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สารสนเทศเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) 
จากบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั มายัง บริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BSM”) ครัง้ที่  5/2563 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ BSM เพื่อพิจารณาอนุมตัิการปรับโครงสร้างกลุ่ม BSM โดย
บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) จากบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“SD”) ซึง่เป็น
บริษัทย่อย (บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วของ SD) บริษัทฯจะท าธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมด
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าว เพื่อให้บริษัทฯได้รับ
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีทัง้หมดที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัของรายการดงันี ้
 
1. วัน / เดือน / ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการรับโอนกิจการทัง้หมดภายหลงัจากได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 
ซึง่ก าหนดการประชมุในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 

 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
ผู้ รับโอนกิจการทัง้หมด : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ผู้โอนกิจการทัง้หมด : บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“SD”) 
ความสมัพนัธ์  : บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ SD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ นที่

จ าหน่ายแล้วทัง้หมด และมีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ 
1. นายสเุรช ซูบรามาเนียม 
2. นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 

สรุปข้อมลูของ SD : 

• ข้อมลูเบือ้งต้นของ SD 
ชื่อบริษัท บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบพูลวิลล่าระดบัพรีเมียมเพื่อให้เช่าระยะยาว และรูปแบบอพาร์ต

เมนต์เพื่อให้เช่าระยะยาว โครงการมีบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร ภายใต้
บรรยากาศขนุเขาในโครงการสนามกอล์ฟ Black Mountain อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ทีต่ัง้ส านกังาน เลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เลขที่นิติบคุคล 0105559072108 
วนัก่อตัง้บริษัท 10 พฤษภาคม 2559 
ทุนจดทะเบียน/
ทนุช าระแล้ว 

150,000,000 บาท 
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กรรมการบริษัท 1) นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 
2) นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 
3) นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ 

อ านาจลงนามผูกพนับริษัท : กรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคญัของ
บริษัท 

 

• รายชื่อผู้ ถือหุ้นของ SD ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 
ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น (หุ้น) / 

สิทธิออกเสียง (เสียง) 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) / 
สัดส่วนสทิธอิอกเสียง (ร้อยละ) 

1) บมจ.บิวเดอสมาร์ท 29,999,996 / 29,999,996 99.99% / 99.99% 
2) นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 3 / 3 < 0.01% / < 0.01% 
3) นายสเุรซ ซูบรามาเนียม 1 / 1 < 0.01% / < 0.01% 

รวมทัง้สิน้ 30,000,000 / 30,000,000 100.00% / 100.00% 
 

• สรุปข้อมลูงบการแสดงฐานะการเงินของ SD 
รายการ งบการเงนิ (หน่วย : บาท) 

30 มิ.ย. 63(สอบทาน) 31 ธ.ค. 62(ตรวจสอบ) 
สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

69,100,206 
675,709,398 

47,034,311 
714,568,538 

รวมสินทรัพย์ 744,809,604 761,602,849 
หนีส้นิ 
รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 
รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

213,483,768 
398,923,176 

511,668,708 
105,653,159 

รวมหนีส้ิน 612,406,944 617,321,868 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทนุจดทะเบียน 
ก าไรสะสม 

150,000,000 
(17,597,339) 

150,000,000 
(5,719,019) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 132,402,660 144,280,980 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 744,809,604 761,602,849 
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
บริษัทฯจะด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการรับโอนกิจการทัง้หมด โดยบริษัทฯจะรับโอนธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สิน หนีสิ้น ใบอนุญาต สิทธิและหน้าที่ทัง้หมด และด าเนินการจดเลิกบริษัท SD เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร ทัง้นีมู้ลค่าการรับโอนกิจการทัง้หมดจะเป็นไปตามราคายุติธรรม คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยจ้างผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ ตีมลูค่ายุติธรรมเพื่อพิจารณาราคา
รับโอนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และประมวลรัษฏากร รวมถึง
ประกาศที่เก่ียวข้องของกฏหมายดงักล่าว เป็นต้น ทัง้นีค้าดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ปี 2563 

เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้หมดเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under 
Common Control: UCC) รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน พ.ศ.2547 

นอกจากนี ้รายการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.
21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

อนึ่ง การเข้าท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการซือ้และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 
(2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่
เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 

การท าธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทฯ (ในฐานะผู้ รับโอน) จากบริษัทย่อย (ในฐานะผู้ โอน) เป็นไปเพื่อให้
บรรลตุามแผนกลยทุธ์ของกลุ่มบริษัทในการสร้างธุรกิจที่เติบโตและยัง่ยืน โดยมีแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดงันี ้
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การท าธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวมีหลกัการและเหตผุล ดงันี ้
4.1 การรับโอนกิจการทัง้หมดมาจะช่วยเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารงานและการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ทางธุรกิจ ทาง

บญัชี และทางกฎหมายในส่วนของการขออนมุตัิด าเนินการต่างๆจากทัง้ระดบัคณะกรรมการบริษัทและระดบัผู้ ถือหุ้น 
4.2 การจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการให้บริษัทฯซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นผู้ รับโอน

กิจการทัง้หมดและเป็นผู้ด าเนินธุรกิจโดยตรงน่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึน้ สร้างความมัน่ใจให้แก่คู่ค้า 
ลกูค้า รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทได้อย่างเต็มที่ 

4.3 การรับโอนกิจการทัง้หมดมาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการต่างๆ ของทัง้ 2 บริษัทท่ีเกิดขึน้โดยไม่จ าเป็น 
4.4 การรับโอนกิจการทัง้หมดมาจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประมวลรัษฏากร และจะไม่มีภาระภาษีเงินได้ที่เกิดจากการ

โอนทรัพย์สิน ตามมาตรา 74(ข)(ค) และได้รับยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่มเนื่องจากไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)(ฉ) 
รวมถึงภาษีที่เก่ียวข้อง เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ยกเว้นเพียงแต่ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิของ
ทรัพย์สินประเภทต่างๆ (ถ้ามี) อาทิ ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัรที่มีทะเบียน เป็นต้น 

 
5. ขัน้ตอนการปรับโครงสร้าง 
5.1 คณะกรรมการบริหารด าเนินการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฏหมายและภาษี และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้ รวมถึง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมสรรพากร เป็นต้น เพื่อเตรียมการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SD และด าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 

5.2 คณะกรรมการบริหารด าเนินการแต่งตัง้บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ภายใต้การรับรองของส านกังาน ก.ล.ต. 
เพื่อท าหน้าที่ประเมินราคายตุิธรรมของทรัพย์สินทัง้หมดของ SD ในฐานะผู้โอนกิจการ เพื่อใช้ประกอบการก าหนดราคาโอน
กิจการทัง้หมดที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประมวลรัษฏากรในเร่ืองการรับโอนกิจการทัง้หมด 

5.3 บริษัทจะขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เพื่อมีมติให้รับโอนกิจการทัง้หมดจาก SD 
5.4 ในวันโอนกิจการทัง้หมด SD จะต้องโอนทรัพย์สิน หนีสิ้น สิทธิและหน้าที่ทัง้หมดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการประกอบ

กิจการให้แก่บริษัทฯ ในราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยบริษัทผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ 
5.5 ในวนัโอนกิจการทัง้หมด SD จะต้องด าเนินการให้กรรมการลงนามสญัญาโอนและเปล่ียนสญัญา ใบอนุญาต(ถ้ามี) การจด

ทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ให้เป็นชื่อของบริษัทฯ 
5.6 SD จะต้องด าเนินการโอนพนกังานและลกูจ้างที่อยู่ภายใต้สญัญาว่าจ้างของ SD ให้เป็นของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฏหมาย

แรงงานก าหนด 
5.7 SD จะต้องด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบญัชีตามขัน้ตอน ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์ตามที่กฏหมายก าหนด 

ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกบัรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการโอนกิจการทัง้หมด กล่าวคือภายใน 31 ธันวาคม 2563 
ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทัง้หมดที่ประมวลรัษฏากรก าหนด 
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6 การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 
ภายหลังการรับโอนกิจการทัง้หมด โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษัทและการด าเนินธุรกิจจะยังคงเดิม ส าหรับการ

ก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทฯจะยังคงจัดให้มีระบบการขจัด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เช่นเดียวกบัก่อนท่ีจะมีการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 
7 ผลกระทบของธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดต่อฐานะทางการเงินและผลด าเนินงานของบริษัท และ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดในครัง้นี ้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากเป็นการท าธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 

8 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการโอนรับกิจการทัง้หมดจาก SD ในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ สร้างความยัง่ยืนในการประกอบ
ธุรกิจและเติบโตไปข้างหน้า รายการดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อผู้
ถือหุ้นส าหรับพิจารณาอนมุตัิการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก SD 

 
9 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 
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