รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย
แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
มีกรรมการบริษัทเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้น
จํานวน 8 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
3. นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายเอนก พิเชฐพงศา
กรรมการ
5. นายธีรธร ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการ
7. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์ กรรมการ
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม คื อ นางสาวฐิ ติยา วงศ์ จิ รชัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถเข้ าประชุมได้
รายชื่อผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
มีผ้ ูบริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายชื่ อผู้บริ หารของ
บริษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์
เลขานุการบริษัท และผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
2. นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริญ
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
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กิจการเบือ้ งต้ น
บริ ษัทได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทแต่ละท่านที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม ผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด ที่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริ ษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งมาเข้ าร่วม
ประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี ้ด้ วย หลังจากนันจึ
้ งแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม คะแนนเสียงที่ต้อง
ใช้ ในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีการแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนจะ
เริ่มการประชุมในวาระถัดไป
เริ่มการประชุม
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจํานวน 31 คน นับจํานวนหุ้น
รวมกันเท่ากับ 326,097,699 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 24 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 456,477,486หุ้น รวมผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนทังสิ
้ ้น 55 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 782,575,185 หุ้น
้
านวน 1,417,404,122 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย
คิดเป็ นร้ อยละ 55 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รอง
ประธานกรรมการ เป็ นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดาํ เนินการประชุม”) ผู้ดําเนินการประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณาและรั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จารณาและรั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจํ า ปี 2558 ซึ่ง ได้ จัด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน 2558 โดยบริ ษั ท ได้ จัด ส่งสํ า เนารายงานการประชุม ดัง กล่ าวให้ กับ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ตามที่เสนอ
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มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ที่จัดขึน้ เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558 ว่าได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
รั บรอง
782,575,185 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ รับรอง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,575,185 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
วาระที่ 2 : รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานผลการ
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงาน
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ท่ีผา่ นมา ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทังนี
ประจําปี 2558 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ผู้ดําเนินการประชุมได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และกลุม่ บริ ษัท สําหรับปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี
2557 สรุปได้ ดงั นี ้
ผลประกอบการรายบริษัท
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) : ยอดขายเพิ่มขึ ้น 6% (จาก 418.3 ล้ านบาท เป็ น 444.3 ล้ านบาท) แต่มีกําไรลดลง
43% (จาก 21.3 ล้ านบาท เหลือ 12.1 ล้ านบาท) เนื่องจากบริ ษัทจ้ างบุคลากรระดับผู้บริ หาร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
นอกจากนี ้ บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท
บริ ษัท อินสตอลไดเรค จํากัด : ยอดขายลดลง 10% (จาก 56.2 ล้ านบาท เป็ น 47.6 ล้ านบาท) มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจาก
1.4 ล้ านบาท เหลือ 0.7 ล้ านบาท ) เนื่องจากเลือกรับงานมากขึ ้น โดยจะเลือกรับงานเฉพาะที่มีความเสี่ยงในด้ านการไม่ได้
รับค่าติดตังตํ
้ ่า
บริ ษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด : มียอดขายเพิ่มขึ ้น 6% ( จาก 98.0 ล้ านบาท เป็ น104.3 ล้ านบาท) ขณะที่กําไรลดลง
จาก 2.7 ล้ านบาท เป็ น 0.2 ล้ านบาท) เนื่องจากมีการพัฒนาและวิจยั สินค้ าเพื่อส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศมากขึ ้น
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
กลุม่ บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท มียอดขายเพิ่มขึ ้น 10% (จาก 507.8 ล้ านบาท เป็ น 557.7 ล้ านบาท) มีกําไรลดลง จาก 24.5 ล้ าน
บาท เป็ น 14.6 ล้ านบาท รายได้ หลักของกลุ่มบริ ษัท มาจากยอดขาย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ระบบฝ้าเพดานและผนังยิบซัม่
ระบบประตูหน้ าต่างคุณภาพสูง และอลูมิเนียมสําหรับตกแต่งภายใน และรายได้ จากการติดตัง้ โดยที่ผ่านมามีโครงสร้ าง
รายได้ และสัดส่วนการขายดังนี ้
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2558
ยอดขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ และบริ การ

2559

%
เปลี่ยนแปลง

ยอดขาย

สัดส่ วนรายได้

ยอดขาย

สัดส่ วนรายได้

(ล้ านบาท)

(%)

(ล้ านบาท)

(%)

ระบบฝ้าเพดานและผนังยิบซั่ม

214.15

38%

193.54

38%

10.65%

ระบบประตูหน้ าต่างคุณภาพสูง

105.06

19%

104.47

21%

0.56%

อลูมิเนียมสําหรั บตกแต่งภายใน

212.17

38%

179.26

35%

18.36%

การติดตั ้ง

26.33

5%

30.49

6%

-13.64%

รวมรายได้

557.71

100%

507.76

100%

9.84%

โครงสร้ างทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึ ้น จาก 0.93 เป็ น 0.80 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก 184.4 ล้ านบาท
เป็ น 212 ล้ านบาท ขณะที่หนี ้สินรวมลดลง เนื่องจากบริษัทได้ จดั โครงสร้ างหนี ้สินให้ เหมาะสม เพื่อการเติบโตในอนาคต
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ ผู้ดําเนินการประชุมจึงดําเนินการ
ประชุมในระเบียบวาระถัดไป
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นไม่ มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุ มั ติงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรั บทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริษัท ที่กําหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดทํางบการเงิน ณ
วันสิ ้นสุดของรอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงินของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจํ า ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท และได้ ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทแล้ ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
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ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ู
ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
นายฉัตรชัย งามวิภาส (ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น) ได้ สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
คําถามที่ 1 : บริ ษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ หรื อมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างไรบ้ าง และมีแนวโน้ มที่
จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับแนวร่วมภาคปฏิบตั ิเพื่อประชาชนเพื่อต่อต้ านทุจริ ตกับ IOD หรื อไม่
คําถามที่ 2 : จากงบการเงินของบริ ษัทในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาและปี 2558 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริหารสูงมาโดย
ตลอด อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารหรื อไม่ อย่างไร
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ตอบคําถาม ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ตอบคําถามที่ 1 : ผู้ดําเนินการประชุมขอตอบคําถามข้ อนี ้ในวาระอื่นๆ
ตอบคําถามที่ 2 : บริ ษั ทมีการควบคุมค่าใช้ จ่ายโดยมีการตัง้ งบประมาณ (budget) ประมาณการรายรับ และรายจ่าย
ตังแต่
้ ต้นปี และมีการติดตามประเมินทุกเดือน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
และบริ ษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
782,576,057 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
อนุมัติ
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,576,057 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
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วาระที่ 4 : พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เป็ นทุ น สํ า รองตามกฎหมาย สํ า หรั บ ผล
ประกอบการปี 2558
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2558 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 606,382.33 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอ
มติ ที่ ประชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว มี ม ติอ นุมัติการจัดสรรกํ าไรสุท ธิ จากผลประกอบการปี 2558 ไว้ เป็ น ทุน
สํารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ 100
อนุมัติ
782,576,057 เสียง
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,576,057 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรื องดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน โดยต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
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คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น คิดเป็ นอัตรา 0.0033 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินเท่ากับ 4,677,433.60
บาท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท กํ าหนดให้ วันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ได้ รับ เงิน ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 11
พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,589,182 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,589,182 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเลือกตังให้
้ ออกจากห้ องประชุมไปเป็ นการชั่วคราว
เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามข้ อมูลได้ อย่างเต็มที่ จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษั ท ที่
กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์
กรรมการ
2. นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
3. นายเอนก พิเชฐพงศา
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: customercare@buildersmart.com
www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com

7

ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฏอยู่ในข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าว ซึง่ ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และตําแหน่งอื่น
ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วข้ างต้ นเป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
และทางการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตรงตามที่บริ ษัทกําหนด
โดยขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่ อ ไม่มีข้ อ ซัก ถามเกี่ ยวกับ ระเบี ยบวาระนี ้ ผู้ดํา เนิ น การประชุม จึงขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาและอนุมัติ การเลื อ กตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์ นายมาร์ ค เดวิด
เรมมี จัน และนายเอนก พิ เชฐพงศา กรรมการที่ ครบกํ าหนดออกตามวาระ กลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ ง
กรรมการ และตําแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์ น คาร์ ทไรท์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
2. นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,651,682 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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3.

งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
นายเอนก พิเชฐพงศา
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี
2559
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กําหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ตามข้ อบังคับบริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น จะพิ จ ารณาและลงมติ อ นุมัติ โดยอาจกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ น จํ า นวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2559 ในอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้
และคณะกรรมการบริ ษั ทขอเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในหลักการสําหรับการ
จ่ายเงินโบนัสประจําปี 2559 ให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท ในอัตราเดิม คือ ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับปี 2559 แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษัทได้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 638,155.03 บาท ซึ่งเป็ นไปตามกรอบเงิน
โบนัสกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่ อ ไม่ มี ข้ อ ซัก ถามเกี่ ย วกับ ระเบี ยบวาระนี ้ ผู้ดํ า เนิ น การประชุม จึงขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาและอนุมัติ การกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และ
การจ่ายเงินโบนัสประจําปี 2559 รวมทัง้ รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจําปี 2558 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้
อนุมัติ
782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 และการกําหนดค่ าตอบแทนใน
การสอบบัญชี
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
้ ้ สอบบัญชี และ
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9445 จากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติ
้ ้ บริ ษัทผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาแล้ ว 4
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทังนี
ปี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนใน
การสอบบัญ ชี สํ า หรั บ บริ ษั ท ประจํ า ปี 2559 เป็ น จํ า นวนเงิน 960,000 บาท และสํ า หรั บ บริ ษั ท ในกลุ่ม เป็ น จํ า นวนเงิ น
390,000 บาท
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีประจําปี 2559 และการกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
ยังมิได้ นําออกจําหน่ าย
เนื่องจากบริ ษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่ง
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื ้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า)
ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติม ) กํ าหนดว่า บริ ษั ท จะเพิ่ ม ทุน จากจํ านวนที่ จ ดทะเบี ยนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้น ใหม่เพิ่ ม ขึน้ ได้ เมื่ อ หุ้น ทัง้ หมดได้
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณี ห้ ุนยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 759,575.30 บาท (เจ็ดแสนห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทสามสิบสตางค์) จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 142,499,987.50 บาท (หนึ่งร้ อยสี่สิบสองล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์) เป็ น
141,740,412.20 บาท (หนึ่ งร้ อยสี่ สิบ เอ็ด ล้ า นเจ็ ด แสนสี่ ห มื่ น สี่ ร้อยสิบ สองบาทยี่ สิ บ สตางค์ ) โดยการตัด หุ้น สามัญ จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 7,595,753 หุ้น (เจ็ดล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เนื่องจากเป็ นหุ้นที่เหลือจากการรองรับจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญ (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ซึง่ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) ได้ ครบกําหนดอายุลงและเสร็ จสิ ้นโครงการเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่ อไม่มีข้อซักถามเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย ตามที่เสนอ
มติ ที่ ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการตัด หุ้น สามัญ จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,651,682 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษั ท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และใช้ ข้อความ
ต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

141,740,412.20 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,417,404,122 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท
โดยแยกออกเป็ น
1,417,404,122 หุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(หนึง่ ร้ อยสี่สิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบ
สองบาทยี่สบิ สตางค์)
(หนึง่ พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้ านสี่แสนสี่พนั หนึง่ ร้ อย
ยี่สบิ สองหุ้น)
(สิบสตางค์)
(หนึง่ พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้ านสี่แสนสี่พนั หนึง่ ร้ อย
ยี่สบิ สองหุ้น)
( - )”
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ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,651,682 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
รวมจํานวนเสียง 782,652,307 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารลงทุนในโครงการ Senior Living Project
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อยที่จะจัดตัง้ ขึน้ ประสงค์ที่จะเข้ า
ลงทุนในโครงการ Senior Living Project ซึ่งเป็ นโครงการสร้ างชุมชนสําหรับคนที่จะใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณอายุ โดยจะจัดให้ มี
สิ่งปลูกสร้ างและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับให้ บริ การ ซึ่งได้ รับการออกแบบให้ มีความเหมาะสมสําหรับการใช้ ชีวิตหลัง
เกษี ยณอายุ โดยจะเป็ นไปในรูปแบบการทําสัญญาเช่าซึง่ มีกําหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โครงการดังกล่าวมีเนื ้อ
ที่ของโครงการประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตังอยู
้ ่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และมีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 372 ล้ านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะใช้
แหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี ้
จํานวน 64.52 ล้ านบาท
(1) หุ้นกู้ รวมถึงวงเงินตัว๋ แลกเงิน หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสัน้
(2) เงินกู้ยืมจากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
จํานวน 150 ล้ านบาท
(3) เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท จํานวนไม่เกิน 157.48 ล้ านบาท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ อธิบายโครงการ Senior Living Project เพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
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ชื่อโครงการ : SANSARA ภายใต้ คอนเซ็ปต์ของโครงการ “ใช้ ชีวิตที่คณ
ุ รัก” โดยเป็ นชุมชนสําหรับคนอายุ 50 ปี ขึ ้นไป เป็ น
ชุมชนที่น่าอยู่ เป็ นสังคมของคนที่มีความคิดและวิถีการดําเนินชีวิตคล้ ายกัน มาอยู่ร่วมกัน และมีความสุขในการทํากิจกรรม
ร่วมกันในวัยเกษี ยณ เช่น การเล่นกอล์ฟ สปา หรื อทํากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน ซึง่ ผู้อยูอ่ าศัยสามารถทํากิจกรรมได้ มากหรื อน้ อย
ตามความต้ องการ โดยในโครงการมีการจัดเตรี ยมบุคลากรที่จะคอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องต่างๆ ทังเรื
้ ่ องสุขภาพ และ
การบํารุงรักษาที่พกั อาศัย
โครงการนี ้ สถาปนิกระดับโลกเป็ นผู้ออกแบบที่พกั อาศัย และมีห้ นุ ส่วนหลัก 3 ราย คือ
1. Black Mountain : ซึ่งเป็ นเจ้ าของสนามกอล์ฟในเอเซีย ที่มีการจัด PGA European Tour ที่ได้ รับความสนใจเป็ น
อย่างสูงจากชาวต่างชาติที่จะมาเล่นกอล์ฟ หรื อย้ ายเข้ ามาอยูใ่ นประเทศไทย
2. บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
3. IMG Independent Management Group : ซึ่ง เป็ น ผู้บ ริ ห ารที่ พัก สํ า หรั บ คนวัย เกษี ย ณที่ อ อสเตรเลี ย และเป็ น
บริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริ หารโครงการลักษณะนี ้
โครงการนี ต้ ัง้ อยู่ภ ายในโครงการของ Black Mountain และตัง้ อยู่ติ ด กับ สนามกอล์ ฟ 9 หลุม ที่ กํ า ลัง สร้ างใหม่ มี พื น้ ที่
ประมาณ 13.2 ไร่ ประกอบด้ วย วิลล่า 13 หลัง และอพาร์ ตเม้ นต์ 30 ห้ อง คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างได้ ในเดือนมิถนุ ายน 2559
และจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 2 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจาก ยุโรปตอนเหนือ อังกฤษ และออสเตรเลีย และจะ
ใช้ เงินลงทุนประมาณ 372 ล้ านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ให้ ความเห็นปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
หลังจากนันได้
้ มีการเปิ ดวีดิทศั น์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นชมคอนเซ็ปต์ของโครงการโดยสังเขป
ทัง้ นี ้ การลงทุนในโครงการ Senior Living Project ดังกล่าว ถื อเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
้ ่มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
การแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 97.76 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ คํานวณจากงบการเงินของบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา
ดังนัน้ จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเข้ า
ทํารายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) เรื่ อง การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ
Senior Living Project และรายงานความเห็น ของที่ ป รึ กษาทางการเงิน อิส ระเกี่ ย วกับ การได้ ม าซึ่งสิน ทรัพ ย์ ในโครงการ
Senior Living Project ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมตั ิการลงทุนในโครงการ Senior Living Project ตามที่
เสนอในวาระนี ้ บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 12 – 16 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน
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คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการลงทุนในโครงการ
Senior Living Project ดั ง กล่ า ว โดยมอบหมายให้ คณ ะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง กับคู่สญ
ั ญา และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดต่อ การขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสํ
้ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องที่จะต้ องเปิ ดเผย การเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง การให้ ถ้อยคํา ข้ อความ ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ ทกุ ประการจนเสร็ จ
การ และให้ มีอํานาจในการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอน ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ู
ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
นายฉัตรชัย งามวิภาส (ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น) ได้ สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
สืบเนื่องจากโครงการลงทุนดังกล่าวมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของสินทรัพย์ของบริษัท ดังนันจึ
้ งมีคําถามสรุปได้ ดงั นี ้
คําถามที่ 1 : ผู้ที่เช่าโครงการ จะจ่ายเงินทังก้
้ อนและพักอาศัยตลอดชีวิต ใช่หรื อไม่
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ตอบคําถาม ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ตอบคําถามที่ 1 : ใช่ ผู้เช่าจ่ายครัง้ เดียว โดยผู้เช่าต้ องมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไปและอาศัยได้ จนครบสัญญา คือ จนกว่าจะ
เสียชีวิต
คําถามที่ 2 : ในเรื่ องการปรับปรุงดูแลรักษา ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของโครงการหรื อไม่
ตอบคําถามที่ 2 : ไม่ใช่ ผู้เช่าต้ องดูแลให้ คงสภาพเดิม โดยจะมีการเก็บค่าใช้ จ่าย
คําถามที่ 3 : ในการวิเคราะห์โครงการและผลตอบแทนของโครงการ คํานวณจากรายรับก้ อนเดียว ไม่ได้ กล่าวถึงรายรับอื่นๆ
เช่น ค่าส่วนกลาง
ตอบคําถามที่ 3 : เนื่องจากโครงการจะว่าจ้ างบริ ษัทผู้ให้ บริ การอื่นมาดําเนินการแทน (outsource) ซึ่งบริ ษัทดังกล่าวจะ
เป็ นผู้เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากผู้พกั อาศัยในโครงการ
คําถามที่ 4 : มีการเปรี ยบเทียบกับโครงการอื่นทังในและต่
้
างประเทศหรื อไม่ เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้ อย
ละ 15.8 เปรี ยบเทียบกับ ต้ นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 เท่ากับบริ ษัทได้ ส่วนต่างที่
ร้ อยละ 5
ตอบคําถามที่ 4 : โครงการนี ้มีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 14.53 ล้ านบาท ซึ่งมีผลตอบแทนของโครงการที่ร้อยละ
15.8 และมี ส่วนต่างที่บ ริ ษั ทจะได้ รับ ที่ ร้อยละ 5 หลังหัก ต้ น ทุน ทางการเงิน เฉลี่ยของเงิน ทุน (WACC) ผลตอบแทนของ
โครงการของบริ ษัทไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนของโครงการอื่นๆ ได้ เนื่ องจากมีขนาดของโครงการไม่เท่ากัน
ดังนันจึ
้ งนํามาเปรี ยบเทียบได้ เฉพาะกับต้ นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) ของโครงการเท่านัน้
คําถามที่ 5 : ในมุมมองของกรรมการอิสระ โครงการนี ้มีจดุ เด่นที่น่าสนใจ หรื อจุดอ่อนอย่างไร
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ตอบคําถามโดย นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ทางผู้บ ริ หารได้ พิจารณารายละเอียดในหลายแง่มุม รวมทัง้ ได้ ปรึ กษากับ ที่ป รึ กษาในประเด็นต่างๆ อย่างถี่ ถ้วนสําหรับ
โครงการนี ้ ซึ่งบริ ษัทมีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงในหลายๆ ด้ าน เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนสูงสุด ประกอบกับปั จจุบนั คน
ในช่วงวัยเกษี ยณมีมากขึ ้น คนต่างชาติมีความต้ องการที่พกั อาศัยที่มีรูปแบบการใช้ ชีวิตเช่นนี ้มากขึ ้น
สิ่งหนึ่งที่บริ ษัทจะลดความเสี่ยงได้ คือ การที่บริ ษัทเลือกทําธุรกิจร่ วมกับ IMG Independent Management Group ซึ่งเป็ น
ผู้ชํานาญการในการบริ หารโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับคนวัยเกษี ยณที่ประเทศออสเตรเลีย และนอกจากนี ้ได้ มีการคัดเลือก
กลุ่ม เป้ าหมาย (Focus Group) เพื่ อ สํา รวจตลาดทัง้ ในกรุ งเทพ และหัว หิ น ซึ่งมี ผ ลตอบรั บ เป็ น ที่ น่ า พอใจมาก ในส่ว น
สินทรัพย์ของโครงการนัน้ บริษัทไม่ได้ มีการขายทรัพย์สนิ แต่เป็ นการให้ เช่า ดังนัน้ สินทรัพย์ดงั กล่าวยังเป็ นของบริษัทอยู่
ตอบคําถามโดย นายธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เห็นด้ วยกับคําถามของผู้ถือหุ้นว่า โครงการนี ้เป็ นโครงการใหม่ และขนาดการลงทุนค่อนข้ างใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้บริ หารของ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงเรื่ องนี ้มาโดยตลอด และมีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ แต่ต้องยอมรับว่าโครงการนี ้เป็ นได้ ทงั ้ 2 ส่วน
ทังโอกาสและความเสี
้
่ยง คนเห็นโอกาสสูง แต่ไม่มีใครเข้ ามาดําเนินธุรกิจนี ้ ซึ่งขณะนี ้ยังไม่มีรูปแบบธุรกิจแบบไหนที่จะตอบ
ได้ ว่าต้ องดําเนินธุรกิจไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ ทําการศึกษาการดําเนินธุรกิจประเภทนี ้ใน
ต่างประเทศ และได้ ห้ นุ ส่วน คือ IMG Independent Management Group ซึ่งผู้บริ หารได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการอิสระได้ มี
ส่วนร่ วมในการทําการสํารวจตลาด (market research) ด้ วย โดยมีการสัมภาษณ์ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ซึ่งบริ ษัทนําผลจาก
การทํา market research ไปปรับปรุ งโครงการเพื่อให้ เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ถือได้ ว่ามีการดําเนินการด้ วยความระมัดระวัง
และการทํางานต่างๆ มีที่ปรึ กษาภายนอก (outsource) ซึ่งเป็ นผู้ชํานาญการเข้ ามามีส่วนร่ วม ถือว่าเป็ นการดําเนินงานที่มี
ความระมัดระวัง รอบคอบ แต่จะประสบความสําเร็ จหรื อไม่นนั ้ ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่มีใครดําเนินการมาก่อน
ต้ องดูไปพร้ อมๆ กัน แต่ในฐานะกรรมการอิสระจะพิจารณาเฉพาะว่ามีการดําเนินการถูกต้ องหรื อไม่
ผู้ดําเนินการประชุมกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระ
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่ อไม่มีข้ อซักถามเกี่ ยวกับ ระเบี ยบวาระนี ้ ผู้ดําเนิ นการประชุม จึงขอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาและอนุมัติการลงทุน ใน
โครงการ Senior Living Project ตามที่เสนอ
มติ ที่ ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารลงทุน ในโครงการ Senior Living Project และการมอบ
อํานาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,709,182 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,709,807 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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วาระที่ 12 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมตั ิการลงทุนในโครงการ Senior Living Project และเพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้ บริ ษัท และเพื่อให้ บริ ษัทมีฐานเงินทุนที่เข้ มแข็งขึ ้นเพื่อสร้ างความพร้ อมในการระดมทุน สําหรับ
การลงทุนในอนาคต และเพื่ อรองรับการใช้ สิท ธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท รุ่ นที่ 2 (BSM-W2)
บริ ษัทจึงจําต้ องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัทมี
มติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 62,995,738.80 บาท (หก
สิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
629,957,388 หุ้น (หกร้ อยยี่สบิ เก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพันสามร้ อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้ อยสี่สบิ เอ็ดล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
เป็ น 204,736,151 บาท (สองร้ อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหนึง่ ร้ อยห้ าสิบเอ็ดบาท)
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
เสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
อนุมัติ
782,753,182 เสียง
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,753,807 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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วาระที่ 13 : พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และใช้ ข้อความ
ต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

204,736,151 บาท

แบ่งออกเป็ น

2,047,361,510 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท
โดยแยกออกเป็ น
2,047,361,510 หุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(สองร้ อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่ นหกพันหนึ่ง
ร้ อยห้ าสิบเอ็ดบาท)
(สองพันสี่สบิ เจ็ดล้ านสามแสนหกหมื่นหนึง่ พัน
ห้ าร้ อยสิบหุ้น)
(สิบสตางค์)
(สองพันสี่สบิ เจ็ดล้ านสามแสนหกหมื่นหนึง่ พัน
ห้ าร้ อยสิบหุ้น)
( - )”

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
782,753,182 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,753,807 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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วาระที่ 14 : พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่ นที่ 2 (BSM-W2)
เพื่อเป็ นการตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จอง
ซื ้อเกินสิทธิ ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ในจํานวน
ไม่เกิน 314,978,694 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื ้อเกิน
สิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ตามสรุ ปรายละเอียด
เบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจพิจารณากําหนดและ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
การเข้ าทํา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้ หุ้นสามัญ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทัง้ ดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับ
ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ดังกล่าว และการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ สําเร็ จลุล่วงและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) และการมอบอํานาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
อนุมัติ
782,753,182 เสียง
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ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รวมจํานวนเสียง 782,753,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที่ 15 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้ อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้ อยยี่สิบเก้ าล้ าน
เก้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพันสามร้ อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้ อยสิบสี่ล้านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันหกร้ อยเก้ าสิบสี่ห้ นุ ) โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายครัง้ เดียว
เต็มจํานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทังจํ
้ านวนหรื อเป็ นคราวๆ
ไป ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4.5 (สี่จดุ ห้ า)
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง โดยผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นในจํานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้ า
สิบสตางค์)
ในกรณี ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคํานวณ และ/หรื อ การจองซื ้อของผู้ถือหุ้น
เดิมข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มี
อํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทที่
ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นในจํานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ อีกในราคาเสนอ
ขายเดียวกัน
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นัน้ ผู้ถือ
หุ้น มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอัต ราส่ ว นที่ กํ า หนดไว้ ข้ างต้ น ได้
(Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตาม
สิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์สําหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มี
ดังต่อไปนี ้

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: customercare@buildersmart.com
www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com

20

กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่แสดงความจํานงใน
การจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตาม
จํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด
จากการคํานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้ อยกว่าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เกิดจากการ
คํ านวณ ให้ ปั ดเศษของหุ้น นัน้ ทิ ง้ ) ทัง้ นี ้ จํ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ ได้ รับ การจัดสรรจะไม่เกิ น จํ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) บริษัทจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด
จากการคํานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) โดยจํานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อแล้ ว
ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายใดใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีก บริ ษัทจะทําการ
ลดทุนจดทะเบียนสําหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป
การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้อง
ทํ า คํ า เสนอซื อ้ (Tender Offer) ตามที่ กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้
ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของ
จํานวนหุ้นที่ได้ ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F 53-4)
(2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้ อยสิบสี่ล้านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันหกร้ อยเก้ าสิบสี่ห้ นุ หุ้น) โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษั ท ที่ จ องซื อ้ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น และที่ จ องซื อ้ เกิ น สิ ท ธิ ทัง้ นี ้ ตาม
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รายละเอียดที่ปรากฏในสรุ ป รายละเอียดเบื อ้ งต้ นของใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญ ของ
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึง่
ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อ
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจพิจารณา (ก) กําหนด
และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย เช่น วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื ้อหุ้น วิธีการหรื อ
้
งตัง้
เงื่อนไขในการชําระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังการแต่
ตัวแทนรับจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) (ข) เข้ าทํา เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ค) ลงนามใน
เอกสารคําขออนุญ าต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ สําเร็จลุลว่ งได้ ทกุ ประการ
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอํานาจ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
782,817,057 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
อนุมัติ
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
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รวมจํานวนเสียง 782,817,682 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง

วาระที่ 16 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริ ษัทประสงค์จะลงทุนในโครงการ Senior Living
Project และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้ กับบริ ษัท และเพื่ อให้ บริ ษัทมีฐานเงินทุนที่เข้ มแข็งขึน้ เพื่ อสร้ าง
ความพร้ อมในการระดมทุน สําหรับการลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 และเพื่อจัดหาเงินทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ผลการดํ า เนิ น งาน และ/หรื อ ชํ า ระเงิ น คื น กู้ และ/หรื อ ไถ่ ถ อนหุ้น กู้ซึ่ง อาจจะมี ในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาท) อายุห้ นุ กู้ที่เสนอขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10 (สิบ) ปี โดยเสนอขายไม่
ว่าทังจํ
้ านวนหรื อบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ ทังจํ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน ตามสรุ ปรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บิ
วเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุ ปได้
ดังนี ้
วัตถุประสงค์

:

เพื่อลงทุนในโครงการ Senior Living Project (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมและ
ต้ นทุนของเงินกู้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการอื่นๆ) และ/หรื อ เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน
ของบริ ษั ท และ/หรื อ การจัด หาเงิน ทุน ที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ผลการ
ดําเนินงาน และ/หรื อ ชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ไถ่ถอนหุ้นกู้ซงึ่ อาจจะมีในอนาคต

ประเภท

:

มี ห รื อ ไม่มีห ลักประกัน ชนิ ดทยอยคื น เงิน ต้ น หรื อ คื น เงิน ต้ นครัง้ เดี ยวเมื่ อครบ
กําหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้

วงเงิน

:

ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาท) หรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

การเสนอขาย

:

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยทั่วไป และ/
หรื อ เสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ
ผู้ล งทุน รายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ล งทุน ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ลงทุน อื่นใดที่ คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุนจะได้
ประกาศกําหนด ไม่ว่าทังจํ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อ
หลายคราวก็ได้

อายุ

:

ไม่เกิน 10 (สิบ) ปี

อัตราดอกเบี ้ย

:

ขึ ้นอยูก่ บั สภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการมอบ
อํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการกําหนดชนิด
ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ
หุ้นกู้ การกําหนด และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้ น กู้ ในแต่ ล ะครั ง้ การแต่ ง ตัง้ ผู้จัด จํ า หน่ า ยหุ้ นกู้ และนายทะเบี ย นหุ้ นกู้ การเข้ า ทํ า และลงนามในสัญ ญา
Underwriting Agreement และ/หรื อ สัญ ญาอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง รวมตลอดจนมี อํ านาจทํ าการเจรจาต่อรองและตกลงอัตรา
ค่ า ตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยของสัญ ญาต่ า งๆ ข้ า งต้ น การจัด ทํ า และยื่ น คํ า ขอและเอกสารต่ า งๆ ต่ อ สํ า นัก งาน ก.ล.ต.
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการรับรองการดํ าเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้
สําเร็จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอํานาจ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
อนุมัติ
782,817,057 เสียง
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนเสียง 782,817,682 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
วาระที่ 17 : พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี ้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรื อ “เสนอแนะ” โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้ รับทราบและเพื่อ
้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคําถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น และ/
บันทึกในรายงานการประชุม พร้ อมทังได้
หรื อ คําเสนอแนะแก่บริษัท
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ผู้ดําเนินการประชุมตอบคําถามที่ผ้ ถู ือหุ้นคือ นายฉัตรชัย งามวิภาส (ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น) ได้ สอบถามในวาระ
ที่ 3 ข้ อที่ 1 สรุปได้ ดงั นี ้
คําถามที่ 1 : บริ ษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ หรื อมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างไรบ้ าง และมีแนวโน้ มที่
จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับแนวร่วมภาคปฏิบตั ิเพื่อประชาชนเพื่อต่อต้ านทุจริ ตกับ IOD หรื อไม่
ตอบคําถามที่ 1 : บริ ษัทได้ ยึดถือและปฏิบตั ิในการที่จะต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ มาโดยตลอด ส่วนการจะเข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกแนวร่วมภาคปฏิบตั ิฯ หรื อไม่นนั ้ จะหารื อในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่ องนี ้อีกครัง้
ปิ ดประชุม
หลังจากที่ผ้ ดู ําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่แล้ ว และ
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
เวลา 15.43 น.

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

BuilderSmart Public Company Limited
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E-mail: customercare@buildersmart.com
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