วันที่ 12 ตุลาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. สารสนเทศสาหรับการปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร โดยการรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business
Transfer) จากบริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มายังบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
พร้ อมข้ อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
4. ข้ อบังคับบริ ษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
7. มาตราการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผู้เข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 กรณีการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติให้ กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องริ เวอร์ 1 ชัน้ 3 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้
ตั ้งอยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยคณะกรรมการบริ ษัทมี
มติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 8
ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ ได้ สง่ สาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมาย
กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ที่ประชุมต้ องลงมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุ มัติการปรั บปรุ งโครงสร้ างกิจการของบริ ษัท โดยการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“SD”)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ด้ วยบริ ษัทมีแผนปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรโดยการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SD ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด และเมื่อดาเนินการโอนกิจ การ
ทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัทแล้ ว SD จะดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทและชาระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทบรรลุตามแผน
กลยุทธ์ของกลุ่มบริ ษัทในการสร้ างธุรกิจที่เติบโตและยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการรับโอน
กิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer: EBT) จาก SD มายังบริ ษัท ตามเอกสารแนบ 2
ในเบื ้องต้ น บริ ษัทคาดว่าจะดาเนินกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม
2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการปรับปรุง
โครงสร้ างองค์กรโดยการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SD ทังนี
้ ้มูลค่าการรับโอนกิจการทังหมดจะเป็
้
นไปตามราคายุติธรรม
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณา โดยจ้ างผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ตี
มูลค่ายุติธรรมเพื่อพิจารณาราคารับโอนที่เหมาะสม โดยให้ คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัท หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายหรื อรับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน
บริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องหรื อจาเป็ นในการทาธุรกรรมการรั บโอนกิจการทัง้ หมด ซึ่ง
หมายความรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อจาเป็ นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดได้
้
ทกุ ประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทัง้ หมดให้ แก่กันของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร
รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร
2. พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการเข้ าทา
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมด
้
ตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมด
้
หรื อเพื่อให้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดมี
้
ความคล่องตัว
3. จัดทา เจรจา ประสานงาน และ/หรื อ ลงนามสัญญาโอนกิจการทัง้ หมด และ/หรื อ สัญญาใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมด
้
ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมด
้
รวมทังการติ
้
ดต่อ จัดทาคาขอ หรื อเอกสารใด ๆ และการยื่นคาขอ และ/หรื อเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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4. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น หรื อเกี่ ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดตามที่จาเป็ นและ
สมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดส
้
าเร็จลุลว่ ง และ
5. ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
อาทิเช่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กรมสรรพากร กรมที่ดิน ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ กากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
อนึ่ ง ด้ วย SD ซึ่งเป็ น บริ ษัท ย่ อยที่ บ ริ ษัท ถื อหุ้น อยู่ร้ อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SD ซึ่งการรับโอนกิจการทังหมดเพื
้
่อการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (Under
Common Control) รายการดังกล่าวจึงไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และยังได้ รับการยกเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการซื ้อและรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของ
บริ ษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 จึงให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
การลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ บริ ษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ของบริษัทข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมกับธุรกิจและการดาเนินงานที่ SD
ประกอบกิจการอยู่เดิม และรองรับการขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทอีก 4 ข้ อ เป็ น 51 ข้ อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(48) ประกอบกิจการสนามกีฬา สระว่ายน ้า และสถานนันทนาการอื่น ๆ
(49) ประกอบกิจการสถานพยาบาลดูแลผู้สูงวัย รับทาการฝึ กสอน รวมทัง้ ฝึ กสอน และอบรมเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สงู วัย
(50) ประกอบกิจการให้ เช่า ให้ เช่าซื ้อ ขายอาคารที่พกั อาศัย คอนโดมิเนียม บ้ านพักตากอากาศ
(51) ประกอบกิจการให้ ใช้ อาคาร และหรื อสถานที่ดงั กล่าว ตลอดจนให้ บริ การสิ่งอานวยความสะดวก
และบริ หารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในอาคาร และหรื อสถานที่ดงั กล่าวนัน้
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ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 มาตรา 31 ประกอบข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ 39
กาหนดให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษัทจะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 ว่าด้ วยวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทที่เพิ่มเติ ม
ดังกล่าวจะเป็ นข้ อ 48 ถึง 51
จากเดิมที่ระบุว่า
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 47 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บอจ.002 ที่แนบ”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 51 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บอจ.002 ที่แนบ”
สาหรั บการแก้ ไขทางทะเบียนจะมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทและ/หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอานาจ มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิและการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ ให้ มีอานาจแก้ ไข
เพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
การลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรว่าให้ มีวาระอื่น ๆ นีไ้ ว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซักถามหารื อ และ/หรื อ ให้ ข้อเสนอแนะนาต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ฝ่ ายจัดการของ
บริ ษัท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดไว้ ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่ง
ประสงค์จะให้ มีการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดในการประชุมครัง้ นี ้
การลงมติ : วาระนี ้ไม่มีการลงมติใด ๆ ยกเว้ นเป็ นวาระที่ถกู เสนอขึ ้นมาโดยผู้ถือหุ้นที่จะต้ องมีการลงมติ ก็ให้ ดาเนินการ
ตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับแต่ละวาระนัน้ ๆ ต่อไป
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จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริ ษัทมีความตระหนักและ
ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้ น ผู้เข้ าร่ วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน รวมทังเป็
้ นการ
แสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริ ษัทจึงได้ ติดตามสถานการณ์ ดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ การเตรี ยมจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 เป็ นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ อง
ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรื อมาตรการอื่นที่
ราชการกาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ดังนัน้ บริ ษัทจึงจัดทามาตราการและแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้ าประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 ซึ่งได้
แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญ ประชุมเพื่ อเป็ น ข้ อมูล ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ทราบถึ งแนวทางการปฏิ บัติ ตนในวัน ประชุมฯ และได้
จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริ เวณจุดลงทะเบียน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
เลขานุการบริ ษัท
โทร 0-2683-4900 ต่อ 408
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