ที BSM 005/2561
วันที 21 กุมภาพันธ์ 2561
เรื อง
เรี ยน

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง* ที 1 /2561 เรื องกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 3456 การจ่ายปั นผล การแต่งตัง*
กรรมการ และการออกหุ้นกู้ และตัว: B/E
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง* ที 1/2561 ซึงประชุมเมือวันที 26
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.30 น. บริษัทจึงขอแจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัททีสําคัญดังต่อไปนี *
1.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 เพือพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบ
เวลาบัญชีประจําปี สิ *นสุด 31 ธันวาคม 255I และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

2.
มี มติเสนอต่อ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2566 เพื อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกํ าไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 1,943,321.63 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 345I (งบเฉพาะกิจการ)

3.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพือพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจําปี 345I เป็ นเงินสดในอัตรา
หุ้นละ 0.01บาท รวมเป็ นเงิน 6P,959,806.76 บาท โดยจ่ายจากกํ าไรสะสมและกําไรสุทธิ ปั นผลดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 56.44 ของกํ าไรสุทธิ หลังหัก
สํา รองตามกฎหมาย ซึงเป็ น ไปตามนโยบายการจ่า ยปั น ผล โดยกํ าหนดวัน กํ าหนดรายชื อผู้ถื อหุ้น ที มี สิทธิ รับ ปั น ผล (Record date) ในวัน ที [
พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที 33 พฤษภาคม 2561

4.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 3456 เพือพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน
200,000,000 บาท และตัว: แลกเงินระยะสัน* (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทังจํ
* านวนหรื อบางส่วน
โดยเสนอขายคราวเดี ย วหรื อ หลายคราวก็ ได้ ให้ แ ก่บุค คลทัวไป ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรื อ ผู้ล งทุน รายใหญ่ ทัง* จํ านวนหรื อ แต่ บ างส่วน ตาม
รายละเอียดเบื *องต้ น ดังต่อไปนี *
วัตถุประสงค์

ประเภท

หุ้นกู้
ตัว: แลกเงินระยะสัน*
เพื อสนับ สนุน การดํ าเนิน งานของบริ ษั ท ที ค ดี เวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด (ทัง* นี * ขึ น* อยู่ กับ ความ
เหมาะสมและต้ นทุนของเงินกู้ เมือเปรี ยบเทียบกับวิธีการอืนๆ) และ/หรื อ เพือเป็ นทุนหมุนเวียน
ของบริ ษัท และ/หรื อ การจัดหาเงินทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับผลการดํ าเนิน งาน และ/
หรื อ ชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้ซงอาจจะมี
ึ
ในอนาคต
มี หรื อไม่ มีหลักประกัน ชนิดทยอยคื นเงินต้ น ตัว: แลกเงินระยะสัน* (Bill of Exchange : B/E)
หรื อคื น เงิน ต้ น ครัง* เดี ย วเมื อครบ กํ าหนดไถ่
ถอน มี ห รื อไม่ มี ผ้ ูแทนผู้ถือ หุ้น กู้ ทัง* นี * ขึน* อยู่
กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
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วงเงิน
การเสนอขาย

อายุ
อัตราดอกเบี *ย

หุ้นกู้
ตัว: แลกเงินระยะสัน*
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั*
ไม่ เกิ น 200,000,000 บาท หรื อ เที ย บเท่า ใน ไม่ เกิ น 600,000,000 บาท หรื อ เที ย บเท่า ใน
เงินสกุลอืน
เงินสกุลอืน
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยทัวไป และ/หรื อ เสนอขายใน
กรณี จํากัด และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้
ลงทุ น โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ล งทุน ที มี ล ัก ษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ล งทุน อื นใดที
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนจะได้ ประกาศกํ าหนด ไม่ว่าทังจํ
* านวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอ
ขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้
ไม่เกิน 6I ปี
ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
ขึ *นอยู่กบั สภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย

นอกจากนี * ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมี อํานาจในการกํ าหนดชนิด
ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ทีออก การลงนามในข้ อกํ าหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกํ าหนด และ/
หรื อ เปลียนแปลงข้ อกํ าหนดและเงื อนไขต่างๆ รวมทังรายละเอี
*
ยดต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง* การแต่งตัง* ผู้จัด
จําหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้ าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรื อ สัญญาอื นทีเกี ยวข้ อง รวมตลอดจนมี
อํ านาจทํ าการเจรจาต่ อรองและตกลงอัตราค่ าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญ ญาต่ างๆ ข้ างต้ น การจัด ทํา และยื นคํ าขอและเอกสารต่ างๆ ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงาน ราชการทีเกี ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอืนใดทีเกี ยวข้ อง รวมตลอดจนการรับรองการดํ าเนินงานต่างๆ ทีผ่านมาเกี ยวกับ
การออก และเสนอขายหุ้นกู้และการดํ าเนินการใดๆ อันจํ าเป็ นและเกี ยวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั * ให้ สําเร็ จลุล่วงและเป็ นไปตามที
กฎหมายกําหนด

5.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 3456 เพือพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง* กรรมการจํ านวน 3 ท่าน คื อ นาย
สุเรช ซูบรามาเนียม นายหยาง ชวน โมห์ และ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย ซึงเป็ นกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้ าดํ ารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทและตําแหน่งอืนตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทีเป็ นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

6.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 3456 เพือพิจารณาแต่งตัง* กรรมการเข้ าใหม่จํานวน [ ท่าน โดยกรรมการ 3
ท่านคือ นายวรุ ตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ นางสาวพิชญ์ ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์ เป็ นกรรมการทีผู้ถือหุ้นเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ส่วนนาย
ออเสน การบริ สุทธิl ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ วว่ามี คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทได้ ซึงจะทําให้ บริษัทมีกรรมการจํานวน 11 คน

7.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 3456 เพือพิจารณาและอนุมตั ิการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี 3456 และพิจารณาอนุมตั ิในหลักการสําหรับการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจํ าปี 3456 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี *
(1)

ค่าเบี *ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อการประชุม ซึงมีอตั ราเท่ากับปี 345I ดังนี *
- ประธานกรรมการ
34,III บาท (สองหมืนห้ าพันบาท) ต่อครัง*
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
34,III บาท (สองหมืนห้ าพันบาท) ต่อครัง*
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3I,III บาท (สองหมืนบาท) ต่อครัง*
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(2)

ทังนี
* * ค่าเบี *ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 3456 รวมทังสิ
* *นไม่เกิน 3,720,III บาท (สามล้ านเจ็ด
แสนสองหมืนบาท)
หลักการกําหนดเงินโบนัสสําหรับปี 3456 อนุมตั ิไว้ ดงั นี *
- จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมือผลประกอบการของบริษัทมีกําไร (งบการเงินรวม)
- จ่ายในอัตราไม่เกิน 4% ของกําไรสุทธิ ทังนี
* *สูงสุดไม่เกิน 3,III,III บาท (สามล้ านบาท) (ปี 345I จ่ายใน
อัตราไม่เกิน 4% ของกําไรสุทธิ และไม่เกิน 3,III,III บาท )
- ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน

8.
มีมติเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 3456 เพือพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง* ผู้สอบบัญชีประจํ าปี 3456 โดยเสนอ
ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้ แก่
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3495 หรื อ
นายวิชยั รุ จิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที oI4o หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4po5 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื *อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที poo4
หรื อผู้สอบบัญชี ทา่ นอื นภายในสํานักงานเดี ยวกันทีได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
เป็ นผู้ลงลายมือชือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท
ทังนี
* * จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํ ากัด ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสม และได้
พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทประจําปี 3456 เป็ นจํานวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึงล้ านหนึงแสนบาท) และสําหรับบริษัทในกลุ่ม
จํานวน 1,050,000 บาท (หนึงล้ านห้ าหมืนบาท) รวมทังสิ
* *นไม่เกิน 2,150,000 บาท (สองล้ านหนึงแสนห้ าหมืนบาท)

9.
มี มติอนุมัติวนั กํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมี สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 3456 (Record Date) ในวันที P
มีนาคม 3456 และกํ าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 3456 ในวันที 3o เมษายน 3456 เวลา 6I.II น. ณ ห้ องริ เวอร์ 6 ชัน* [ ริเวอร์ ฟร้ อนท์
เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซติ ี * เลขที p63 ถนนพระราม [ กรุ งเทพมหานคร เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี *
วาระที 6
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
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พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง* ที 6/3456
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 345I
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัท ย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี ประจํ า ปี สิ *นสุด [6
ธันวาคม 345I และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการปี 345I
พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 345I
พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
*
ครบกําหนดออกตามวาระ
พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
*
าใหม่จํานวน [ ท่าน
พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจํ าปี 3456 ในรู ปแบบเบี *ย
ประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจําปี 3456
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
* ้ สอบบัญชีประจําปี 3456 และการกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว: แลกเงินระยะ
สัน* (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท
พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
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จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสัญชัย เนืองสิทธิl
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
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