สารสนเทศเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer: EBT)
จากบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มายัง บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริ ษั ท บิ ว เดอสมาร์ ท จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “BSM”) ครั ง้ ที่ 5/2563 เมื่ อ วัน ที่ 23
กันยายน 2563 ได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BSM เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกลุ่ม BSM โดย
บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer: EBT) จากบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“SD”) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว ของ SD) บริ ษัทฯจะทาธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้ หมด
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อให้ บริษัทฯได้ รับ
สิทธิประโยชน์การยกเว้ นภาษีทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดที่สาคัญของรายการดังนี ้
1. วัน / เดือน / ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการรับโอนกิจการทังหมดภายหลั
้
งจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
ซึง่ กาหนดการประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และคาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2563
2. คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้รับโอนกิจการทังหมด
้
: บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
ผู้โอนกิจการทังหมด
้
: บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“SD”)
ความสัมพันธ์
: บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข อง SD โดยมี สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
สรุปข้ อมูลของ SD :
• ข้ อมูลเบื ้องต้ นของ SD
ชื่อบริษัท
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ประเภทธุรกิจ ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในรูปแบบพูลวิลล่าระดับพรี เมียมเพื่อให้ เช่าระยะยาว และรูปแบบอพาร์ ต
เมนต์ เพื่อ ให้ เช่ าระยะยาว โครงการมี บ ริ ก ารและสิ่ งอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร ภายใต้
บรรยากาศขุนเขาในโครงการสนามกอล์ฟ Black Mountain อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทีต่ ั ้งสานักงาน เลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่นิติบคุ คล 0105559072108
วันก่อตั ้งบริษัท 10 พฤษภาคม 2559
ทุนจดทะเบียน/ 150,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ ว
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.bsmgoroup.asia ; www.alloy-asia.com
Page 1 of 5

กรรมการบริษัท

1) นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
2) นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
3) นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ
อานาจลงนามผูกพันบริ ษัท : กรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่ วมกั นและประทับตราสาคัญของ
บริษัท

• รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SD ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
ชื่อ-สกุล
จานวนหุ้น (หุ้น) /
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ) /
สิทธิออกเสียง (เสียง)
สัดส่ วนสิทธิออกเสียง (ร้ อยละ)
1) บมจ.บิวเดอสมาร์ ท
29,999,996 / 29,999,996
99.99% / 99.99%
2) นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
3/3
< 0.01% / < 0.01%
3) นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
1/1
< 0.01% / < 0.01%
รวมทัง้ สิน้
30,000,000 / 30,000,000
100.00% / 100.00%
• สรุปข้ อมูลงบการแสดงฐานะการเงินของ SD
รายการ
สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิน (หน่ วย : บาท)
30 มิ.ย. 63(สอบทาน) 31 ธ.ค. 62(ตรวจสอบ)
69,100,206
675,709,398
744,809,604

47,034,311
714,568,538
761,602,849

213,483,768
398,923,176
612,406,944

511,668,708
105,653,159
617,321,868

150,000,000
(17,597,339)
132,402,660
744,809,604

150,000,000
(5,719,019)
144,280,980
761,602,849
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษั ทฯจะด าเนินการปรับโครงสร้ างกิจการด้ วยวิธีการรับโอนกิจการทัง้ หมด โดยบริ ษั ทฯจะรั บโอนธุรกิจ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพ ย์ ทรัพย์ สิน หนีส้ ิ น ใบอนุญ าต สิทธิ และหน้ าที่ ทัง้ หมด และดาเนินการจดเลิกบริ ษัท SD เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ของประมวลรัษ ฎากร ทัง้ นีม้ ูลค่าการรั บโอนกิจการทัง้ หมดจะเป็ น ไปตามราคายุติ ธรรม คณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้พิจารณา โดยจ้ างผู้ประเมิน มูลค่าทรัพย์สินอิสระ ตีมลู ค่ายุติธรรมเพื่อพิจารณาราคา
รับโอนที่เหมาะสม โดยให้ คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญ ญั ติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประมวลรัษ ฏากร รวมถึง
ประกาศที่เกี่ยวข้ องของกฏหมายดังกล่าว เป็ นต้ น ทังนี
้ ้คาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดจะด
้
าเนินการแล้ วเสร็ จภายใน
เดือนธันวาคม ปี 2563
เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ น การปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษั ทฯซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (Under
Common Control: UCC) รายการดังกล่าวจึงไม่ เข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน พ.ศ.2547
นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวยังได้ รับการยกเว้ นการปฎิบัติหน้ าที่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
อนึ่ง การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการซื ้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107
(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้ บริษัทต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่
เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัท
การทาธุรกรรมรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) จากบริ ษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) เป็ นไปเพื่อให้
บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการสร้ างธุรกิจที่เติบโตและยัง่ ยืน โดยมีแผนการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัท ดังนี ้
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4.1
4.2

4.3
4.4

การทาธุรกรรมรับโอนกิจการทังหมดดั
้
งกล่าวมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
การรับโอนกิจการทังหมดมาจะช่
้
วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดาเนินงานของบริ ษัท ทังทางธุ
้
รกิจ ทาง
บัญชี และทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมตั ิดาเนินการต่างๆจากทังระดั
้ บคณะกรรมการบริษัทและระดับผู้ถือหุ้น
การจัดโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทโดยการให้ บริ ษัทฯซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ฯเป็ นผู้รับโอน
กิจการทังหมดและเป็
้
นผู้ดาเนินธุรกิจโดยตรงน่าจะส่งผลให้ กลุ่มบริษัทมีความน่าเชื่อ ถือยิ่งขึ ้น สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ค่คู ้ า
ลูกค้ า รวมถึงเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทได้ อย่างเต็มที่
การรับโอนกิจการทังหมดมาจะช่
้
วยลดค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ของทัง้ 2 บริษัทที่เกิดขึ ้นโดยไม่จาเป็ น
การรับโอนกิจการทังหมดมาจะด
้
าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฏากร และจะไม่มีภาระภาษี เงินได้ ที่เกิดจากการ
โอนทรัพย์สิน ตามมาตรา 74(ข)(ค) และได้ รับยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่มเนื่องจากไม่ถื อเป็ นการขายตามมาตรา 77/1(8)(ฉ)
รวมถึงภาษี ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ยกเว้ น เพียงแต่ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ของ
ทรัพย์สินประเภทต่างๆ (ถ้ ามี) อาทิ ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรที่มีทะเบียน เป็ นต้ น

5. ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้ าง
5.1 คณะกรรมการบริ หารดาเนินการปรึ กษาหารื อกับที่ปรึ กษากฏหมายและภาษี และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตั ้ง รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เช่น สานั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กรมสรรพากร เป็ นต้ น เพื่อเตรี ยมการดาเนินการตาม
ขันตอนที
้
่เหมาะสมสาหรับการทาธุรกรรมรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SD และดาเนินการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563
5.2 คณะกรรมการบริ หารดาเนินการแต่งตั ้งบริ ษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ภายใต้ การรับรองของสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อทาหน้ าที่ประเมินราคายุติธรรมของทรัพย์สินทังหมดของ
้
SD ในฐานะผู้โอนกิจการ เพื่อใช้ ประกอบการกาหนดราคาโอน
กิจการทังหมดที
้
่เหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฏากรในเรื่ องการรับโอนกิจการทังหมด
้
5.3 บริษัทจะขออนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อมีมติให้ รับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SD
5.4 ในวันโอนกิจการทัง้ หมด SD จะต้ องโอนทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิและหน้ าที่ทงั ้ หมดที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นในการประกอบ
กิจการให้ แก่บริษัทฯ ในราคายุติธรรมที่ประเมินโดยบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ
5.5 ในวันโอนกิจการทังหมด
้
SD จะต้ องดาเนินการให้ กรรมการลงนามสัญญาโอนและเปลี่ยนสัญญา ใบอนุญาต(ถ้ ามี) การจด
ทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ให้ เป็ นชื่อของบริษัทฯ
5.6 SD จะต้ องดาเนินการโอนพนักงานและลูกจ้ างที่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาว่าจ้ างของ SD ให้ เป็ นของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฏหมาย
แรงงานกาหนด
5.7 SD จะต้ องดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทและชาระบัญชีตามขันตอน
้
ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ตามที่กฏหมายกาหนด
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิ จการทังหมด
้
กล่าวคือภายใน 31 ธันวาคม 2563
ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทังหมดที
้
่ประมวลรัษฏากรกาหนด
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6 การกากับดูแลกิจการและการบริหารงาน
ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้ หมด โครงสร้ างการบริ หารกลุ่มบริ ษัทและการดาเนินธุรกิจจะยังคงเดิม สาหรับการ
กากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ภายหลังการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท บริ ษัทฯจะยังคงจัดให้ มีระบบการขจัด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการจัดโครงสร้ างกลุ่มบริษัท
7 ผลกระทบของธุ รกรรมการรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดต่ อ ฐานะทางการเงิน และผลด าเนิ น งานของบริ ษั ท และ
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัท
การเข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากเป็ นการทาธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99
8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้ างกลุ่มบริษัทโดยการโอนรับกิจการทังหมดจาก
้
SD ในครัง้ นี ้ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น สร้ างความยัง่ ยืนในการประกอบ
ธุรกิจและเติบโตไปข้ างหน้ า รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอต่อผู้
ถือหุ้นสาหรับพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SD
9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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