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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
ของ 

บริษัท บวิเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่  
 

ประชุมวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลยั 
แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 
รายช่ือกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้
จํานวน 8 ทา่น ซึง่มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายสเุรช ซบูรามาเนียม   ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  
3. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายเอนก พิเชฐพงศา   กรรมการ 
5. นายธีรธร ธาราไชย  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นายหยาง ชวน โมห์   กรรมการ 
7. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์  กรรมการ  

 
ทัง้นี  ้กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เน่ืองจากติดภารกิจสว่นตวัจงึไมส่ามารถเข้าประชมุได้ 
 
รายช่ือผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 
มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายช่ือผู้บริหารของ

บริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
1. นางสาวพรรษชล กศุลภชุฌงค์ เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน 
2. นางสาวพชัรี เก๊อะเจริญ  ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
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กจิการเบือ้งต้น  
 

บริษัทได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจากนัน้จึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชมุ คะแนนเสียงท่ีต้อง
ใช้ในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนจะ
เร่ิมการประชมุในวาระถดัไป  
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสเุรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจํานวน 31 คน  นบัจํานวนหุ้น
รวมกนัเทา่กบั 326,097,699 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจํานวน 24 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกนัเท่ากบั 456,477,486หุ้น รวมผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนทัง้สิน้ 55 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 782,575,185 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 55 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 1,417,404,122 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รอง
ประธานกรรมการ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
 วาระที่ 1 : พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  
  
 ผู้ ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจําปี 2558 ซึ่งได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558  โดยบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอ 
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มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ท่ีจัดขึน้เม่ือ
วนัท่ี 23 เมษายน 2558 วา่ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

รับรอง  782,575,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่รับรอง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,575,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง  

 
 วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคับของบริษัทท่ีกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสง่รายงาน
ประจําปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
ผู้ ดําเนินการประชมุได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และกลุม่บริษัท สําหรับปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 

2557 สรุปได้ดงันี ้
 

ผลประกอบการรายบริษัท 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน)  : ยอดขายเพิ่มขึน้ 6% (จาก 418.3 ล้านบาท เป็น 444.3 ล้านบาท) แต่มีกําไรลดลง 
43% (จาก 21.3 ล้านบาท เหลือ 12.1 ล้านบาท) เน่ืองจากบริษัทจ้างบคุลากรระดบัผู้บริหาร เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 
นอกจากนี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการศกึษาเพ่ือลงทนุในธุรกิจใหมข่องบริษัท 
บริษัท อินสตอลไดเรค จํากดั : ยอดขายลดลง 10% (จาก 56.2 ล้านบาท เป็น 47.6 ล้านบาท) มีผลขาดทุนสทุธิลดลงจาก 
1.4 ล้านบาท เหลือ 0.7 ล้านบาท ) เน่ืองจากเลือกรับงานมากขึน้ โดยจะเลือกรับงานเฉพาะท่ีมีความเส่ียงในด้านการไม่ได้
รับคา่ติดตัง้ต่ํา 
บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั : มียอดขายเพิ่มขึน้ 6% ( จาก 98.0 ล้านบาท เป็น104.3 ล้านบาท) ขณะท่ีกําไรลดลง 
จาก 2.7 ล้านบาท เป็น 0.2 ล้านบาท) เน่ืองจากมีการพฒันาและวิจยัสนิค้าเพ่ือสง่ออกไปขายในตลาดตา่งประเทศมากขึน้ 
 
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท 
กลุม่บริษัท บิวเดอสมาร์ท มียอดขายเพิ่มขึน้ 10% (จาก 507.8 ล้านบาท เป็น 557.7 ล้านบาท)  มีกําไรลดลง จาก 24.5 ล้าน
บาท เป็น 14.6 ล้านบาท  รายได้หลกัของกลุ่มบริษัท มาจากยอดขาย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบฝา้เพดานและผนังยิบซัม่ 
ระบบประตหูน้าต่างคุณภาพสงู และอลมิูเนียมสําหรับตกแต่งภายใน  และรายได้จากการติดตัง้ โดยท่ีผ่านมามีโครงสร้าง
รายได้และสดัสว่นการขายดงันี ้
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ยอดขาย สัดส่วนรายได้ ยอดขาย สัดส่วนรายได้

(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%)

ระบบฝ้าเพดานและผนังยิบซ่ัม 214.15 38% 193.54 38% 10.65%

ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง 105.06 19% 104.47 21% 0.56%

อลูมิเนียมสําหรับตกแต่งภายใน 212.17 38% 179.26 35% 18.36%

การติดตัง้ 26.33 5% 30.49 6% -13.64%

รวมรายได้ 557.71 100% 507.76 100% 9.84%

2558 2559

ยอดขายตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ
% 

เปล่ียนแปลง

 
 
โครงสร้างทุน 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึน้ จาก 0.93 เป็น 0.80 โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 184.4 ล้านบาท 
เป็น 212 ล้านบาท ขณะท่ีหนีส้นิรวมลดลง เน่ืองจากบริษัทได้จดัโครงสร้างหนีส้นิให้เหมาะสม เพ่ือการเติบโตในอนาคต 
 
 ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระนีไ้มมี่การออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ผู้ ดําเนินการประชุมจึงดําเนินการ
ประชมุในระเบียบวาระถดัไป 
 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

 
วาระที่  3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
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 ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้
ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
นายฉัตรชัย งามวภิาส (ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
คาํถามที่ 1 : บริษัทมีนโยบายท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ หรือมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มท่ี
จะเข้าไปมีสว่นร่วมกบัแนวร่วมภาคปฏิบติัเพ่ือประชาชนเพ่ือตอ่ต้านทจุริตกบั IOD หรือไม ่ 
คาํถามที่ 2 : จากงบการเงินของบริษัทในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาและปี 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูมาโดย
ตลอด อยากทราบวา่บริษัทมีนโยบายในการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือไม ่อยา่งไร 
ผู้ ดําเนินการประชมุได้ตอบคําถาม ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
ตอบคาํถามที่ 1 :  ผู้ ดําเนินการประชมุขอตอบคําถามข้อนีใ้นวาระอ่ืนๆ 
ตอบคําถามที่  2 : บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยมีการตัง้งบประมาณ (budget) ประมาณการรายรับ และรายจ่าย 
ตัง้แตต้่นปี และมีการติดตามประเมินทกุเดือน  
 

หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไมมี่ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติังบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
ตามท่ีเสนอ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,576,057 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,576,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง  
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วาระที่  4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผล
ประกอบการปี 2558  
 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมี
จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยต้องนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิ

ประจําปี 2558 ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 606,382.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ  
 
ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเม่ือไมมี่ข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิ
เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลประกอบการปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2558 ไว้เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,576,057 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,576,057 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 5 : พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558  

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน โดยต้องนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุติั 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น คิดเป็นอตัรา 0.0033 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินเท่ากบั 4,677,433.60 
บาท ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  

 
ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,589,182 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,589,182 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 6 : พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ  

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามข้อมูลได้อย่างเต็มท่ี จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ท่ี
กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์   กรรมการ 
2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายเอนก พิเชฐพงศา  กรรมการ 
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  ทัง้นี ้ประวติัของกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมูลของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย มีมติเหน็ควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
และอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการดงักลา่ว ซึง่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และตําแหน่งอ่ืน
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 
และทางการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบติั ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามท่ีบริษัทกําหนด 
โดยขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
 ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี  ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ตามท่ีเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการแต่งตัง้นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ นายมาร์ค เดวิด  
เรมมีจัน และนายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และตําแหน่งอ่ืนตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
1.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์   

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัต ิ 782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 

2. นายมาร์ค เดวดิ เรมมีจัน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัต ิ 782,651,682 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 
3. นายเอนก พเิชฐพงศา 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัต ิ 782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 

2559 
 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ท่ีกําหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบังคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบังคบับริษัทกําหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2559 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท ตอ่ครัง้ 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้ 
 
และคณะกรรมการบริษัทขอเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติในหลักการสําหรับการ

จ่ายเงินโบนสัประจําปี 2559 ให้กบัคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเดิม คือ ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิสําหรับปี 2559 แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษัทได้แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 638,155.03 บาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบเงิน
โบนสักรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัไว้ 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
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หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี  ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และ

การจ่ายเงินโบนัสประจําปี 2559 รวมทัง้รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจําปี 2558 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 8 : พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 และการกาํหนดค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชี 
 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
กําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3500 หรือ 
นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4054 หรือ 
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคณุสมบัติ
ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 4 
ปี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีสําหรับบริษัทประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 960,000 บาท และสําหรับบริษัทในกลุ่ม เป็นจํานวนเงิน 
390,000 บาท  

 
ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2559 และการกําหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัต ิ 782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่

ยังมไิด้นําออกจาํหน่าย 
 
เน่ืองจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซึ่ง
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและท่ีจองซือ้เกินสิทธิ (โดยไม่คิดมลูค่า) 
ผู้ ดําเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) กําหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้ นใหม่เพิ่มขึน้ได้เม่ือหุ้ นทัง้หมดได้
ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจําหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น  

 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท จํานวน 759,575.30 บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) จากเดิมทนุจด
ทะเบียน 142,499,987.50 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสองล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เป็น 
141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีร้อยสิบสองบาทย่ีสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้ นสามัญจด
ทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 7,595,753 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสิบสามหุ้น) มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เน่ืองจากเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการรองรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้น
สามญั (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) โดยมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 
ซึง่ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) ได้ครบกําหนดอายลุงและเสร็จสิน้โครงการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
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ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเม่ือไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย ตามท่ีเสนอ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้ นสามัญจด
ทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,651,682 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง  625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ตอ่ไปนีแ้ทน 

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  141,740,412.20 บาท  (หนึง่ร้อยส่ีสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีร้อยสิบ

สองบาทย่ีสบิสตางค์) 
แบง่ออกเป็น  1,417,404,122 หุ้น  (หนึง่พนัส่ีร้อยสิบเจ็ดล้านส่ีแสนส่ีพนัหนึง่ร้อย

ย่ีสบิสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ  0.10 บาท  (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั  1,417,404,122 หุ้น  (หนึง่พนัส่ีร้อยสิบเจ็ดล้านส่ีแสนส่ีพนัหนึง่ร้อย

ย่ีสบิสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น  ( - )” 
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 ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีเสนอ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,651,682 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง  625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจาํนวนเสียง  782,652,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 11 : พจิารณาและอนุมัตกิารลงทุนในโครงการ Senior Living Project 
 
 ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยท่ีจะจัดตัง้ขึน้ ประสงค์ท่ีจะเข้า
ลงทนุในโครงการ Senior Living Project ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนสําหรับคนท่ีจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุโดยจะจดัให้มี
สิ่งปลกูสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับให้บริการ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมสําหรับการใช้ชีวิตหลงั
เกษียณอาย ุโดยจะเป็นไปในรูปแบบการทําสญัญาเช่าซึง่มีกําหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองผู้ เช่า โครงการดงักลา่วมีเนือ้
ท่ีของโครงการประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตัง้อยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort  ท่ีตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และมีมลูค่าการลงทนุประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมลูค่าท่ีดิน) ทัง้นี ้บริษัทจะใช้
แหลง่เงินทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นกู้  รวมถงึวงเงินตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะสัน้ จํานวน 64.52 ล้านบาท 
(2) เงินกู้ ยืมจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  จํานวน 150 ล้านบาท 
(3) เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 157.48 ล้านบาท 
 ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

 
 จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้อธิบายโครงการ Senior Living Project เพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้
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ช่ือโครงการ :  SANSARA   ภายใต้คอนเซ็ปต์ของโครงการ “ใช้ชีวิตท่ีคณุรัก” โดยเป็นชุมชนสําหรับคนอาย ุ50 ปีขึน้ไป เป็น
ชมุชนท่ีน่าอยู่ เป็นสงัคมของคนท่ีมีความคิดและวิถีการดําเนินชีวิตคล้ายกนั มาอยู่ร่วมกนั และมีความสขุในการทํากิจกรรม
ร่วมกนัในวยัเกษียณ เช่น การเลน่กอล์ฟ สปา หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนั ซึง่ผู้อยูอ่าศยัสามารถทํากิจกรรมได้มากหรือน้อย
ตามความต้องการ โดยในโครงการมีการจดัเตรียมบคุลากรท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองสขุภาพ และ
การบํารุงรักษาท่ีพกัอาศยั 
โครงการนี ้สถาปนิกระดบัโลกเป็นผู้ออกแบบท่ีพกัอาศยั และมีหุ้นสว่นหลกั 3 ราย คือ 

1. Black Mountain  : ซึ่งเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟในเอเซีย ท่ีมีการจดั PGA European Tour ท่ีได้รับความสนใจเป็น
อยา่งสงูจากชาวตา่งชาติท่ีจะมาเลน่กอล์ฟ หรือย้ายเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย 

2. บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 
3. IMG Independent Management Group : ซึ่งเป็นผู้ บริหารท่ีพักสําหรับคนวัยเกษียณท่ีออสเตรเลีย และเป็น

บริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการลกัษณะนี ้
โครงการนีต้ัง้อยู่ภายในโครงการของ Black Mountain และตัง้อยู่ติดกับสนามกอล์ฟ 9 หลุม ท่ีกําลังสร้างใหม่ มีพืน้ท่ี
ประมาณ 13.2 ไร่ ประกอบด้วย วิลล่า 13 หลงั และอพาร์ตเม้นต์ 30 ห้อง คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างได้ในเดือนมิถนุายน 2559 
และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายจาก ยโุรปตอนเหนือ องักฤษ และออสเตรเลีย และจะ
ใช้เงินลงทนุประมาณ 372 ล้านบาท โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นปรากฏในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
หลงัจากนัน้ได้มีการเปิดวีดิทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นชมคอนเซป็ต์ของโครงการโดยสงัเขป  
 

ทัง้นี ้การลงทุนในโครงการ Senior Living Project ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 97.76 ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่คํานวณจากงบการเงินของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท และเน่ืองจากบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา 
ดงันัน้ จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดของการเข้า
ทํารายการดงักล่าวปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ 
Senior Living Project และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ 
Senior Living Project ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
อย่างไรก็ตาม หากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนมุติัการลงทนุในโครงการ Senior Living Project ตามท่ี

เสนอในวาระนี ้บริษัทจะไมเ่สนอวาระท่ี 12 – 16 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเน่ืองจากเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการลงทนุในโครงการ 
Senior Living Project ดังกล่าว  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ /หรือ  บุคคลท่ีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง กบัคู่สญัญา และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การติดต่อ การขอ
อนญุาตตอ่หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง การให้ถ้อยคํา ข้อความ ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเข้าทํารายการดงักล่าวได้ทกุประการจนเสร็จ
การ และให้มีอํานาจในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

 
ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้
ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
นายฉัตรชัย งามวภิาส (ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
สืบเน่ืองจากโครงการลงทนุดงักลา่วมีขนาดใหญ่เทา่กบัขนาดของสนิทรัพย์ของบริษัท ดงันัน้จงึมีคําถามสรุปได้ดงันี ้
คาํถามที่ 1 : ผู้ ท่ีเช่าโครงการ จะจ่ายเงินทัง้ก้อนและพกัอาศยัตลอดชีวิต ใช่หรือไม ่ 
ผู้ ดําเนินการประชมุได้เชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ตอบคําถาม ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
ตอบคาํถามที่ 1 : ใช่ ผู้ เช่าจ่ายครัง้เดียว โดยผู้ เช่าต้องมีอายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไปและอาศยัได้จนครบสญัญา คือ จนกว่าจะ
เสียชีวิต  
คาํถามที่ 2 :  ในเร่ืองการปรับปรุงดแูลรักษา คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายของโครงการหรือไม ่
ตอบคาํถามที่ 2 :  ไมใ่ช่ ผู้ เช่าต้องดแูลให้คงสภาพเดิม โดยจะมีการเก็บคา่ใช้จ่าย 
คาํถามที่ 3 : ในการวิเคราะห์โครงการและผลตอบแทนของโครงการ คํานวณจากรายรับก้อนเดียว ไม่ได้กลา่วถึงรายรับอ่ืนๆ 
เช่น คา่สว่นกลาง 
ตอบคําถามที่ 3 :  เน่ืองจากโครงการจะว่าจ้างบริษัทผู้ ให้บริการอ่ืนมาดําเนินการแทน (outsource) ซึ่งบริษัทดงักล่าวจะ
เป็นผู้ เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายจากผู้พกัอาศยัในโครงการ  
คาํถามที่ 4 : มีการเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศหรือไม่ เน่ืองจากผลตอบแทนของโครงการเท่ากบัร้อย
ละ 15.8 เปรียบเทียบกบั ต้นทนุทางการเงินเฉล่ียของเงินทนุ (WACC) ซึ่งมีค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 10 เท่ากบับริษัทได้ส่วนต่างท่ี
ร้อยละ 5  
ตอบคําถามที่ 4 :  โครงการนีมี้มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) เท่ากบั 14.53 ล้านบาท  ซึ่งมีผลตอบแทนของโครงการท่ีร้อยละ 
15.8 และมีส่วนต่างท่ีบริษัทจะได้รับท่ีร้อยละ 5 หลังหัก ต้นทุนทางการเงินเฉล่ียของเงินทุน (WACC) ผลตอบแทนของ
โครงการของบริษัทไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของโครงการอ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากมีขนาดของโครงการไม่เท่ากัน 
ดงันัน้จงึนํามาเปรียบเทียบได้เฉพาะกบัต้นทนุทางการเงินเฉล่ียของเงินทนุ (WACC) ของโครงการเทา่นัน้ 
คาํถามที่ 5 : ในมมุมองของกรรมการอิสระ โครงการนีมี้จดุเดน่ท่ีน่าสนใจ หรือจดุออ่นอยา่งไร  



 
 

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 
 

16 

ตอบคาํถามโดย นายมาร์ค เดวดิ เรมมีจัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ทางผู้บริหารได้พิจารณารายละเอียดในหลายแง่มุม รวมทัง้ได้ปรึกษากับท่ีปรึกษาในประเด็นต่างๆ อย่างถ่ีถ้วนสําหรับ
โครงการนี ้ซึ่งบริษัทมีความพยายามท่ีจะลดความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุ ประกอบกบัปัจจบุนัคน
ในช่วงวยัเกษียณมีมากขึน้ คนตา่งชาติมีความต้องการท่ีพกัอาศยัท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นนีม้ากขึน้  
สิ่งหนึ่งท่ีบริษัทจะลดความเส่ียงได้ คือ การท่ีบริษัทเลือกทําธุรกิจร่วมกบั IMG Independent Management Group ซึ่งเป็น
ผู้ ชํานาญการในการบริหารโครงการท่ีอยู่อาศยัสําหรับคนวยัเกษียณท่ีประเทศออสเตรเลีย  และนอกจากนีไ้ด้มีการคดัเลือก
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพ่ือสํารวจตลาดทัง้ในกรุงเทพ และหัวหิน ซึ่งมีผลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจมาก  ในส่วน
สนิทรัพย์ของโครงการนัน้ บริษัทไมไ่ด้มีการขายทรัพย์สนิ แตเ่ป็นการให้เช่า ดงันัน้ สนิทรัพย์ดงักลา่วยงัเป็นของบริษัทอยู ่
ตอบคาํถามโดย นายธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
เห็นด้วยกบัคําถามของผู้ ถือหุ้นว่า โครงการนีเ้ป็นโครงการใหม่ และขนาดการลงทนุค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ
บริษัทได้ตระหนกัถึงเร่ืองนีม้าโดยตลอด และมีการประชุมกนัอย่างสม่ําเสมอ แต่ต้องยอมรับว่าโครงการนีเ้ป็นได้ทัง้ 2 ส่วน 
ทัง้โอกาสและความเส่ียง คนเห็นโอกาสสงู แต่ไม่มีใครเข้ามาดําเนินธุรกิจนี ้ซึ่งขณะนีย้งัไม่มีรูปแบบธุรกิจแบบไหนท่ีจะตอบ
ได้ว่าต้องดําเนินธุรกิจไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ ดงันัน้ บริษัทจึงได้ทําการศกึษาการดําเนินธุรกิจประเภทนีใ้น
ต่างประเทศ และได้หุ้นส่วน คือ IMG Independent Management Group ซึ่งผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้มี
ส่วนร่วมในการทําการสํารวจตลาด (market research) ด้วย โดยมีการสมัภาษณ์กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ซึ่งบริษัทนําผลจาก
การทํา market research ไปปรับปรุงโครงการเพ่ือให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ถือได้ว่ามีการดําเนินการด้วยความระมัดระวงั 
และการทํางานต่างๆ มีท่ีปรึกษาภายนอก (outsource) ซึ่งเป็นผู้ ชํานาญการเข้ามามีส่วนร่วม ถือว่าเป็นการดําเนินงานท่ีมี
ความระมดัระวงั รอบคอบ แต่จะประสบความสําเร็จหรือไม่นัน้ ยงัไม่สามารถตอบได้ เพราะยงัไม่มีใครดําเนินการมาก่อน 
ต้องดไูปพร้อมๆ กนั แตใ่นฐานะกรรมการอิสระจะพิจารณาเฉพาะวา่มีการดําเนินการถกูต้องหรือไม ่ 
ผู้ ดําเนินการประชมุกลา่วขอบคณุท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระ 

 
หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเม่ือไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี  ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการลงทุนใน
โครงการ Senior Living Project ตามท่ีเสนอ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project และการมอบ
อํานาจ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,709,182 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,709,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 12 : พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 

สืบเน่ืองจากการพิจารณาและอนมุติัการลงทนุในโครงการ Senior Living Project และเพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพ
คลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้บริษัท และเพ่ือให้บริษัทมีฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อมในการระดมทนุ สําหรับ
การลงทุนในอนาคต และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) 
บริษัทจึงจําต้องดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมี
มติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จํานวน 62,995,738.80 บาท (หก
สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 
629,957,388 หุ้น (หกร้อยย่ีสบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยแปดสบิแปดหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียน 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีร้อยสิบสองบาทย่ีสิบสตางค์) 
เป็น 204,736,151 บาท (สองร้อยส่ีล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนหกพนัหนึง่ร้อยห้าสบิเอ็ดบาท) 

 
ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเม่ือไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามท่ีเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,753,182 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,753,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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 วาระที่  13 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
 ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ตอ่ไปนีแ้ทน 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  204,736,151 บาท  (สองร้อยส่ีล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนหกพันหนึ่ง
ร้อยห้าสบิเอด็บาท) 

แบง่ออกเป็น  2,047,361,510  หุ้น  (สองพนัส่ีสบิเจ็ดล้านสามแสนหกหม่ืนหนึง่พนั
ห้าร้อยสบิหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  0.10 บาท  (สบิสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั  2,047,361,510  หุ้น  (สองพนัส่ีสบิเจ็ดล้านสามแสนหกหม่ืนหนึง่พนั
ห้าร้อยสบิหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น  ( - )” 
 
 ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีเสนอ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,753,182 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,753,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 14 : พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)  
 
 เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นและท่ีจอง
ซือ้เกินสิทธิ ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ในจํานวน
ไม่เกิน 314,978,694 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นและท่ีจองซือ้เกิน
สิทธิ (โดยไม่คิดมลูค่า) ในอตัราส่วน 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัใหม่ ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ตามสรุปรายละเอียด
เบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซึ่งได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณากําหนดและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งรวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
การเข้าทํา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสารต่างๆ ต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทัง้ดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและสมควรเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว และการนํา
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้สําเร็จลลุ่วงและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 
 ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ตามท่ีเสนอ 
 

 มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) และการมอบอํานาจ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,753,182 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
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ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,753,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 15 : พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
    

 ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการพิจารณาและอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสาม
ร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบเก้าล้าน
เก้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยแปดสบิแปดหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบส่ีล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนแปด

พนัหกร้อยเก้าสิบส่ีหุ้น) โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือเสนอขายครัง้เดียว
เต็มจํานวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จํานวนหรือเป็นคราวๆ 
ไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4.5 (ส่ีจดุห้า) 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามญัใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยผู้ ถือ
หุ้นมีสิทธิท่ีจะจองซือ้หุ้นในจํานวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้า
สบิสตางค์) 
 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลืออนัเน่ืองมาจากการคํานวณ และ/หรือ การจองซือ้ของผู้ ถือหุ้น
เดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจและดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ี
ประสงค์จะจองซือ้หุ้นในจํานวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสดัส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอ
ขายเดียวกนั  
 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นัน้ ผู้ ถือ
หุ้ นมีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตาม
สทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์สําหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ มี
ดงัตอ่ไปนี ้
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กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงความจํานงใน
การจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตาม
จํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิด
จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
 
กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการ
คํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้) ทัง้นี  ้จํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายได้จองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลือจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสทิธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนัน้ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเกิด
จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวน
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว  
 
ในกรณีท่ีไมมี่ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือเพิ่มเติมอีก บริษัทจะทําการ
ลดทนุจดทะเบียนสําหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีคงเหลือดงักลา่วตอ่ไป 
 
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจดุท่ีต้อง
ทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (รวมทัง้ท่ี
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบไุว้
ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจบุนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบรายงาน
การเพิ่มทนุ (F 53-4)  
 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบส่ีล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนแปด
พนัหกร้อยเก้าสิบส่ีหุ้นหุ้น) โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นและท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ทัง้นี  ้ตาม
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รายละเอียดท่ีปรากฏในสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ  (F 53-4) ซึง่
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น
และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณา (ก) กําหนด
และแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย เช่น วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราสว่นการจองซือ้หุ้น วิธีการหรือ
เง่ือนไขในการชําระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้การแต่งตัง้
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) (ข) เข้าทํา เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ค) ลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (ง) ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้สําเร็จลลุว่งได้ทกุประการ  
 
 ผู้ ดําเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเม่ือไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ตามท่ีเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการมอบอํานาจ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,817,057 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
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รวมจาํนวนเสียง  782,817,682 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสียง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 16 : พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากบริษัทประสงค์จะลงทุนในโครงการ Senior Living 

Project และเพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และเพ่ือให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้าง
ความพร้อมในการระดมทุน สําหรับการลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 11 และเพ่ือจัดหาเงินทุนท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดําเนินงาน และ/หรือ ชําระเงินคืนกู้  และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้ นกู้ ซึ่งอาจจะมีในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) อายหุุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10 (สิบ) ปี โดยเสนอขายไม่
ว่าทัง้จํานวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บคุคลทัว่ไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ ทัง้จํานวนหรือแต่บางส่วน ตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิ
วเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว สรุปได้
ดงันี ้

 
วตัถปุระสงค์ : เพ่ือลงทนุในโครงการ Senior Living Project (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมและ

ต้นทนุของเงินกู้  เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการอ่ืนๆ) และ/หรือ เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียน
ของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้  และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึง่อาจจะมีในอนาคต  

ประเภท : มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบ
กําหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงิน : ไมเ่กิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเทียบเทา่ในเงินสกลุอ่ืน 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ  

  ผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ ลงทุนอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้
ประกาศกําหนด ไม่ว่าทัง้จํานวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได้  

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 (สบิ) ปี 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติัการมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการกําหนดชนิด 
ประเภท อาย ุราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ ท่ีออก การลงนามในข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือ
หุ้นกู้  การกําหนด และ/หรือ เปล่ียนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไขต่างๆ รวมทัง้รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้ การแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายหุ้ นกู้ และนายทะเบียนหุ้ นกู้  การเข้าทําและลงนามในสัญญา 
Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนมีอํานาจทําการเจรจาต่อรองและตกลงอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารต่างๆ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการดําเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมา
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้
สําเร็จลลุว่งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการมอบอํานาจ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัต ิ 782,817,057 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัต ิ 625 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจาํนวนเสียง  782,817,682 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 17 : พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือท่ีประชมุได้รับทราบและเพ่ือ
บนัทึกในรายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคําถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/
หรือ คําเสนอแนะแก่บริษัท 
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ผู้ ดําเนินการประชมุตอบคําถามท่ีผู้ ถือหุ้นคือ นายฉัตรชัย งามวภิาส (ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามในวาระ
ท่ี 3 ข้อท่ี 1 สรุปได้ดงันี ้ 
คาํถามที่ 1 : บริษัทมีนโยบายท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ หรือมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มท่ี
จะเข้าไปมีสว่นร่วมกบัแนวร่วมภาคปฏิบติัเพ่ือประชาชนเพ่ือตอ่ต้านทจุริตกบั IOD หรือไม ่ 
ตอบคําถามที่ 1 :  บริษัทได้ยึดถือและปฏิบติัในการท่ีจะต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่มาโดยตลอด ส่วนการจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกแนวร่วมภาคปฏิบติัฯ หรือไมน่ัน้ จะหารือในการประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองนีอี้กครัง้ 
 
ปิดประชุม 
 
 หลงัจากท่ีผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีแล้ว และ
เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม
เวลา 15.43 น.  

 
 
 

  
นายสเุรซ ซบูรามาเนียม  
ประธานกรรมการ  
ประธานในท่ีประชมุ 

 
 


