซือ้ภายในก าหนดระยะเวลา  แตผู่้จะซือ้ไมใ่ช้สทิธิบอกเลกิสญัญา ผู้จะ
ขายยินยอมให้ผู้จะซือ้ปรับเป็นรายวนั แตห่ากผู้จะซือ้เห็นวา่ผู้จะขายไม่อาจปฏิบตัิตามสญัญาต่อไปได้ ผู้จะซือ้มีสิทธิ
บอกเลกิสญัญาได้ 

- ในกรณีผู้จะขายไมส่ามารถด าเนินโครงการอาคารชุดต่อไปได้เน่ืองจากเหตสุดุวิสยัอนัมิใช่เกิดจากความผิดของผู้จะ
ขาย ผู้จะขายจะยินยอมคืนเงินท่ีผู้จะซือ้ได้ช าระไปแล้วทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ 

- ผู้จะขายต้องรับผิดชอบความเสยีหายใดๆที่เกิดขึน้ เนื่องจากความช ารุดบกพร่องของอาคารชดุหรือห้องชดุ กรณีที่เป็น
โครงสร้างและอปุกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบอาคารที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัแต่วนัจด
ทะเบียนอาคารชดุ กรณีสว่นควบอื่นๆ ในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแตว่นัจดทะเบียนอาคารชุด และผู้จะขายต้อง
แก้ไขความช ารุดบกพร่องที่เกิดขึน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ผู้จะซือ้หรือนิติบคุคลอาคารชุด(แล้วแต่กรณี)ได้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ทราบ 

ภายหลงับริษัทเข้าลงทนุในโครงการและจดัตัง้บริษัทยอ่ยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโครงการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงช่ือผู้จะ
ขายในสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุมาเป็น TDev ซึง่จะเป็นผู้จะขายแทนเจ้าของโครงการเดิม และ TDev จะรับโอนยอดเงินจอง
ทัง้หมดท่ีได้รับจากผู้ จองซือ้ห้องชุดจากเจ้าของโครงการเดิมภายหลงัจากรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินของโครงการ เพื่อโอนสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดตา่งๆ ตามสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุมาเป็นของ TDev  
 
6. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ 

6.1 มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีมลูคา่การลงทนุโครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 248.15 ล้านบาท แบง่เป็น 
คา่ที่ดินและคา่ใช้จ่ายเตรียมการเบือ้งต้น จ านวน 145.00 ล้านบาท โดยช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวนให้แก่ LKH โดยคาดวา่จะเข้า
ท ารายการภายในเดือนมกราคม 2561 หลงัได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
ก่อนและภายหลงัจดัตัง้บริษัทยอ่ยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
คา่ก่อสร้าง จ านวน 100.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะด าเนินการกอ่สร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ เพื่อพกัอาศยัจ านวน 70 ยนูิต 
พร้อมระบบสาธารณปูโภค 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการอื่นๆ อาทิ คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ค่าใช้จ่ายในการขอ
อนญุาตเปิดใช้อาคาร คา่ใช้จ่ายในการขอออกโฉนดอาคารชดุ เป็นต้น จ านวนรวมประมาณ 3.15 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของเงินลงทนุในโครงการ 
 

6.2 เง่ือนไขในการช าระเงิน  
คา่ที่ดินและคา่ใช้จ่ายเตรียมการเบือ้งต้นของโครงการ รวม 145.00 ล้านบาท ช าระโดยเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 130.00 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในบริษัทอีกจ านวน 
15.00 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ารายการดงักลา่วจะเกิดขึน้ภายในเดือนมกราคม 2561 ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่นๆ 
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อีกจ านวน 103.15 ล้านบาท บริษัทจะทยอยช าระตามเง่ือนไข อันได้แก่ ค่าก่อสร้างจะจ่ายช าระตามงวดงานก่อสร้าง ค่า
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและค่าแบบสรุปงานก่อสร้าง (As-buite Drawing) จะจ่ายช าระตามงวดที่ตกลง และ
ค่าใช้จ่ายในการขออนญุาตเปิดใช้อาคารและออกโฉนดห้องชุดให้แก่หน่วยงานราชการจะจ่ายหลงังานก่อสร้างแล้วเสร็จและ
บริษัทยอ่ยได้ยื่นค าขออนญุาตเปิดใช้อาคารและค าขอออกโฉนดห้องชดุ 
 
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

7.1. การลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ของบริษัทในครัง้นี ้ท าให้บริษัทมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มมากขึน้ 
นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของกลุม่บริษัท และยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเติบโตของรายได้และผลประกอบการให้บริษัท
และผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว โดยสามารถพิจารณาจากประมาณการทางการเงินท่ีบริษัทได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ 
(รายละเอียดตามข้อ 11 ในสิ่งที่สง่มาด้วย 3) ทัง้นี ้การท ารายการดงักลา่วถือเป็นการซือ้ธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีการได้มาซึ่งกระบวนการและทีมงานของ LKH ที่จะมาร่วมบริหารโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 ในนามบริษัทยอ่ย และร่วมบริหารธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่อไป โดยบริษัทไม่ได้มีอ านาจควบคมุ
ใน LKH จึงไมต้่องน างบการเงินของ LKH เข้ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท 

7.2. จากโครงการ Senior Living Project ที่บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม Low –rise  ทัง้นีจ้ากการที่บริษัทได้ศึกษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้วนัน้ 
พบวา่การเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่วสามารถตอ่ยอดธุรกิจใหมข่องบริษัท และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท โดยบริษัทมีความตัง้ใจที่จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต โดยใช้ผลิตภณัฑ์ภายใต้กลุม่บริษัท ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุม่ สง่ผลให้ยอดขายของกลุม่บริษัทเติบโตไป
พร้อมๆกนั ท าให้กลุม่บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต 

7.3. หลงัจากที่บริษัทได้ลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 บริษัทจะได้ทัง้แบรนด์ “The Teak” ความรู้ และทรัพยากร
บคุคลที่มีประสบการณ์และความช านาญในการด าเนินงานและบริหารธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ
ของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารในบริษัทยอ่ยท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
8. ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ The Teak Sukhumvit 39  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
ก่อสร้างลา่ช้า ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อระยะเวลาการโอนห้องชุดที่จะลา่ช้าออกไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การลงทนุในโครงการ รวมถึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อพิจารณาผลกระทบของประมาณการงบก าไร
ขาดทนุ กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) (รายละเอียดตามข้อ 
11) และน าเสนอการศกึษาความเป็นไปได้ดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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อีกจ านวน 103.15 ล้านบาท บริษัทจะทยอยช าระตามเง่ือนไข อันได้แก่ ค่าก่อสร้างจะจ่ายช าระตามงวดงานก่อสร้าง ค่า
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและค่าแบบสรุปงานก่อสร้าง (As-buite Drawing) จะจ่ายช าระตามงวดท่ีตกลง และ
ค่าใช้จ่ายในการขออนญุาตเปิดใช้อาคารและออกโฉนดห้องชุดให้แก่หน่วยงานราชการจะจ่ายหลงังานก่อสร้างแล้วเสร็จและ
บริษัทยอ่ยได้ยื่นค าขออนญุาตเปิดใช้อาคารและค าขอออกโฉนดห้องชดุ 
 
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

7.1. การลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ของบริษัทในครัง้นี ้ท าให้บริษัทมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มมากขึน้ 
นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของกลุม่บริษัท และยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเติบโตของรายได้และผลประกอบการให้บริษัท
และผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว โดยสามารถพิจารณาจากประมาณการทางการเงินท่ีบริษัทได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ 
(รายละเอียดตามข้อ 11 ในสิ่งที่สง่มาด้วย 3) ทัง้นี ้การท ารายการดงักลา่วถือเป็นการซือ้ธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีการได้มาซึ่งกระบวนการและทีมงานของ LKH ที่จะมาร่วมบริหารโครงการ The Teak 
Sukhumvit 39 ในนามบริษัทยอ่ย และร่วมบริหารธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่อไป โดยบริษัทไม่ได้มีอ านาจควบคมุ
ใน LKH จึงไมต้่องน างบการเงินของ LKH เข้ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท 

7.2. จากโครงการ Senior Living Project ที่บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม Low –rise  ทัง้นีจ้ากการที่บริษัทได้ศึกษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้วนัน้ 
พบวา่การเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่วสามารถตอ่ยอดธุรกิจใหมข่องบริษัท และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท โดยบริษัทมีความตัง้ใจที่จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต โดยใช้ผลิตภณัฑ์ภายใต้กลุม่บริษัท ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุม่ สง่ผลให้ยอดขายของกลุม่บริษัทเติบโตไป
พร้อมๆกนั ท าให้กลุม่บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต 

7.3. หลงัจากที่บริษัทได้ลงทนุในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 บริษัทจะได้ทัง้แบรนด์ “The Teak” ความรู้ และทรัพยากร
บคุคลที่มีประสบการณ์และความช านาญในการด าเนินงานและบริหารธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ
ของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารในบริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
8. ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ The Teak Sukhumvit 39  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
ก่อสร้างลา่ช้า ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อระยะเวลาการโอนห้องชุดที่จะลา่ช้าออกไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การลงทนุในโครงการ รวมถึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อพิจารณาผลกระทบของประมาณการงบก าไร
ขาดทนุ กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) (รายละเอียดตามข้อ 
11) และน าเสนอการศกึษาความเป็นไปได้ดงักลา่วให้กบัคณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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9. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ส าเร็จ 
หากบริษัทไมส่ามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ จนสง่ผลให้ไมส่ามารถขออนญุาตเปิดใช้อาคารและโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้กบัผู้
ซือ้รายย่อยได้ บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการขาดทนุในการลงทนุดงักลา่ว โดยเฉพาะในสว่นของเงินลงทนุค่าก่อสร้าง
อาคารชุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดภายในของบริษัท  หากเกิดกรณีดงักล่าวขึน้ บริษัทยังสามารถขายที่ดินของ
โครงการให้แก่บคุคลภายนอก ซึ่งที่ดินนีต้ัง้อยู่บนท าเลที่ดี ใจกลางเมือง และเดินทางสะดวก จึงมัน่ใจว่าจะสามารถขายได้ ไม่
ยาก แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทก็ยงัจะด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และพัฒนาโครงการใหม่ๆ  ตอ่ไป ทัง้นี ้การเข้าลงทนุในโครงการ
ดงักลา่ว บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มีความมัน่ใจในการลงทนุ อีกทัง้ เจ้าของโครงการ เดิมที่จะเข้ามา
บริหารโครงการนีต้อ่ไปภายใต้บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้มา ต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญในการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมามี
ผลงานท่ีประสบความส าเร็จแล้วหลายโครงการ ทัง้ในรูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชดุ  
 
10. แหล่งที่มาของเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 
จากกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในกบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 130.00 ล้านบาท 
รวมกบักระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท จ านวน 15.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวน 145.00 ล้านบาท จะน าไปใช้เป็นค่า
ซือ้โครงการจาก LKH หลงัจากนัน้บริษัทย่อยจะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 140.00 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้เป็นค่า
ก่อสร้างอาคารชุดและเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการทัง้นี บ้ริษัทคาดว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินจะไมม่ีเง่ือนไขที่มีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
 
11. ข้อสมมติฐานและประมาณการทางการเงนิ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้จดัท าประมาณการงบก าไรขาดทนุ กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) ส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

11.1. ประมาณการทางการเงินส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
1) สมมติฐานที่ใช้จดัท าประมาณการทางการเงินส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

รายการ สมมติฐาน 
รายได้  
- ราคาขาย 132,000 บาทตอ่ตารางเมตร  
- พืน้ท่ีขาย 2,635 ตารางเมตร 
- จ านวนยนูิต 70 ยนูิต 
- สดัสว่นการโอนห้องชดุให้กบัผู้ซือ้รายย่อย
โดยประมาณ 

เดือน/ปี ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 
จ านวนยนูิตที่โอน 35 12 12 11 
ร้อยละของยนูิตที่
โอน 

50% 17% 17% 16% 

 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256145



 

   
BuilderSmart Public Company Limited 

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 
Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 

www.buildersmart.com ;  www.alloy-asia.com 
Page 15 of 21 

รายการ สมมติฐาน 
เงินลงทนุ  
- ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายการเตรียมการ
เบื อ้ ง ต้น  อาทิ  ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานก่อส ร้าง  ค่า ใ ช้จ่ ายทาง
การตลาด เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
จากหัว ข้อ  3 ลักษณะโดยทั่ว ไปและ
รายละเอียดของโครงการ) 

145.00 ล้านบาท  

- คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ร้อยละ 1.00 ของค่าที่ดิน หรือ 1.45 ล้านบาท โดยผู้ซือ้และผู้ขายช าระคน
ละคร่ึง 

- คา่ก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณไมเ่กิน 12 เดือน โดยมีคา่ก่อสร้างประมาณ 
100.00 ล้านบาท แบง่ช าระเป็นรายเดือนตามความส าเร็จของงาน 

- คา่การควบคมุงานก่อสร้าง ไมม่ี เนื่องจากเจ้าของโครงการได้ช าระเงินในสว่นนีไ้ปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
- คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เดือนละประมาณ 0.50 ล้านบาท โดยช าระหลงัจากบริษัทช าระค่าที่ดินแก่

เจ้าของโครงการ เป็นเวลา 2 เดือน 
- ค่าใช้จ่ายในการขออนญุาตเปิดใช้อาคาร 
และออกโฉนดห้องชดุ 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขออนญุาตเปิดใช้อาคารและค่าใช้จ่ายในการออก
โฉนดห้องชดุ รวมเป็นเงินประมาณ 0.70 ล้านบาท ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการ
ขอใบอนญุาตก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ช าระไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

คา่ใช้จ่าย  
- คา่ใช้จ่ายทางการตลาด/1 บริษัทแบ่งช าระเป็น 2 เดือน เดือนละประมาณ 510,000 บาท ในเดือน

ก่อนที่จะมีการโอนห้องชุดให้กับผู้ซือ้รายย่อย และเดือนที่เร่ิมโอนห้องชุด
เพื่อกระตุ้นการโอนห้องชดุ  

- คา่จ้างทีมขาย/1 ประมาณร้อยละ 1.00 ของราคาขายห้องชุด เมื่อมีการโอนห้องชุดให้กบัผู้
ซือ้รายยอ่ย 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร /1 อาทิ ค่าเช่า
ส านักงานขาย เ งินเดือนฝ่ายบริหาร
โครงการ  ค่าจัดท าบัญชี  ค่า ใ ช้ จ่ าย
ส่วนกลางที่บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบก่อน
โอนอาคารชุดให้กับนิติบุคคลอาคารชุด 
เป็นต้น 

เดือนละประมาณ 750,000 บาท ตัง้แต่บริษัทซือ้ที่ดินจนโอนยนูิตสดุท้าย
แล้วเสร็จ  

- ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดที่
ขาย 

ร้อยละ 2.00 ของราคาขายห้องชดุ โดยผู้ซือ้และผู้ขายช าระคนละคร่ึง 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256146
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รายการ สมมติฐาน 
เงินลงทนุ  
- ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายการเตรียมการ
เบื อ้ ง ต้น  อาทิ  ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานก่อส ร้าง  ค่า ใ ช้จ่ ายทาง
การตลาด เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
จากหัว ข้อ  3 ลักษณะโดยทั่ว ไปและ
รายละเอียดของโครงการ) 

145.00 ล้านบาท  

- คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ร้อยละ 1.00 ของค่าที่ดิน หรือ 1.45 ล้านบาท โดยผู้ซือ้และผู้ขายช าระคน
ละคร่ึง 

- คา่ก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณไมเ่กิน 12 เดือน โดยมีคา่ก่อสร้างประมาณ 
100.00 ล้านบาท แบง่ช าระเป็นรายเดือนตามความส าเร็จของงาน 

- คา่การควบคมุงานก่อสร้าง ไมม่ี เนื่องจากเจ้าของโครงการได้ช าระเงินในสว่นนีไ้ปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
- คา่ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เดือนละประมาณ 0.50 ล้านบาท โดยช าระหลงัจากบริษัทช าระค่าที่ดินแก่

เจ้าของโครงการ เป็นเวลา 2 เดือน 
- ค่าใช้จ่ายในการขออนญุาตเปิดใช้อาคาร 
และออกโฉนดห้องชดุ 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขออนญุาตเปิดใช้อาคารและค่าใช้จ่ายในการออก
โฉนดห้องชดุ รวมเป็นเงินประมาณ 0.70 ล้านบาท ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการ
ขอใบอนญุาตก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ช าระไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

คา่ใช้จ่าย  
- คา่ใช้จ่ายทางการตลาด/1 บริษัทแบ่งช าระเป็น 2 เดือน เดือนละประมาณ 510,000 บาท ในเดือน

ก่อนที่จะมีการโอนห้องชุดให้กับผู้ซือ้รายย่อย และเดือนที่เร่ิมโอนห้องชุด
เพื่อกระตุ้นการโอนห้องชดุ  

- คา่จ้างทีมขาย/1 ประมาณร้อยละ 1.00 ของราคาขายห้องชุด เมื่อมีการโอนห้องชุดให้กบัผู้
ซือ้รายยอ่ย 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร /1 อาทิ ค่าเช่า
ส านักงานขาย เ งินเดือนฝ่ายบริหาร
โครงการ  ค่าจัดท าบัญชี  ค่า ใ ช้จ่ าย
ส่วนกลางที่บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบก่อน
โอนอาคารชุดให้กับนิติบุคคลอาคารชุด 
เป็นต้น 

เดือนละประมาณ 750,000 บาท ตัง้แต่บริษัทซือ้ที่ดินจนโอนยนิูตสดุท้าย
แล้วเสร็จ  

- ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดที่
ขาย 

ร้อยละ 2.00 ของราคาขายห้องชดุ โดยผู้ซือ้และผู้ขายช าระคนละคร่ึง 
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รายการ สมมติฐาน 
- คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.30 ของราคาขายห้องชดุ 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20.00 ของก าไรสทุธิก่อนหกัภาษีเงินได้ 

(มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.00 ของราคาขายในวันโอน
กรรมสทิธ์ิห้องชดุ) 

แหลง่เงินทนุของโครงการ  
- กระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 200.00 ล้านหุ้น ราคาขายหุ้นละ 0.65 บาท คิด
เป็นกระแสเงินสดรับเทา่กบั 130.00 ล้านบาท 
หมายเหต ุ: ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทจะเสนอขออนมุติัต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

- กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท 15.00 ล้านบาท 
- กระแสเงินสดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงิน 

140.00 ล้านบาท (เงินทนุหมนุเวียนภายในโครงการ 40.00 ล้านบาท และ
คา่ก่อสร้าง 100.00 ล้านบาท)  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 ต่อปี อตัราการปลอดจ านองห้องชุดร้อยละ 75 
ของราคาขายห้องชดุแตล่ะยนูิต/2 

ทีม่าของสมมติฐานต่างๆ : อา้งอิงข้อมูลในอดีตของโครงการล่าสดุ คือ The Teak บางนา และ The Teak พฒันาการ-ทองหล่อ 
หมายเหต ุ: /1 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าจ้างทีมขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร TDev จะเป็นผู้ด าเนินการเอง โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนภายในของ TDev   

/2 - เงือ่นไขอตัราดอกเบีย้และอตัราการปลอดจ านองห้องชดุ เป็นไปตามทีฝ่่ายบริหารของบริษัทได้เจรจากบัสถาบนัการเงิน 
 

2) ประมาณการงบก าไรขาดทนุส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 
รายได้จากการขาย 173.91 173.91 
ต้นทนุขาย (126.30)  (126.30) 

ก าไรขัน้ต้น 47.61 47.61 
คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร (19.84)  (11.51) 

ก าไรก่อนภาษี 27.77  36.10 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (5.55)    (7.22) 

ก าไรสุทธิ 22.21 28.88 
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3) ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้นโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
เงนิลงทุนของ
บริษัทในการ
เข้าท ารายการ 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดรับรวม  328.41  159.41  -    
กระแสเงินสดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงิน 

 140.00  -    -    

กระแสเงินสดจากการขาย  188.41  159.41  -    
กระแสเงนิสดจ่ายรวม (145.00) (259.61)       (26.63) (5.48)/1  
กระแสเงนิสดสุทธิ (145.00) 68.80       132.78  (5.48) 

หมายเหต ุ: /1-กระแสเงินสดจ่ายในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลของปี 2562 ทีจ่ะต้องช าระในปี 2563 
 
จากประมาณการทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทได้จดัท า สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือ
หุ้น (Equity IRR) ส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้เท่ากบัร้อยละ 20.71 ต่อปี และค านวณหามลูค่าปัจจุบนัสทุธิ
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity NPV) ณ อตัราคิดลดที่ร้อยละ 15 ตอ่ปี ได้เทา่กบั 10.10 ล้านบาท 
 

11.2. การวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) 
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อพิจารณาผลกระทบของประมาณการงบก าไร
ขาดทนุ กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) เฉพาะโครงการ The 
Teak Sukhumvit 39 โดยก าหนดให้ใช้เวลาก่อสร้างอาคาร 15 เดือน (ลา่ช้าไป 3 เดือน) สง่ผลให้โอนห้องชุดให้กบัผู้ซือ้รายย่อย
ลา่ช้าไป  3 เดือน โดยก าหนดให้มีสดัสว่นการโอนดงันี ้

เดือน/ปี มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
จ านวนยนูิตที่โอน 35 12 12 11 
ร้อยละของยนูิตที่โอน 50% 17% 17% 16% 

 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการก าหนดสมมติฐานดงักลา่วท าให้มีผลกระทบกบัประมาณการงบก าไรขาดทนุ กระแส
เงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) และมลูค่าปัจจุบนัสทุธิสว่นของผู้ ถือ
หุ้น (Equity NPV) ดงันี ้
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256148



 

   
BuilderSmart Public Company Limited 

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 
Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 

www.buildersmart.com ;  www.alloy-asia.com 
Page 17 of 21 

 
3) ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้นโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
เงนิลงทุนของ
บริษัทในการ
เข้าท ารายการ 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดรับรวม  328.41  159.41  -    
กระแสเงินสดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงิน 

 140.00  -    -    

กระแสเงินสดจากการขาย  188.41  159.41  -    
กระแสเงนิสดจ่ายรวม (145.00) (259.61)       (26.63) (5.48)/1  
กระแสเงนิสดสุทธิ (145.00) 68.80       132.78  (5.48) 

หมายเหต ุ: /1-กระแสเงินสดจ่ายในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลของปี 2562 ทีจ่ะต้องช าระในปี 2563 
 
จากประมาณการทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทได้จดัท า สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือ
หุ้น (Equity IRR) ส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ได้เท่ากบัร้อยละ 20.71 ต่อปี และค านวณหามลูค่าปัจจุบนัสทุธิ
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity NPV) ณ อตัราคิดลดที่ร้อยละ 15 ตอ่ปี ได้เทา่กบั 10.10 ล้านบาท 
 

11.2. การวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) 
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อพิจารณาผลกระทบของประมาณการงบก าไร
ขาดทนุ กระแสเงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) เฉพาะโครงการ The 
Teak Sukhumvit 39 โดยก าหนดให้ใช้เวลาก่อสร้างอาคาร 15 เดือน (ลา่ช้าไป 3 เดือน) สง่ผลให้โอนห้องชุดให้กบัผู้ซือ้รายย่อย
ลา่ช้าไป  3 เดือน โดยก าหนดให้มีสดัสว่นการโอนดงันี ้

เดือน/ปี มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 
จ านวนยนูิตที่โอน 35 12 12 11 
ร้อยละของยนูิตที่โอน 50% 17% 17% 16% 

 
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการก าหนดสมมติฐานดงักลา่วท าให้มีผลกระทบกบัประมาณการงบก าไรขาดทนุ กระแส
เงินสดสทุธิส าหรับผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) และมลูค่าปัจจุบนัสทุธิสว่นของผู้ ถือ
หุ้น (Equity NPV) ดงันี ้
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1) โครงการ The Teak Sukhumvit 39 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 กรณีโอนห้องชุดล่าช้า 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 

รายได้จากการขาย - 347.82 

ต้นทนุขาย - (253.89) 

ก าไรขัน้ต้น - 93.93 

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร (9.00) (24.61) 

ก าไรก่อนภาษี (9.00) 69.32 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล - (13.86) 

ก าไรสุทธิ (9.00) 55.46 

 
ประมาณการกระแสเงนิสดสุทธิส าหรับผู้ถอืหุ้นโครงการ The Teak Sukhumvit 39 กรณีโอนห้องชุดล่าช้า 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
เงนิลงทุนของ
บริษัทในการ
เข้าท ารายการ 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดรับรวม  151.00 336.82 - 
กระแสเงินสดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  122.00 18.00 - 
กระแสเงินสดจากการขาย  29.00 318.82 - 
กระแสเงนิสดจ่ายรวม (145.00) (98.04) (187.94) (10.39)/1 
กระแสเงนิสดสุทธิ (145.00) 52.96 148.88 (10.39) 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนของผู้ถอื
หุ้น (E-IRR)  

ร้อยละ 18.24 ต่อปี 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิส่วนของผู้ถอืหุ้น (E-NPV 
ณ อัตราคดิลดร้อยละ 15 ต่อปี) 

5.91 ล้านบาท 

หมายเหต ุ: /1-กระแสเงินสดจ่ายในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลของปี 2562 ทีจ่ะต้องช าระในปี 2563 
 
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่านได้พิจารณารายละเอียดตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ
แล้วมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วเป็นการลงทนุที่เพิ่มศกัยภาพ และเพิ่มโอกาสที่สร้างรายได้และ
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ผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีรายละเอียดของความเห็น ดงัตอ่ไปนี ้

- อนมุตัิการลงทนุในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้โครงการ The Teak Sukhumvit 39 เป็นโครงการ
อาคารชดุส าหรับพกัอาศยั (คอนโดมิเนียม) จ านวน 70 ยนูิต มลูคา่การลงทนุในการได้มาซึง่โครงการเท่ากบั 
145.00 ล้านบาท โดยการด าเนินการจะอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ช่ือ บริษัท ทีค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด ซึ่งการลงทุนดงักล่าว จะท าให้เกิดประโยชน์กับทัง้บริษัท และเจ้าของโครงการ (ผู้ ถือหุ้นของ 
LKH) โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการได้ธุรกิจใหม่เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิม ในส่วนธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีผู้ ถือหุ้นของ LKH จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้า
มาบริหารธุรกิจตอ่ไปในนามบริษัทยอ่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จะท าให้ธุรกิจเกิดความ
คลอ่งตวัมากขึน้ และสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุที่มีต้นทนุที่แข่งขนัได้มากกว่า การท างานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่วด้วย
เงินลงทนุจ านวน 145.00 ล้านบาท ถึงแม้จะสงูกว่าราคาประเมินของที่ดินที่บริษัทประเมินราคาอิสระได้ท า
การประเมินราคาไว้เทา่กบั 118.10 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 5.1) แตร่าคาซือ้โครงการดงักลา่วมีความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายที่ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอด
จองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด เป็นต้น ที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว และมิใช่เพียงลงทนุเพื่อซือ้โครงการอาคารชุด 
The Teak Sukhumvit 39 เทา่นัน้ แตเ่ป็นการได้มาซึง่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่บริษัทจะได้ทัง้ แบรนด์ 
“The Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัยพ์ โดยที่ผ่านมา LKH มีผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้วหลายโครงการ ทัง้ใน
รูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชดุ เช่น  

The Cluster ลาดพร้าว 71 โครงการ Town home 3 ชัน้ จ านวน 8 ยนูิต 
Sirintra Home Office โครงการ Home Office 4 ชัน้ 
The Teak บางนา โครงการ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ จ านวน 79 ยนูิต 
The Teak พฒันาการ – ทองหลอ่ โครงการ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 79 ยนูิต 
Serio สขุมุวิท 50 โครงการ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 154 ยนูิต 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าวด้วยความ
ระมดัระวงัแล้ว เห็นวา่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วเป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุใน
บริษัทได้จริง รวมทัง้เป็นนกัลงทุนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256150
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ผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีรายละเอียดของความเห็น ดงัตอ่ไปนี ้

- อนมุตัิการลงทนุในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้โครงการ The Teak Sukhumvit 39 เป็นโครงการ
อาคารชดุส าหรับพกัอาศยั (คอนโดมิเนียม) จ านวน 70 ยนูิต มลูคา่การลงทนุในการได้มาซึง่โครงการเท่ากบั 
145.00 ล้านบาท โดยการด าเนินการจะอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ช่ือ บริษัท ทีค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด ซึ่งการลงทุนดงักล่าว จะท าให้เกิดประโยชน์กับทัง้บริษัท และเจ้าของโครงการ (ผู้ ถือหุ้นของ 
LKH) โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการได้ธุรกิจใหม่เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิม ในส่วนธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีผู้ ถือหุ้นของ LKH จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้า
มาบริหารธุรกิจตอ่ไปในนามบริษัทยอ่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จะท าให้ธุรกิจเกิดความ
คลอ่งตวัมากขึน้ และสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุที่มีต้นทนุที่แข่งขนัได้มากกว่า การท างานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่วด้วย
เงินลงทนุจ านวน 145.00 ล้านบาท ถึงแม้จะสงูกว่าราคาประเมินของที่ดินที่บริษัทประเมินราคาอิสระได้ท า
การประเมินราคาไว้เทา่กบั 118.10 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 5.1) แตร่าคาซือ้โครงการดงักลา่วมีความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายที่ท าให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอด
จองซือ้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด เป็นต้น ที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว และมิใช่เพียงลงทนุเพื่อซือ้โครงการอาคารชุด 
The Teak Sukhumvit 39 เทา่นัน้ แตเ่ป็นการได้มาซึง่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่บริษัทจะได้ทัง้ แบรนด์ 
“The Teak” ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญในการก่อสร้าง 
เนื่องจากผู้บริหารหลกัทัง้หมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัยพ์ โดยที่ผ่านมา LKH มีผลงานที่ประสบความส าเร็จแล้วหลายโครงการ ทัง้ใน
รูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชดุ เช่น  

The Cluster ลาดพร้าว 71 โครงการ Town home 3 ชัน้ จ านวน 8 ยนูิต 
Sirintra Home Office โครงการ Home Office 4 ชัน้ 
The Teak บางนา โครงการ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ จ านวน 79 ยนูิต 
The Teak พฒันาการ – ทองหลอ่ โครงการ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 79 ยนูิต 
Serio สขุมุวิท 50 โครงการ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ 154 ยนูิต 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าวด้วยความ
ระมดัระวงัแล้ว เห็นวา่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงดงักลา่วเป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุใน
บริษัทได้จริง รวมทัง้เป็นนกัลงทุนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต 

 

   
BuilderSmart Public Company Limited 

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 
Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 

www.buildersmart.com ;  www.alloy-asia.com 
Page 20 of 21 

- ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจากการเพ่ิมทนุและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นวา่ เงินท่ีบริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ช่วยสนบัสนนุโอกาสในการขยายธุรกิจ อนัจะ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ตามแผนธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ในครัง้นีบ้ริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อนตดัสินใจลงทุน รวมทัง้มีการ
น าเสนอแผนงานและรายงานความคืบหน้าให้กบัคณะกรรมการบริษัทรับทราบเรียบร้อยแล้ว 

 
13. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการ หรือละ
เว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ดงักล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่า
สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกร้องคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้น
แจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆสามารถฟอ้งเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของ
กรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการ ส่งคืน
ประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก เสียง
ทัง้หมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการดงักลา่วได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบั แต่
วนัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างและขดัแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทดงัที่ระบไุว้ในข้อ 12 
 
15. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ถกูพิจารณาให้เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่สารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งได้จดัท าขึน้ตามประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 ซึง่เป็นข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256151
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16. กรอบเวลาในการด าเนินโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 พฤศจิกายน 2560 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (Record date) 12 ธนัวาคม 2560 
3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 10 มกราคม 2561 
4 วนัเสนอขายและช าระเงินคา่หุ้น Private Placement 15 มกราคม 2561 
5 จดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัอนมุตัิจากที่

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
6 จดัตัง้บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“TDev”) ภายในเดือนมกราคม 2561 
7 โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ภายในเดือนมกราคม 2561 

(ภายหลงัการจดัตัง้ TDev แล้วเสร็จ) 
8 เร่ิมการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ภายในเดือนมกราคม 2561 

(ภายหลงัการจดัตัง้ TDev แล้วเสร็จ) 
9 ก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้วเสร็จ คาดวา่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256152
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16. กรอบเวลาในการด าเนินโครงการ The Teak Sukhumvit 39 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 พฤศจิกายน 2560 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (Record date) 12 ธนัวาคม 2560 
3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 10 มกราคม 2561 
4 วนัเสนอขายและช าระเงินคา่หุ้น Private Placement 15 มกราคม 2561 
5 จดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัอนมุตัิจากที่

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
6 จดัตัง้บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“TDev”) ภายในเดือนมกราคม 2561 
7 โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ภายในเดือนมกราคม 2561 

(ภายหลงัการจดัตัง้ TDev แล้วเสร็จ) 
8 เร่ิมการก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ภายในเดือนมกราคม 2561 

(ภายหลงัการจดัตัง้ TDev แล้วเสร็จ) 
9 ก่อสร้างโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้วเสร็จ คาดวา่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

และวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ก.การลงทะเบียน 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะบียนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะที่กรอก
ข้อความครบถ้วนถกูต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทัง้นี ้บริษัท 
ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้อง และครบถ้วนเข้าประชมุเทา่นัน้ 

ข.เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

1) ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

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

2) ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : 

1.กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ
บคุคล และ มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256153



 

 

(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 าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 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 และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256154



 

 

(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 าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักลา่ว และท่ียงัไม่หมดอายุ
ของผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ 
หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 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 และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 

 

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และระบุช่ือ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวที่ปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยท่ี 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้ถึง
บริษัทก่อนวันที่  5 มกราคม 2561 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการเร่ิมประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้สรุปข้อมูล
เก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

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

3. ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเรียนถามวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงหรือไม่ เพื่อมิให้
เป็นการเสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นโดยสว่นรวม ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสยีง สว่นผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถกู ( / ) ลงในบตัรลงคะแนนเสยีงในชอ่งที่ประสงค์ 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและชมูือขึน้ และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปตรวจนบั ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับการ
มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะมีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทึก
คะแนนเสยีงดงักลา่วตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบอ านาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย 

2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเท่าได 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ภายหลงัจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไมน่ าเอาคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก
ในวาระนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดจะกลบัก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกัคะแนนของทา่นออกจากระบบก่อน 

 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256155



สิง่ที่สง่มาด้วย  5 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั  
อาย ุ 44 ปี 

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

ต าแหนง่ในปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั  : Deputy General Manager  บริษัท บริหารสนิทรัพย์อลัฟาแคปปิตอล จ ากดั 

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

2550-2551 : Integration Team : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

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

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 2 ปี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

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

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

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ไมม่ี 

สดัสว่นหุ้นท่ีถือ ณ 12 ธนัวาคม 2560  ไมม่ี 
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ไมม่ี 

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

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

ข้อ 5.   หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นเทา่ๆ กนั และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องช าระคา่หุ้นเต็มจ านวนมลูคา่ของหุ้น 

บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือหลกัทรัพย์อื่นใดตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใด ๆ หรือประชาชนทัว่ไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญ การแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ ทัง้นี ภ้ายใต้บังคับ
บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

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

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

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัป็นที่ตัง้ส 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 เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256158



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 5.   หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นเทา่ๆ กนั และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องช าระคา่หุ้นเต็มจ านวนมลูคา่ของหุ้น 

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใด ๆ หรือประชาชนทัว่ไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญ การแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ ทัง้นี ภ้ายใต้บังคับ
บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

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

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

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัป็นที่ตัง้ส 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 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และ

ในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไมส่ามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

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

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (ฉ)  การเลกิบริษัท 

 (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256159
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Enclosure No.7 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

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

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

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

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

 Written at 
วนัที่ ...............เดอืน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

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

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

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

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

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

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

(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint: 

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

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

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256160
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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 ...............เดอืน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
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Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย์..............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
 

 
 
 

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

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

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

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

 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Ms. Thitiya Wongchirachai  (position Audit Committee / Independent Director)  
ที่อยูเ่ลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 

สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่

1/2561 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders no.1/2018 
 
ในวนัพธุที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561    เวลา 10.00 น. 
On Wednesday 10 January 2018   at     10.00 a.m. 
ณ ห้องประชมุริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์, อาคาร เอส วี ซิตี ้ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย 
At River 1 Room, 3rd floor, River Front Residence, SV City, Rama 3 Road, Bangkok or any adjournment at any date, time and 

place thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256161



 
 

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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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

Enclosure No.7 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form B. ( Proxy Form containing specific details) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เขียนที่ ................................................................................ 
 Written at 

วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 
 Date     Month Year 
 

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

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

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

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

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

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

(3)ขอมอบฉันทะให้ 
    Hereby appoint : 

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

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

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256163



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

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

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

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

 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
Ms. Thitiya Wongchirachai  (position Audit Committee / Independent Director)  
ที่อยูเ่ลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 

สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่

1/2561 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders no.1/2018 
 
ในวนัพธุที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561    เวลา 10.00 น. 
On Wednesday 10 January 2018   at     10.00 a.m. 
ณ ห้องประชมุริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์, อาคาร เอส วี ซิตี ้ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย 
At River 1 Room, 3rd floor, River Front Residence, SV City, Rama 3 Road, Bangkok or any adjournment at any date, time and 

place thereof. 
 
 
(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
    I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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(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 
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สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: ไม่มี 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่

1/2561 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders no.1/2018 
 
ในวนัพธุที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561    เวลา 10.00 น. 
On Wednesday 10 January 2018   at     10.00 a.m. 
ณ ห้องประชมุริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์, อาคาร เอส วี ซิตี ้ถนนพระราม 3, กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย 
At River 1 Room, 3rd floor, River Front Residence, SV City, Rama 3 Road, Bangkok or any adjournment at any date, time and 

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

 
 

 
วาระที่ 1          พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
Agenda No.1    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 
 

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

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 
200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มลูคา่ทีต่ราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทนุ 
130,000,000 บาท 

Agenda No.2 To consider and approve Private Placement of 200,000,000 ordinary shares at offering price of 0.65 
baht per share (par value of 0.10 baht each), total fund raising 130,000,000 baht.  

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 7,280,428 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
204,736,151 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้นสามญัคงเหลือจากการ
เสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) จ านวน 36,402,140 หุ้น และจ านวนหุ้นสามญัที่รองรับ
การใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจ านวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นทีย่กเลิกจ านวน 72,804,280 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda No.3 To consider and approve a decrease of capital registration by 7,280,428 baht from 204,736,151 
baht to 197,455,723 baht, by canceling of the ordinary shares that unsold for right offering of 
36,402,140 shares and have not been used to accommodate the warrant conversion BSM-W2 of 
36,402,140 shares, totaling 72,804,280 shares, with a par value of 0.10 baht each.  

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

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

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256165



วาระที่ 4          พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
Agenda No.4 To consider and approve an amendment of clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 

to be in line with the decrease of the capital registration.  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทนุจดทะเบียน 
197,455,723 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
210,585,910 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท   

Agenda No.5 To consider and approve the increase of the Company’s capital registration of 21,058,591 baht from 
the capital registration of 197,455,723 baht to 218,514,314 baht, by issuing new ordinary shares of 
210,585,910 shares with a par value of 0.10 baht each.  

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

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

วาระที่ 6          พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
Agenda No.6 To consider and approve an amendment of clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 

to be in line with the increasing of the capital registration.  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2 จ านวน 
10,585,910 หุ้น 

Agenda No.7 To consider and approve the allotment of 210,585,910 newly issued ordinary shares for private 
placement 200,000,000 shares and to accommodate BSM-W2 right adjustment 10,585,910 shares.  

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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วาระที่ 4          พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
Agenda No.4 To consider and approve an amendment of clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 

to be in line with the decrease of the capital registration.  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 21,058,591 บาท จากทนุจดทะเบียน 
197,455,723 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
210,585,910 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท   

Agenda No.5 To consider and approve the increase of the Company’s capital registration of 21,058,591 baht from 
the capital registration of 197,455,723 baht to 218,514,314 baht, by issuing new ordinary shares of 
210,585,910 shares with a par value of 0.10 baht each.  

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

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

วาระที่ 6          พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
Agenda No.6 To consider and approve an amendment of clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 

to be in line with the increasing of the capital registration.  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 210,585,910 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 200,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2 จ านวน 
10,585,910 หุ้น 

Agenda No.7 To consider and approve the allotment of 210,585,910 newly issued ordinary shares for private 
placement 200,000,000 shares and to accommodate BSM-W2 right adjustment 10,585,910 shares.  

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

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

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 8           พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.8  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 
1.ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to several proxies for splitting votes. 

 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256167



สิง่ที่สง่มาด้วย  8  

แผนที่ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ 

 

 

ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์  ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  
อาคารเอสวีซติี ้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท์: 02- 682- 7888 
การเดนิทางมายงัริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์ 
จากถนนสาทร/สลีม: วิ่งมาตามถนนนราธิวาสแล้วตรงผา่นแยกถนนจนัทน์และถนนรัชดา เลีย้วขวาเข้าสูถ่นนพระราม 3 ข้าม

สะพานลอยฟา้ ริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ายมือ 
จากสขุมุวิท:  วิ่งมาตามถนนรัชดาภิเษก (ตอ่มาจากถนนอโศก) แล้วข้ามสะพานลอยฟา้สองแห่งวิ่งตรงมายงัถนนพระราม 3 

ตรงผา่นแยกไฟจราจรสองแหง่และสะพานลอยฟา้สองแหง่ ริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 800 
เมตรทางซ้ายมือ 

จากทางดว่น 1:  ใช้ทางออกถนนพระราม 3 วิ่งตรงมาผา่นแยกไฟจราจรสองแหง่และสะพานลอยฟา้สองแหง่ ริเวอร์ฟรอนท์เรสซิ
เดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 800 เมตรทางซ้ายมือ 

จากทางดว่น 2:  ใช้ทางออกบางโคล ่เลีย้วซ้ายที่ถนนพระราม 3 วิ่งตรงมาข้ามสะพานลอยฟา้ เลีย้วยเูทิร์นใต้สะพานลอยฟา้แหง่
ที่สองใกล้กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ริเวอร์ฟรอนท์เรสซิเดนซ์จะอยูถ่ดัออกไปอีก 1 กม. ทางซ้ายมือ 

 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/256168





บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)

905/7 ซอยพระราม 3 ท่ี 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0-2683-4900   แฟกซ์ 0-2683-4949

อีเมล์ : customercare@buildersmart.com


