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วนัที่ 12 ตลุาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  
สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 
 2. สารสนเทศส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 

Transfer) จากบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั มายงับริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2) 

 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
พร้อมข้อมลูกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

 4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7.   มาตราการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้ เข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 กรณีการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 27 ตลุาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้
ตัง้อยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยคณะกรรมการบริษัทมี
มติก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวันที่ 8 
ตลุาคม 2563 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 ซึง่ได้สง่ส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นมีมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทัง้หมดของ

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“SD”) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ด้วยบริษัทมีแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SD ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และเมื่อด าเนินการโอนกิจการ
ทัง้หมดให้แก่บริษัทแล้ว SD จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ โดยการด าเนินการดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทบรรลตุามแผน
กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการสร้างธุรกิจที่เติบโตและยัง่ยืน ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการรับโอน
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) จาก SD มายงับริษัท ตามเอกสารแนบ 2 
 ในเบือ้งต้น บริษัทคาดว่าจะด าเนินกระบวนการโอนกิจการทัง้หมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2563  
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรโดยการรับโอนกิจการทัง้หมดของ SD ทัง้นีม้ลูค่าการรับโอนกิจการทัง้หมดจะเป็นไปตามราคายตุิธรรม 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยจ้างผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ตี
มลูค่ายตุิธรรมเพื่อพิจารณาราคารับโอนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายหรือรับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด ซึ่ง
หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 1. ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจ าเป็นเก่ียวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดได้ทกุประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด  เพื่อการยกเว้นรัษฎากร 
รวมถึงประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร 
 2. พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าท า
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด ตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ใด ๆ ที่อาจจะกระทบกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดมีความคลอ่งตวั 
 3. จัดท า เจรจา ประสานงาน และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และ/หรือ สญัญาใด ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสาร
ดงักลา่วต่อหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง  
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 4. ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดตามที่จ าเป็นและ
สมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดส าเร็จลลุว่ง และ 
 5. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการโอนกิจการทัง้หมด อาทิเช่น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมที่ดิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 อนึ่ง ด้วย SD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ SD ซึ่งการรับโอนกิจการทัง้หมดเพื่อการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน (Under 
Common Control) รายการดงักล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
และยงัได้รับการยกเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน แต่การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการซือ้และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 จึงให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุตัิต่อไป 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมกับธุรกิจและการด าเนินงานที่  SD 
ประกอบกิจการอยู่เดิม และรองรับการขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มวตัถปุระสงค์
ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็น 51 ข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 (48) ประกอบกิจการสนามกีฬา สระว่ายน า้ และสถานนนัทนาการอื่น ๆ 

 (49) ประกอบกิจการสถานพยาบาลดูแลผู้สูงวัย รับท าการฝึกสอน รวมทัง้ฝึกสอน และอบรมเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัการดแูลผู้สงูวยั 

 (50) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซือ้ ขายอาคารที่พกัอาศยั คอนโดมิเนียม บ้านพกัตากอากาศ 

 (51) ประกอบกิจการให้ใช้อาคาร และหรือสถานที่ดงักล่าว ตลอดจนให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภคในอาคาร และหรือสถานที่ดงักลา่วนัน้ 
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 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 ประกอบข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 
ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติม
ดงักลา่วจะเป็นข้อ 48 ถึง 51 
 จากเดิมท่ีระบุว่า 
 “ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บอจ.002 ที่แนบ” 
 แก้ไขเป็น 
 “ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บอจ.002 ที่แนบ” 
  
 ส าหรับการแก้ไขทางทะเบียนจะมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและ /หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจ มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิและการด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ ให้มีอ านาจแก้ไข
เพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่น ๆ นีไ้ว้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะน าต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของ
บริษัท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญนดัประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดในการประชมุครัง้นี ้
 
การลงมต ิ: วาระนีไ้ม่มีการลงมติใด ๆ ยกเว้นเป็นวาระที่ถกูเสนอขึน้มาโดยผู้ ถือหุ้นที่จะต้องมีการลงมติ ก็ให้ด าเนินการ
ตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับแต่ละวาระนัน้ ๆ ต่อไป 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและ
ห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ ถือหุ้ น ผู้ เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เก่ียวข้องทุกท่าน รวมทัง้เป็นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  บริษัทจึงได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมจัด
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย บริษัทจึงจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือมาตรการอื่นที่
ราชการก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด  
 

ดังนัน้ บริษัทจึงจัดท ามาตราการและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ เข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งได้
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในวันประชุมฯ  และได้
จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจดุลงทะเบียน  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

           นายเอนก พิเชฐพงศา 
                                 ประธานกรรมการ 
 
เลขานกุารบริษัท 
โทร 0-2683-4900 ต่อ 408 
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