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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2555 
ของ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 
วนั เวลา และสถานที ่
 

ประชุมวนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลยั แกรนด ์ทาว
เวอร์ ถนนพระรามท่ี 3 กรุงเทพมหานคร 

 
รายช่ือกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

 
มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 จ านวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ินจ านวน 

7 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 1. นายสุเรช  ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 2. นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
 3.  นายหยาง ชวน โมห์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4.  นายมาร์ค เดวดิ เรมมีจนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท ์ กรรมการ 
 6. นายเอนก  พิเชฐพงศา กรรมการ 
 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 
มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 71 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ินจ านวน 

117,296,582 หุน้ คิดเป็น 78.19% จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 150,000,000 หุน้ และมีผูถื้อหุน้รวมจ านวน 213,000 
หุน้ ทยอยมาเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 
 
กจิการเบือ้งต้น 

 
บริษทัฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ดร.ธีรธร ธาราไชย 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ และท่ีปรึกษาดา้นการเงิน คือ คุณสมศกัด์ิ 
ศิริชยันฤมิตร กรรมการบริหาร บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ใน
วนัน้ีดว้ย หลงัจากนั้นจึงแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวาระการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน วธีิการนบัคะแนนเสียง และวธีิการ
แจง้ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเร่ิมการประชุมในวาระถดัไป 
 นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และไดม้อบหมายใหน้าย
สญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมแจง้วา่มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
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เขา้ร่วมประชุมจ านวน 71 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้ 117,509,582 หุน้ คิดเป็น 78.34% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 38 ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอเปิดประชุมเวลา 09.35 น. โดยประชุม
ตามล าดบัวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 : พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 
ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพร้อมกนักบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นายศกัด์ิขยั สกลุศรีมนตรี, ผูถื้อหุน้ แนะน าใหมี้การบนัทึกการซกัถาม รวมทั้งช่ือและนามสกลุจากผูถื้อหุน้ในทุกๆคร้ัง 
นายธารา ชลปราณี, ผูถื้อหุน้, เสนอแนะใหด้ าเนินการประชุมใหต้รงต่อเวลา รวมทั้งการจดัท า Presentation ใหผู้ถื้อหุน้

รับทราบในขณะรอการเปิดประชุม และระมดัระวงัในการใชค้  าวา่ “ใหญ่” ในวาระ และในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

 
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้จิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 

เมษายน 2555 วา่ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น 
 มตดิงักล่าวทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 รับรอง 117,296,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่รับรอง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจ านวนเสียง 117,296,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที ่2 : พจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัคร้ังที ่1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  บริษทัไดว้างแผนการจดัหาเงินทุนส าหรับรองรับการขยายธุรกิจโดยการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถื้อหุน้เดิม (BSM-W1) จ านวน 75,000,000 หน่วย (เจ็ดสิบห้าลา้น
หน่วย) โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ชนิดของหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
วตัถุประสงค์และความจ าเป็น : เน่ืองจากบริษทัมีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งแผนการ

ลงทุนในอนาคต จึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุน ดงันั้น บริษทัจึงได้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี 
1. เพื่อเพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บับริษทั  
2. เพ่ือให้บริษทัมีฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมในการระดม
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ทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต  
วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั (Right Offering)  

ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) โดย
ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Record 
Date) ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการ
โอนหุน้ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 และก าหนดจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในวนัท่ี 5 มกราคม 2556 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : 75,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) จ านวน 75,000,000 หุ้น (มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 150,000,000 หุน้ ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับ
สิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 

ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 
 
ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

  

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น  (เวน้แต่กรณีมี
การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 4 มกราคม 2556 

วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย  วนัท าการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2558 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3  ปี (วนัหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี 3 มกราคม 2559) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิไดเ้ม่ือครบก าหนด 1 ปี นับจากวนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ ทุกๆ วนัท าการ
สุดทา้ยของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือน
ธนัวาคม) หากวนัท าการสุดทา้ยของไตรมาสเป็นวนัหยุดท าการให้เล่ือนเป็นวนั
ก่อนหนา้ โดยตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิได ้8 คร้ัง 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเ กิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น
จากการจัดสรรหลักทรัพย์ใน

: ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจะข้ึนอยูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ ในกรณีท่ี
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและกรรมการและพนักงานของ
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คร้ังนี้ บริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิทั้งจ านวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น 
ผลกระทบ ร้อยละ 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  
(Control Dilution) 

34.21 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
(EPS Dilution) 

34.21 

ผลระทบต่อราคาตลาดของหุน้ 
(Price Dilution) 

18.07 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“BSM-W1”) จ านวน 75,000,000 
หน่วย ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ีท่ีประชุมเสนอใหน้ายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ มีอ านาจในการจดัการการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ตามท่ีจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2555  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 และก าหนดจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในวนัท่ี 5 มกราคม 2556 
การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นในมติน้ี 

 
นายสุวรรณ เตชะรินทร์, ผูถื้อหุ้น, ไดส้อบถามถึงการขยายกิจการของบริษทั, ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ Extrusion ของ
งานส่วนใหญ่เป็นงานอลูมิเนียม หรือ พลาสติก 
 
นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ, กรรมการบริษทั ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

 
เป้าหมายในการขยายกิจการบริษทั :  มีการวางเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปีหนา้ โดยเร่ิมนบัจากปี พ.ศ. 2556 

ซ่ึงมีการวางแผนขยายรายไดท่ี้ 30% ต่อปี โดยเป็นการขยายตลาดในประเทศ 
และ ตลาด AEC (Asian Economics Community) รวมทั้งในประเทศอินเดีย 

 
ผลิตภณัฑข์องบริษทั :  ผลิตภณัฑข์องบริษทั มี 3 ประเภท 

1. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตเอง เช่น สินค้าโครงผนัง โครงฝ้าเพดานส าหรับ
งานยปิซัม่ 

2. ผลิตภณัฑ์ประเภท Extrusion ของงานอลูมิเนียม  บริษทัฯมีแบบเฉพาะ 
และจะท าการจา้งโรงงานผลิตอีกทอดหน่ึง 
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3.  ผลิตภณัฑ์ประเภทประตูหน้าต่าง ทางบริษทัฯมีการประกอบและติดตั้ง
โดยทีมงานของบริษทัเอง และเป็นประเภทอลูมิเนียม ไม่ใช่พลาสติก 

 
นายธารา ชลปราณี, ผูถื้อหุน้, ถามต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมดงัน้ี :  

- การวางแผนการขยายตลาดในปีหนา้วา่ตอ้งมีการใชทุ้นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเพ่ิมทุนจะสามารถมีผลไดน้บัจาก 
มกราคม 2557 ดงันั้นการขยายตลาดในปีหนา้จะมีการด าเนินการเร่ืองเงินทุนอยา่งไร โดยเก่ียวขอ้งกบั
การใชทุ้นจดทะเบียนในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยหรือไม่ 

- ขอขอ้ช้ีแจงท่ีชดัเจนส าหรับวนัใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ, กรรมการบริษทั ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 
การลงทุนในปีหนา้ : บริษทัฯยงัไม่มีโครงการในการลงทุนในปีหนา้ท่ีมีนัยส าคญั ยกเวน้การจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงจริงๆแลว้ได้มีการจัดตั้งเป็นแผนกหน่ึงของบริษทั ประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมาแลว้ แต่
เพ่ือใหมี้ความชดัเจน จึงพิจารณาใหจ้ดัตั้งเป็นบริษทัยอ่ย และ ทุนจดทะเบียน 30 ลา้น จะ
เป็นในรูปของสต็อกสินค้า ซ่ึงปัจจุบันนั้ นมีอยู่แล้ว และอีกส่วนจะเป็นในรูปของ
ทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองมือ, ออฟฟิต หรือ showroom และส่วนสุดทา้ย คือ Working Capital 
ซ่ึงจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งการเงินทุนท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนมากนกั  ส าหรับทุนท่ีไดจ้ากการเพ่ิม
ทุน จะเอาไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และใชใ้นการท าการตลาด 

  
 นายสมศักด์ิ ศิริชยันฤมิตร, กรรมการบริหาร บริษทั แอสเซทโปร แมเนจเมน้ท์ จ ากัด และท่ีปรึกษาทางการเงินของ

บริษทัฯ, ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 
 

ขอ้ช้ีแจงในเร่ืองของวนัใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ: การก าหนดวันใช้สิทธิในแต่ละรอบเป็นการ
ก าหนดตามปฏิทิน  ดังนั้ นเพ่ือไม่ให้ผูถื้อหุ้นเกิดการสับสน จึง
ก าหนดวนัใชสิ้ทธิในแต่ละรอบ ใหเ้ป็นวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละ
ไตรมาส แต่ในเชิงปฏิบติันั้น ผูถื้อหุน้ท่ีมีการลงทุนในหุ้นใบส าคญั
แสดงสิทธินั้น ควรตอ้งติดตามข่าว เพ่ือท่ีจะยืน่เอกสารก่อนหนา้วนั
ใชสิ้ทธิอยา่งนอ้ย 3-5 วนัท าการ 

 
 นายศกัด์ิขยั สกลุศรีมนตรี, ผูถื้อหุน้,  ไดส้อบถามถึงท่ีมาของการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ จ านวน 18.07% 

 
นายสมศักด์ิ ศิริชยันฤมิตร, กรรมการบริหาร บริษทั แอสเซทโปร แมเนจเมน้ท์ จ ากัด และท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษทัฯ, ตอบขอ้ซกัถามวา่ ใชสู้ตรในการค านวณราคาเฉล่ียของราคาตลาด ยอ้นหลงัจ านวนวนั แลว้จะไดร้าคาหน่ึงมา 
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จากนั้นจะมาค านวณวนั execise จากนั้นก็จะมาค านวณผลกระทบโดยเฉล่ียในขั้นตอนสุดทา้ย  ราคาน้ีจึงเป็นราคาโดย
เฉล่ียในการใชสิ้ทธิ 100% แต่ถา้ราคาในอนาคตปรับตวัสูงข้ึน ผลกระทบน้ีก็จะลดลง 

 
มต ิ ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 มตดิงักล่าวทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนุมติั --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจ านวนเสียง 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที ่3 : พจิารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัคร้ังที ่1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

และ บริษัทย่อย 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  คณะกรรมการบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั คร้ังท่ี 1 ให้กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (BSM-ESOP1) จ านวน 3,000,000 หน่วย (สามลา้น
หน่วย) โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
ชนิดของหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้
วตัถุประสงค์และความจ าเป็น : 1. เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทั
ในช่วงเวลาปฏิบติัการท่ีผา่นมา 

2. เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั เพ่ือเป็นการตอบแทน
ให้แก่พนักงานท่ีมีความตั้ งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการท างานให้แก่
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

3. เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมท างานใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะยาว 

วธีิการจดัสรร : คณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงพิจารณาจากรายช่ือของกรรมการ
และพนกังานท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัก าหนด 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : 3,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นรองรับ : หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) จ านวน 3,000,000 หุ้น (มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
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ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 150,000,000 หุน้ ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมี
การปรับสิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 

ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 
การช าระภาษี : บริษทัจะแจง้จ านวนเงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่ายโดยประมาณ ท่ี

ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งช าระและน าส่ง โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้ใ้ชสิ้ทธิ
ทราบล่วงหนา้ 3 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือส้ินสุดเดือนท่ี
มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว เพ่ือบริษทัจะไดน้ าส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวต่อ
กรมสรรพากรต่อไป เม่ือส้ินปีบริษทัจะออกใบรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
ใหก้บัผูแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละราย โดยรายไดพึ้งประเมินใน
ใบรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะค านวณจากผลต่างของราคาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของราคาหุน้สามญัของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ ในเดือนท่ีมีการ
ใชสิ้ทธิ กบัราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคูณดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือ 
ทั้งน้ีผลต่างระหวา่งเงินภาษีท่ีน าส่งไวก้บัภาษีท่ีตอ้งจ่ายจริง ผูแ้สดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิมีหนา้ท่ีตอ้งน าส่งเงินภาษีท่ีช าระไวไ้ม่ครบถว้น หรือขอคืนเงิน
ภาษีท่ีช าระไวเ้กินต่อกรมสรรพากรดว้ยตนเอง 

ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิ   
อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  (เวน้แต่กรณี

มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 
ราคาการใช้สิทธิ : 1.00 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ี

ก าหนด) 
เงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ : กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงาน

ของบริษทัและบริษทัย่อยก่อนหรือในวนัใชสิ้ทธิ กรรมการหรือพนักงานราย
นั้นจะไม่สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัดงักล่าวได ้
และตอ้งจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่บริษทั 
ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทัสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการ
และพนกังานท่ีส่งมอบคืนให้แก่บริษทัมาจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน
รายอ่ืนๆ ต่อไปได ้และหากกรรมการหรือพนกังานไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 5.00 ของจ านวนหลกัทรัพย ์
ทั้งหมดท่ีเสนอขาย บริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั ตามเง่ือนไข
การอนุญาตในส่วนเก่ียวกบัการส่งเอกสารประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิในการคดัคา้นตามแต่กรณี 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 4 มกราคม 2556 

วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย  วนัท่ี 3 มกราคม 2559 (ตรงกบัวนัหมดอายขุอง BSM-ESOP1) 
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อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3  ปี (วนัหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท่ี 3 มกราคม 2559) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได ้ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ข้อจ ากดัการโอน : หา้มโอนเปล่ียนมือ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: -ไม่มี- 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิม่ทุน
ทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ผลกระทบที่จะมี ต่อผู้ ถือ หุ้น
จากการจัดสรรหลักทรัพย์ใน
คร้ังนี้ 

: ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จะข้ึนอยูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ ในกรณีท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและกรรมการและพนักงานของ
บริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิทั้งจ านวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น 
 

ผลกระทบ ร้อยละ 
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  
(Control Dilution) 

34.21 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
(EPS Dilution) 

34.21 

ผลระทบต่อราคาตลาดของหุน้ 
(Price Dilution) 

18.07 
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รายช่ือกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (BSM-ESOP1) เกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
อายุการท างาน 
กบับริษทั 

หรือบริษทัย่อย 

จ านวนหุ้น 
ที่ถืออยู่ 
ปัจจุบัน 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรรคร้ังนี ้

ร้อยละเมื่อเทียบกับจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน

ในคร้ังนี ้
1. นาย ฐานวฒัน์ สุวฑัฒนะ ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ 5 0 200,000 6.67% 
2. นาย วิวฒัน์     แซ่โงว้ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 2 0 360,000 12.00% 
3. น.ส. พชัรี         เก๊อะเจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายการบญัชี 10 100 200,000 6.67% 
4. น.ส. ชฎาพร    อ่ิมสกุลฤทยั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 10 100 200,000 6.67% 
5. น.ส. ยศวดี      พงษป์ระภาส เลขานุการบริษทั 8 100 200,000 6.67% 
6. นาย ไมเคิล โรเบิร์ต อดมัส์ ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 4 0 200,000 6.67% 
7. น.ส. เกษราภรณ์   พรเพ่ิมสุข ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ์ 9 100 200,000 6.67% 
8. นาย สมนึก     เคร่งธรรมคุณ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ 6 649,700 360,000 12.00% 
9. นาย โคเอน็ราด เจพี บอสติน ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 3 0 360,000 12.00% 
10.  นาย ราเมซ     กอตฑารัม กรรมการ 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตร๊ัคชัน่ ซิสเตม็ จ  ากดั 
2 0 360,000 12.00% 

11.  นาย ณฐัพงศ ์  เจือจนัทึก กรรมการ 
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั 

2 0 360,000 12.00% 

รวม 3,000,000 100.00% 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัให้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
(“BSM-ESOP1”) จ านวน 3,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ีท่ีประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
ในการจดัการการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ตามท่ีจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมอบหมายให้
นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ เป็นผูด้  าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การลงมติ  :  เน่ืองจากกรรมการและพนกังานทุกรายไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวน
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังานในคร้ังน้ี วาระน้ีจึงตอ้งผา่นการอนุมติัส าหรับแต่ละบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้
ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นในมติน้ี 

 
นายธารา ชลปราณี, ผูถื้อหุน้, สอบถามดงัน้ี : 
1. ราคาการใชสิ้ทธิ 1.00 บาท ต่อหุน้ ในขณะท่ีราคาการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เดิมอยูท่ี่ 0.50 บาท ต่อหุน้ 
2. ในวาระท่ี 3 ก าหนดช่ือผูถื้อ และขอ้จ ากดัการโอน วา่หา้มโอนเปล่ียนมือ ซ่ึงขดัแยง้กบัเง่ือนไขของใบส าคญั

แสดงสิทธิ วา่คณะกรรมการของบริษทัสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการและพนกังานท่ีส่งมอบ
คืนใกแ้ก่บริษทัมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานรายอ่ืนๆต่อไปได ้

3. หวัขอ้ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ก าหนดวา่ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได ้ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  
ซึงไม่ควรก าหนดวา่วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย เพราะจริงแลว้สามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังเดียว ดงันั้นควรก าหนดให้
เป็น ณ วนัหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงคือวนัท่ี 3 มกราคม 2559 

4. วธีิการจดัสรรใหก้บัพนกังาน  สงสยัวา่ไม่ไดพิ้จารณาจากอายกุารท างานของพนกังานหรือ 
 

นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร, กรรมการบริหาร บริษทั แอสเซทโปร แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั และท่ีปรึกษาทางการเงิน
ของบริษทัฯ, ตอบขอ้ซกัถามส าหรับ ขอ้ 2 และขอ้ 3 วา่จะขอน าไปปรึกษากบัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และขอรับ
ค าแนะน าจากผูถื้อหุน้ 
นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ, กรรมการบริษทั กล่าวขออภยัแก่ผูถื้อหุน้ส าหรับความผดิพลาดในการลงต าแหน่งผดิ  ผูท่ี้
ไดรั้บการจดัสรรจ านวน 200,000 หุน้นั้น จริงๆแลว้อยูใ่นระดบัของ Manager .และผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจ านวน 
360,000 หุน้นั้น อยูใ่นระดบัของ Director หรือเป็น Leaders ของบริษทัยอ่ย 
 
มีผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงซกัถามวา่ 
1. ขอทราบช่ือเตม็ของค าวา่ “ESOP”  
2. ตั้งขอ้สงสยัวา่พนกังานในระดบัล่างไม่ไดรั้บการจดัสรรส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ และจ าเป็นหรือท่ีให้

มีการออก ESOP ใหก้บัพนกังานในขณะท่ีบริษทัก าลงัมีการขาดทุนสะสมอยู ่
3. เท่าท่ีทราบทางตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหอ้อก ESOP ไดไ้ม่เกิน 10% และทางบริษทัฯออก ESOP ในคร้ังน้ี 

2% ดงันั้นอยากทราบวา่บริษทัจะมีการออก ESOP อีกในปีหนา้หรือไม่ 
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นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร ตอบวา่ ยอ่มาจากค าวา่ Employee Stock Option Program 
นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบค าถามส าหรับขอ้ 2 และขออนุญาติไม่ตอบในขอ้ท่ี 3 เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีไม่
สามารถตอบได ้ดงัน้ี 
บริษทัฯขาดทุนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั  ในขณะท่ีปีน้ีบริษทัฯเร่ิมท่ีจะมีก าไร และเช่ือมัน่วา่บริษทัจะสามารถ
เติบโตและมีก าไรไดม้ากข้ึนในปีถดัๆไป และท่านคณะกรรมการไดเ้ลง็เห็นแลว้วา่ทางบริษทัฯจ าเป็นตอ้งพ่ึงพา
ท่านผูบ้ริหารท่ีจะช่วยผลกัดนัใหบ้ริษทัเจริญเติบโตต่อไปขา้งหนา้ จึงเป็นท่ีมาท่ีจะพิจารณาใหมี้การออก ESOP 
ใหก้บัท่านผูบ้ริหารดงัรายช่ือ และเน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนมือไดจ้นกวา่จะครบก าหนด 3 ปี ดงันั้นจึงน่าจะเป็น
แรงจูงใจใหก้บัท่านผูบ้ริหารท่ีจะด าเนินงานใหก้บับริษทัต่อไป 
 
นายสมศกัด์ิ ศิริชยันฤมิตร  กล่าวต่อท่ีประชุมวา่  
- Warrant ส าหรับผูถื้อหุน้เดิม จะมีการด าเนินการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่อไป แต่ในส่วนของ 

Warrant หรือ ESOP ท่ีใหก้บัพนกังาน  จะไม่ไดมี้การน าเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
- ส าหรับค าถามท่ีท าไมถึงเวน้ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 1 ปีนั้น  เป็นแผนส าหรับการด าเนินการทางธุรกิจ 

และปัจจุบนัยงัมีการขาดทุนสะสมอยูจ่ริง และเร่ิมท่ีจะท าก าไรในปีน้ี และก็มัน่ใจวา่อีก 1 ปีขา้งหนา้
บริษทัจะสามารถน าก าไรมาจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้

 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 

1. นาย ฐานวฒัน์  สุวฑัฒนะ อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. นาย ววิฒัน์  แซ่โงว้ อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. น.ส. พชัรี  เก๊อะเจริญ อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
4. น.ส. ชฎาพร  อ่ิมสกลุฤทยั อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
5. น.ส. ยศวดี  พงษป์ระภาส อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
6. นาย ไมเคิล โรเบิร์ต อดมัส์ อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
7. น.ส. เกษราภรณ์  พรเพ่ิมสุข อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
8. นาย สมนึก  เคร่งธรรมคุณ อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
9. นาย โคเอน็ราด เจพี บอสติน อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
10. นาย ราเมซ  กอตฑารัม อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
11. นาย ณฐัพงศ ์ เจือจนัทึก อนุมติั 117,499,282  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที ่4 : พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 75,000,000 บาท เป็น 114,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
78,000,000  หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  บริษทัมีความประสงค์ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จากทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท เป็น 114,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 78,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ BSM-W1 จ านวน 75,000,000 หน่วย 
และ BSM-ESOP1 จ านวน 3,000,000 หน่วย 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
เพ่ิมทุนดงักล่าว 

  การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาทเป็น 114,000,000 

บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 78,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 มตดิงักล่าวทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 อนุมติั 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนุมติั --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจ านวนเสียง 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที ่5 : พจิารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  : เน่ืองจากมีการพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขบริคณห์สนธิ ขอ้ 
4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 114,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบส่ีลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 228,000,000 หุน้ (สองร้อยยีสิ่บแปดลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั : 228,000,000 หุน้ (สองร้อยยีสิ่บแปดลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : 0  หุน้ -ไม่มี- 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :   คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้.4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

 มตดิงักล่าวทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
 อนุมติั 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนุมติั --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจ านวนเสียง 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที ่6 : พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามญั 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  : บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสดัส่วน จ านวน 75,000,000 หน่วย และออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย จ านวน 3,000,000 หน่วย และ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งจดัสรรหุ้นจ านวน 78,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 75,000,000 หุน้ และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 3,000,000 หุน้ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 78,000,000 หุ้น มูลคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั 
การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาทเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั 

 มตดิงักล่าวทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
 อนุมติั 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนุมติั --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจ านวนเสียง 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที ่7 : พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  : คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  โดย
เสนอใหแ้ต่งตั้งดงัต่อไปน้ี 

นายเอนก พิเชฐพงศา เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
นายหยาง ชวน โมห์ เป็น  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
ดร.ธีรธร  ธาราไชย เป็น กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
นายมาร์ค เดวดิ เรมมีจนั เป็น กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว 
การลงมติ  :  วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
นายธารา ชลปราณี, ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีมีจ านวน 4 
ท่าน ในขณะท่ี คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวนเพียง 3 ท่าน และ การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการชุดน้ี ผูถื้อหุน้มีสิทธิพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดว้ยหรือไม่ 
 
นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือความโปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯจึงพิจารณาใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านก็ยงัเป็นคณะกรรมการของบริษทัดว้ยเช่นกนั 
 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 มตดิงักล่าวทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 อนุมติั 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนุมติั --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจ านวนเสียง 117,509,582  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที ่8 รับทราบการจดัตั้งบริษัทย่อย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้ง บริษทัยอ่ย เพ่ือด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
ระบบประตูและหนา้ต่างอลูมิเนียมอจัฉริยะ “Fletcher” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ช่ือบริษทัท่ีจะจดัตั้ง:  บริษทั บีเอสเอม็ เฟลทเชอร์ จ ากดั หรือช่ืออ่ืน ในกรณีท่ีมีปัญหาในการจดตั้งช่ือ 
2. ประเภทธุรกิจ: ทุนจดทะเบียน: 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 30,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
3. สดัส่วนการถือหุน้: บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้จ านวน 99.99% 
4. การแต่งตั้ง บุคคลใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และอ านาจลงนาม: 
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ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย สุเรซ ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
2. นาย สญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ กรรมการ 
3. นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ท
ไรท ์ 

กรรมการ 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษทั 

5. การแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี: บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
6. มูลค่าเงินลงทุน: 30 ลา้นบาท 
7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ: ความคล่องตวัในการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
8. การมอบอ านาจใหบุ้คคลไปด าเนินการเร่ืองจดทะเบียนจดัตั้ง: คุณววิฒัน์ แซ่โงว้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบการจดัตั้ง
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 
การลงมติ : วาระน้ีเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติใดๆ 

 
นายธารา ชลปราณี, ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงแหล่งท่ีมาของช่ือ เฟรทเชอร์  และเม่ือใชช่ื้อน้ี ทางบริษทัตอ้งเสียค่า Royalty 

fee หรือไม่  
นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบวา่ เฟรทเชอร์ เป็นตราสินคา้ของประเทศนิวซีแลนด์ และการจดัตั้งภายใตช่ื้อ เฟรทเชอร์ ได้
มีการกระท าตามขั้นตอนของกฎหมาย และ ภายใตก้ารจดัตั้งช่ืออยา่งถูกตอ้ง ไม่ไดต้อ้งมีการเสียค่า Royalty fee หรือค่า
อ่ืนใด ในขณะท่ีเราเสียค่า license เพ่ือท าการผลิตและจดัตั้งเท่านั้น 
นายธารา ชลปราณี ถามต่อถึง อาย ุlicense และก าหนดการในการจดัตั้ง 
นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบวา่ มีการต่อ license ทุกๆ 3 ปี และมีก าหนดการจดัตั้งบริษทัยอ่ยน้ีในตน้เดือน มกราคม พ.ศ. 
2556 
 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบการจดัตั้งบริษทัยอ่ย ตามท่ีประธานเสนอ 
  

วาระที ่9 : พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  :  การเปิดวาระอ่ืนๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือ ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ แก่
คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหมี้วาระอ่ืนๆ น้ีไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงมติใดๆ 

 
นายธารา ชลปราณี, ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการจดัสรรส่วนแบ่งระหวา่งบริษทัยอ่ย กบับริษทัหลกั 
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นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบวา่  ตามการคาดการณ์ บริษทัยอ่ย อินสตอลไดเรค จ ากดั จะมีการจดัสรรให้กบับริษทั
หลกั ประมาณ 10% 
ส่วนบริษทัยอ่ย เฟรทเชอร์ น่าจะประมาณ 20% แต่ในส่วนของ บีเอ็สเอ็ม คอนสตร๊ัคชัน่ อินเดีย เป็นบริษทัท่ีท า
การตลาดให้กบับริษทัหลกั จึงไม่ไดค้าดการณ์มากมายส าหรับรายได ้เพราะอยา่งไร รายไดก็้ตกอยูก่บั บริษทั บิ
วเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ปิดประชุม  ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดพิจารณาอีกและไม่มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และกล่าว
ปิดประชุมเวลา 11.05 น. 
 
 ________________________________ 
 นายสุเรซ ซูบรามาเนียม 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานในท่ีประชุม 


