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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ของ 

บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที ่
 

ประชุมวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 09.56 น. ณ หองประชุม Auditorium ช้ัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ถนนพระรามที่ 
3 กรุงเทพมหานคร 

 
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

 
มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 จํานวน 6 ทาน จากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจํานวน 7 ทาน ซ่ึงมีรายช่ือ

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 1. นายสุเรช  ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสัญชัย  เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 
 3.  นายมารค เดวิด เรมมีจัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 4.  ดร.ธีรธร  ธาราไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายคริสโตเฟอร จอหน คารทไรท กรรมการ 
 6. นายเอนก  พิเชฐพงศา กรรมการ 
 
ผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

 
มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 37 คน นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้นจํานวน 121,265,251 หุน คิด

เปน 80.84% จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 150,000,000 หุน 
 
กิจการเบ้ืองตน 

 
บริษัทฯ ไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทแตละทานที่ไดเขารวมประชุม และไดแจงใหทราบวาคุณหยาง ชวน โมห กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ และผูสอบบัญชี คือ คุณนงราม เลาหะอารีดิลก จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร 
จํากัด และที่ปรึกษาดานการเงิน คือ คุณสุพล คาพลอยดี จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด มาเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามของผูถือ
หุนในวันนี้ดวย หลังจากนั้นจึงแจงใหผูถือหุนทราบถึงวาระการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีการแจงผลการนับ
คะแนนในแตละวาระกอนจะเร่ิมการประชุมในวาระถัดไป 
 นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และไดมอบหมายใหนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ 
รองประธานกรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม โดยผูดําเนินการประชุมแจงวามีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 36 คน นับจํานวน
หุนรวมกันได 121,255,251 หุน คิดเปน 80.84% ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทขอ 38 
ผูดําเนินการประชุมจึงขอเปดประชุมเวลา 09.56 น. โดยประชุมตามลําดับวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่จัดข้ึนเมื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2554 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไปยังผูถือหุนเพื่อพิจารณาพรอมกันกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่จัดข้ึนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 

2554 วาไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน 
 มติดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้

 รับรอง 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 ไมรับรอง --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 
 ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดสงรายงาน
ประจําป 2554 ใหทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว โดยผูดําเนินการประชุมไดแถลงสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 
2554 ของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 
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 ป 2554 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายในประเทศ และตางประเทศ เทากับ 89.28% และ 10.72 % ตามลําดับ 
 รายไดจากการขายในประเทศลดลงจากป 2555 เทากับ 16.18% เปนผลมาจากในชวงไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาก

สภาวะน้ําทวม สงผลใหธุรกิจของลูกคาเกิดการชะลอตัว และมีการขยายระยะเวลาสงมอบสินคาไปยังโครงการของลูกคา 
 รายไดจากการขายตางประเทศเพิ่มข้ึนจากป 2553 เทากับ 74.54% โดยเฉพาะประเทศอินเดียซ่ึงเปนผลมาจากรการเปดตลาด

ตางประเทศตามแผนธุรกิจ โดยบริษัทไดต้ังบริษัทยอยที่ประเทศอินเดีย 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อัตรากําไรข้ันตนจากการขายในประเทศ ป 2554 เทากับ 23.99% เพิ่มข้ึนจากป 2553 เนื่องจากแผนธุรกิจที่เปนการทําตลาด

ผลิตภัณฑหลักที่มอีัตรากําไรสูง โดยปจจุบันแบงเปน 3 กลุม คือ ระบบผนังกั้นหอง (Alloy Partitioning Systems), ผลิตภัณฑยิบ
ซ่ัมครบวงจร (Gypsum Wall & Ceiling Systems), ระบบประตูหนาตาง (Fletcher Door & Window Systems)  

 อัตรากําไรข้ันตนจากการขายในตางประเทศ ป 2554 เทากับ 51.89% เพิ่มข้ึนจากป 2553 เชนกัน เนื่องจากผลสําเร็จของการขยาย
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน 

 จากการที่อัตรากําไรข้ันตนจากการขายในประเทศและตางประเทศเพิ่มข้ึนทําใหอัตรากําไรข้ันตนในป 2554 เทากับ 26.99% 
เพิ่มข้ึนจากป 2553 ซ่ึงเทากับ 22.11% เนื่องจากบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารลดลง จากการควบคุมคาใชจายใหเกิด
ประสิทธิภาพ และการปดสาขาที่สมุย และภูเก็ต 

 ป 2554 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 5.48 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิเทากับ -1.44 % ของรายไดรวม แตเปน
การปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึนจากป 2553  
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไมมีการลงมตใินวาระนี ้

 
 วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทยอยประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรับทราบรายงาน
ของผูสอบบัญชี 
 ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัทที่
กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว ไดถูกจัดสงไปยังผูถือหุนทกุ
ทานเพื่อพิจารณาพรอมกันกับหนังสอืเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 แลว โดยรายงานของผูสอบบัญชีใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบ
การเงินถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 มติดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้

 อนุมัติ 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 ไมอนุมัติ --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 
 วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรและงดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจาํป 2554 
 ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทที่กําหนดให
บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากป 2554 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม
จํานวน 5.48 ลานบาท บริษัทฯจึงไมตองจัดสรรกําไรสําหรับป 2554 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
สวนที่ยังไมจัดสรรคงเหลือ ณ สิ้นป 2554 จํานวน 8.57 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2554 
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 

 มติดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้
 อนุมัติ 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
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 ไมอนุมัติ --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 
 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2555 

กอนเร่ิมการประชุม นายสัญชัย  เนื่องสิทธิ์ กรรมการบริษัท ในฐานะผูดําเนินการประชุม ซ่ึงเปนหนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระ ได
มอบหมายให นายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุมในวาระน้ี 

นายเอนก พิเชฐพงศา ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหใน
การประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออก
จากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได โดยในปนี้มีรายช่ือกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดแก 

1. นายสุเรซ  ซูบรามาเนียม 

2. นายสัญชัย  เนื่องสิทธิ์ 

3. ดร.ธีรธร  ธาราไชย 
ผูดําเนินการประชุมจึงไดเชิญกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังไดออกจากหองประชุมไปเปนการช่ัวคราว เพื่อเปดโอกาสใหทีป่ระชุม

สอบถามขอมูลไดอยางเต็มที่ จากนั้นจึงนําเสนอขอมูลประวัติบุคคลที่ถูกเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทใหที่ประชุมรับทราบเปนรายบุคคล 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทาน ซ่ึง

ออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบุคคลดังกลาวทั้ง 3 ทาน
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ทั้ง 3 
ทานยังมีความรูความสามารถ และประสบการณดานธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี 
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง  นายสุเรซ  ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย  เนื่องสิทธิ์ และดร.ธีรธร  ธาราไชย 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 มติดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้
  

 1) นายสุเรซ  ซูบรามาเนียม 2) นายสัญชัย  เนื่องสิทธิ ์ 3) ดร.ธีรธร  ธาราไชย 
อนุมัติ 
ไมอนุมัติ 
งดออกเสียง 
รวมจํานวนเสียง 

121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 --  เสียง คิดเปนรอยละ   0 
 --  เสียง คิดเปนรอยละ   0 
 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 --  เสียง คิดเปนรอยละ   0 
 --  เสียง คิดเปนรอยละ   0 
 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

 
สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2555 ใหเปนไปในอัตราเดียวกันกับป 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
คาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบตอการประชุม 

- ประธานกรรมการ   25,000 บาทตอการประชุม 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาทตอการประชุม 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการประจําป 2555 
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 มติดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้
 อนุมัติ 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 ไมอนุมัติ --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 121,255,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 
 วาระที่ 6 : พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2555 

กอนเร่ิมการประชุม นายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการบริษัท ผูดําเนินการประชุมในวาระท่ี 5 ไดมอบหมายให นายสัญชัย  เนื่องสิทธิ ์
กรรมการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุมในวาระตางๆตามเดิม 
 เนื่องจากมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน ถือหุนจํานวน 10,000 หุน ดังนั้น ผูดําเนินการประชุมจึงไดแจงใหทราบวาต้ังแตวาระ
ที่ 6 เปนตนไป มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 37 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 121,265,251 หุน 
 ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 แหง
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 เนื่องจากพิจารณาวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ บริษัทผูสอบบัญชีรายดังกลาวยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ
ป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 440,000 บาท ทั้งนี้ผูสอบบัญชีรายเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลว 5 ป ตอเนื่องกัน จึงเห็นควรใหเปลี่ยนบริษัท
ผูสอบบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑกําหนดของสํานักงงาน ก.ล.ต. เร่ืองการสงเสริมความเปนอิสระของผูสอบบัญชีตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 
ตามท่ีไดเสนอมา 

 มติดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้
 อนุมัติ 121,265,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 ไมอนุมัติ --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 121,265,251  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 
 วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ผูดําเนินการประชุม ไดสอบถามทานผูถือหุนวาผูใดมีประเด็นคําถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นและคําเสนอแนะแกบริษัทฯ  
 

ปดประชุม  ไมมีเร่ืองอื่นใดพิจารณาอีกและไมมีขอซักถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและกลาวปดประชุมเวลา 
10.26 น. 
 
 ________________________________ 
 นายสุเรซ ซูบรามาเนียม 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานในท่ีประชุม 


