รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน
ประจําป 2558
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2558
ณ หอง Chamber ชั้นใตดิน โรงแรม S31
ถนนสุขุมวิท กทม.
--------------------------------------------------------------รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม
1
นายชัชวาล
พรรณลาภ
ประธานกรรมการ
2
นายชัยรัตน
ธรรมพีร
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
3
นายศราวุธ
บุษยรัตน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เจริญตรา
กรรมการผูจัดการ
4
นายวิโรจน
5
รศ. ดร. ธนิต
ธงทอง
กรรมการตรวจสอบ
6
นายประสงค
ประภัสสราทิตย
กรรมการตรวจสอบ
7
นางภควิภา
เจริญตรา
กรรมการ
8
นายวิลาศ
ปลกศิริ
กรรมการและเลขานุการบริษัท
รายชื่อกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1
นพ. สิทธิพร
ศรีนวลนัด
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1
นายวิโรจน

สัจจธรรมนุกูล

2

หงศลดารมภ

นายณฐ

กรรมการ
ผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี

เปดประชุม เวลา 10.05 น.
คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการบริษัทฯ กลาวแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชีผูเกี่ยวของ และเจาหนาที่จาก
บริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนคนกลางและไมมีความเกี่ยวโยงกับบริษัท มาเปนผูนับคะแนน
ตอที่ประชุม
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุม โดยมอบหมายให
คุ ณ วิ โ รจน เจริ ญ ตรา กรรมการผู จั ด การเป น ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม และมอบหมายให คุ ณ วิ ล าศ ป ล กศิ ริ
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการการประชุมไดแจงองคประชุม รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุม
และวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ
คุณวิลาศ
•
•
•

ปลกศิริ แถลงตอที่ประชุมวา ณ เวลานี้ มีผูถือหุนที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
มาประชุมดวยตนเอง 45 ราย จํานวน 38,121,867 หุน
รับมอบฉันทะมาประชุม 92 ราย จํานวน 137,009,950 หุน
รวมผูถือหุนมาประชุม 137 ราย รวมจํานวน 175,131,817 หุน

จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด 308,676,462 หุน คิดเปนรอยละ 56.73 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท
สําหรับการลงมติในแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนด คือ
•
•
•
•
•
•
•

หลังจบการพิจารณาในแตละวาระประธานฯ
จะขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ซึ่งจะใช
หลักการลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจงใหผูที่
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหยกมือ
เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ไดถือเปนคะแนนที่เห็นดวย
หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในที่ประชุมจะแจงผลคะแนนตอที่ประชุม
สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวยขอใหสงคืนเจาหนาที่หลังจากจบการประชุม
สําหรับผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว
ไมตองยกมือออกเสียง
ลงคะแนนอีก เพราะจะเปนการนับซ้ํา ขอเปนเฉพาะผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนมาเทานั้น ที่
จะลงคะแนนในหองประชุม
ในวาระทั่วๆ ไป จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถอ
ื หุนที่มาประชุมเปนเกณฑตัดสิน ผูถือหุน
แตละรายมีสิทธิออกเสียงไดตามจํานวนหุนที่ถืออยู
สําหรับวาระพิเศษตางๆ ที่อาจจะมีเกณฑการนับคะแนนตางออกไป จะแจงใหทราบกอน
ลงคะแนน อาทิเชน วาระที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันจะมีผูถือหุนบางทานที่จะไมมีสิทธิออก
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•
•

เสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือ
หุนที่มาประชุม เปนตน
ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เนื่องจากผูถือหุนที่อาจทยอยมาเขารวมประชุม
คะแนนรวมที่ประกาศในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจริงของผูถือหุนที่มาออกเสียงทันใน
วาระนั้น
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ กลต. ในเรื่องของ Good Governance ขอใหผูถือหุน
หรือตัวแทน ที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดคานในประเด็นตางๆ
แสดงตัวตอที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แลวแจงชื่อ นามสกุล พรอมทั้ง
แจงดวยวาเปนผูถ
 ือหุน หรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายใด

เมื่อไดทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว จึงเริ่มเขาสูระเบียบวาระ โดยคุณวิโรจน เจริญตรา กรรมการผูจัดการ เปน
ผูดําเนินการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ไดประชุมไปเมือ
่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งไดแจกไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผู
ถือหุน ประจําป พ.ศ. 2557 ซึ่งไดประชุมไปเมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ดวย
จํานวน 176,851,817 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 139 ราย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษท
ั ในรอบป 2557
ประธานฯ แถลงวาในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 6,168.5 ลานบาทเพิ่มจาก
6,007.5 ลานบาทในป 2556 โดยเปนสวนที่มาจากสวนงานรับเหมากอสรางที่มีรายไดในป 2557
ถึง 5,650 ลานบาท เพิ่มจาก 5,011 ลานบาทในป 2556 ซึ่งสูงที่สุดนับจากเปดดําเนินธุรกิจมา
สงผลใหในป 2557 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 305.9 ลานบาท เทียบกับ
260.8 ลานบาทในป 2556
และธุรกิจรับเหมากอสรางมีกําไรสุทธิในป 2557 เปนเงิน 263.9 ลานบาท เทียบกับ144.3 ลาน
บาทในป 2556
สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีรายไดในป 2557 เปนเงิน 193.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
11.9 ลานบาท เทียบกับป 2556 ที่มีรายได 577.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 77.6 ลานบาท
ธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง มีรายไดในป 2557 เปนเงิน 550 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
27 ลานบาท เทียบกับป 2556 ที่มีรายได 707.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 20.7 ลานบาท
สําหรับธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุด มีรายไดในป 2557 เปนเงิน 5.3 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
0.27 ลานบาท เทียบกับป 2556 ที่มีรายได 4.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 0.8 ลานบาท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
ประธานแถลงวาไดแถลงผลการดําเนินงานในป 2557 ใหที่ประชุมไดรับทราบแลวในวาระกอน
รวมทั้งรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนไดทราบลวงหนาแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ดวยจํานวน 176,851,817 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 139 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผล ประจําป พ.ศ. 2557 และจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ในป 2557 เปนเงิน
263.89 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร 0.85 บาท/หุน และมีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอย
ละ 50 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืองบเดี่ยว)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2557 เปนเงินสดในอัตรา
0.60 บาท/หุน หรือเปนจํานวนเงินไมเกิน 185.3 ลานบาท
ซึ่งจะเกินกวานโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบเดี่ยว
ในวาระนี้จึงจะขออนุมัติตอที่ประชุมนี้วาในปนี้จะขอจายปนผลเกินกวานโยบายที่กําหนดไว ดวย
โดยเงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และกําหนดจายปนผล
ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 6.5 ลานบาท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติจายเงินปนผล ประจําป พ.ศ. 2557 และ
จัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ดวยจํานวน 177,169,917 หุน เปน
จํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 143 ราย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตล
ิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ แถลงวา สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2557 ไดมี
มติอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 60,000,000 หุน
เพื่อเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป และ บุคคลในวงจํากัด ซึ่งในปที่ผานมาไมไดมีการเพิ่มทุน
ดังกลาวแตอยางใด จึงยังคงมีหุนเหลือสําหรับการเพิ่มทุนอยูจํานวน 60,000,000 หุน จึงขอ
อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงเทากับหุนที่เหลืออยูตามรายละเอียดขางตนดังกลาว
จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,676,462 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 368,676,462 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียน 308,676,462 บาทโดยแบงออกเปน 308,676,462 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล และการ
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 จํานวน 60,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จํานวน 177,270,373 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 144 ราย

ดวย

วาระนี้ตองมีผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุม
ออกเสียง
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตก
ิ ารแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แถลงวา สืบเนื่องจากวาระที่แลว จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดในวาระกอน ดังนี้
ขอ 4
ทุนจดทะเบียนจํานวน 368,676,462 บาท (-สามรอยหกสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่
รอยหกสิบสองบาท-)
แบงออกเปน 368,676,462 หุน (-สามรอยหกสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอยหกสิบ
สองหุน-)
มูลคาหุนละ 1
บาท (-หนึ่งบาท-)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 368,676,462 หุน (-สามรอยหกสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอยหกสิบสอง
หุน-)

จาก

หุนบุริมสิทธิ

-ไมมี-

หุน

เปน ขอ 4
ทุนจดทะเบียนจํานวน 308,676,462 บาท (-สามรอยแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอยหก
สิบสองบาท-)
แบงออกเปน 308,676,462 หุน (-สามรอยแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอยหกสิบสองหุน-)
มูลคาหุนละ 1
บาท (-หนึ่งบาท-)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 308,676,462 หุน (-สามรอยแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอยหกสิบสองหุน-)
หุนบุริมสิทธิ

-ไมมี-

หุน

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
•
โดยมีผูเห็นดวย 177,191,373 หุน คิดเปนรอยละ 99.95
•
ไมเห็นดวย 0 หุน

•
งดออกเสียง 79,000 หุน
•
จากจํานวนหุนที่มาใชสิทธิ
177,270,373
หุน
เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 144 ราย
วาระนี้ตองมีผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุม
ออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแกไขขอบังคับและหนังสือรับรองของบริษัทฯ
ประธานฯ แถลงวา เนื่องจากวาธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวของกับการขออนุญาตกับหนวยงานตางๆ
เปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและลดเวลาในการลงนามในเอกสาร
ตางๆ จึงจะขอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอแกไขอํานาจกรรมการ จากการที่ตองลงนามรวมกันใน
เอกสารทุกเรื่อง มาเปนใหมีอํานาจลงนามคนเดียวในเอกสารบางเรื่อง ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตตางๆ ตามรายละเอียดดังนี้
ขอบังคับบริษัท แกไขดังนี้
-เดิม “ขอ 30 จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง
คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได “
-ใหม “ขอ 30 จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ; ยกเวนการลงลายมือชื่อ เรื่องการ
ขออนุญาตกอสราง, การขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม,การควบคุมดูแลการกอสราง, การขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทุกประเภท, การขออนุญาตจัดสรร, การขออนุญาตคา
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ที่ดิ น , การขออนุญ าตรวมและแบ งโฉนดที่ ดิ น ,
การขออนุ ญ าตแบ ง กรรมสิท ธิ์ รวม, การขอ
อนุญาตใหมีหมายเลขประจําบาน, การขออนุญาตใชและโอนไฟฟาและน้ําประปา, การเชาสิทธิ
การใหหมายเลขโทรศัพท, การยื่นคํารองทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท , การขออนุญาตเชื่อมทางและ
ทอระบายน้ํา, การขออนุญาตตัดคันหิน ตัดคันหินทางเทา, การชี้ระวังและรับรองแนวเขตที่ดิน,
การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขออนุญาตเปดใชอาคาร
, การยินยอมใหใชสถานที่ประกอบการคา, การใหถอยคําตลอดจนยื่นและรับเอกสารตอพนักงาน
เจา หนา ที่ที่เ กี่ยวของกับสํ านัก งานสรรพากร สํานั กงานประกัน สัง คม สํา นักงานสวัสดิ การและ
คุมครองแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง , ใหกรรมการหนึ่งคนมีอํานาจลงลายมือชื่อและ
ประทับตราของบริษัท
โดยที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทได”
หนังสือรับรองแกไขดังนี้
-เดิม “นายชัยรัตน ธรรมพีร นายสิทธิพร ศรีนวลนัด นายวิโรจน เจริญตรา นายวิลาศ ปลกศิริ สอง
ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท”
-ใหม “ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท มีดังตอไปนี้
นายชัยรัตน ธรรมพีร นายวิโรจน เจริญตรา นายสิทธิพร ศรีนวลนัด นายวิลาศ ปลกศิริ กรรมการ
สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ;
ยกเวนการขออนุญาตกอสราง, การขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม,การควบคุมดูแลการกอสราง,
การขออนุ ญ าตปลู ก สร า งอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร า งทุ ก ประเภท, การขออนุ ญ าตจั ด สรร, การขอ
อนุ ญ าตค า ที่ ดิ น , การขออนุ ญ าตรวมและแบ ง โฉนดที่ ดิ น , การขออนุ ญ าตแบ ง กรรมสิ ท ธิ์ ร วม,
การขออนุญาตใหมีหมายเลขประจําบาน, การขออนุญาตใชและโอนไฟฟาและน้ําประปา, การ
เชาสิทธิการใหหมายเลขโทรศัพท, การยื่นคํารองทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท , การขออนุญาตเชื่อม
ทางและทอระบายน้ํา, การขออนุญาตตัดคันหิน ตัดคันหินทางเทา, การชี้ระวังและรับรองแนว
เขตที่ดิน, การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขออนุญาต
เปดใชอาคาร, การยินยอมใหใชสถานที่ประกอบการคา, การใหถอยคําตลอดจนยื่นและรับเอกสาร
ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งานสรรพากร สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม สํ า นั ก งาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง , ใหนายชัยรัตน ธรรมพีร หรือ
นายวิโรจน เจริญตรา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการแกไขขอบังคับและหนังสือรับรองของบริษัทฯ
•
โดยมีผูเห็นดวย 177,557,873 หุน คิดเปนรอยละ 99.89
•
ไมเห็นดวย 115,100 หุน
•
งดออกเสียง 79,000 หุน
•
จากจํานวนหุนที่มาใชสิทธิ
177,751,973
หุน
เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 145 ราย
วาระนี้ตองมีผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุม
ออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณากรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระคือ
•
คุณชัชวาล พรรณลาภ ทานเปนกรรมการอิสระ และดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการของบริษัท
•
คุณศราวุธ บุษยรัตน ทานเปนกรรมการอิสระ และดํารงตําแหนงเปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของ
บริษัทดวย
•
และ ดร. ธนิต ธงทอง ทานเปนกรรมการอิสระ และเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ดวย
เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายกันไดเต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ทาน ขออนุญาตออกจากที่ประชุม
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กรรมการทั้ง 3 ทาน ออกจากหองประชุม
ประธานฯ ไดแถลงวา กรรมการทั้ง 3 ทาน และมีคุณสมบัติครบถวนในการเปนกรรมการตาม
บัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีความเห็น
วา เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาเปน
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเชนเดิม
สําหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ทานนี้ บริษัทฯ ไดแนบประวัติยอ วันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการ จํานวนครั้งการเขารวมประชุม และประสบการณการทํางานของแตละทานใหกับผูถือ
หุนทุกทานไดทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
คุณวิลาศฯ เลขานุการฯ ไดแจงตอผูถือหุนวา ขอใหลงมติในใบลงคะแนนที่ไดแจกใหกอนเขา
ประชุม ซึ่งไดแยกการลงมติไวสําหรับกรรมการแตละทาน
เมื่อลงมติแลว เฉพาะผูที่ คัดคาน หรืองดออกเสียง ในการเลือกกรรมการทานใดทานหนึ่ง หรือ
กรรมการทุกทาน ใหยกมือ เพื่อเจาหนาที่จะไดไปรวบรวมใบลงคะแนน สําหรับผูที่เห็นดวย ให
เก็บใบลงคะแนนไวสงคืนเจาหนาที่ตอนเลิกประชุม
โดยในการขานคะแนน ทางเลขานุการฯ จะขานคะแนนแยกรายคน
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือกคุณชัชวาล พรรณลาภ กลับเขาเปนกรรมการตออีก
วาระหนึ่ง
•
โดยมีผูเห็นดวย 177,644,807 หุน คิดเปนรอยละ 99.89
•
ไมเห็นดวย 194,246 หุน
•
งดออกเสียง 0 หุน
•
จากจํานวนหุนที่มาใชสิทธิ
177,839,053
หุน
เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 148 ราย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือกคุณศราวุธ บุษยรัตน กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระ
หนึ่ง
•
โดยมีผูเห็นดวย 177,644,807 หุน คิดเปนรอยละ 99.89
•
ไมเห็นดวย 194,246 หุน
•
งดออกเสียง 0 หุน
•
จากจํานวนหุนที่มาใชสิทธิ
177,839,053
หุน
เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 148 ราย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือก ดร. ธนิต ธงทอง กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
•
โดยมีผูเห็นดวย 177,644,807 หุน คิดเปนรอยละ 99.89
•
ไมเห็นดวย 194,246 หุน
•
งดออกเสียง 0 หุน
•
จากจํานวนหุนที่มาใชสิทธิ
177,839,053
หุน
เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 148 ราย
เชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาหองประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาแตงตัง
้ ผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดโดยนางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982 ซึ่งเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ระหวางป 2547-2550 และ ในป 2556-2557 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ซึ่งยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเลย เปนผูสอบ
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บัญชี ป 2558 โดยมีคาตอบแทน 1,070,000 บาท ตอป (คาตอบแทน ป 2553-2556 ปละ
940,000 บาท และป 2557 จํานวน 970,000 บาท)
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 2 ทาน ไมมค
ี วามสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได
บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เดิมชื่อสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2547
นอกจากนั้น สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดย
มีคาตอบแทนในป 2558 เปนเงิน 1,180,000 บาท เทียบกับป 2557 เปนเงิน 599,000 บาท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ดวยจํานวน 177,872,386 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 150 ราย

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ แถลงวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2558 ตามที่คณะอนุกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนด ดังนี้
ประธานกรรมการ
ปกอนเดือนละ 22,000 บาท

เดือนละ 24,200 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปกอนเดือนละ 22,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
ปกอนเดือนละ 19,500

เดือนละ 24,200 บาท
เดือนละ 21,450 บาท/คน

บาท/คน

กรรมการ
ปกอนเดือนละ 15,000 บาท/คน

เดือนละ 16,500 บาท/คน

กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับผลตอบแทนนี้
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน ซึ่งไมไดรับคาตอบแทนดังกลาว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
177,872,386 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 150 ราย

วาระที่ 11

พิจารณาและอนุมัติบําเหน็จกรรมการ

ดวยจํานวน

ประธานฯ แถลงวา คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทาน ทานละ 200,000 บาท รวมเปน
เงิน 1,800,000 บาท โดยขอจายพรอมกับการจายเงินปนผล (ปกอนทานละ 175,000 บาท รวม
เปนเงิน 1,575,000 บาท)
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุนสอบถามวาใชเกณฑอะไรในการกําหนดบําเหน็จกรรมการ
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คุณวิโรจนฯ ชี้แจงวา ดูจากผลกําไรบริษัท ปนี้ดีกวาปกอน รวมทั้งเปรียบเทียบกับการจายปกอน
และดูบริษัทในตลาดฯ และบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันดวย
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
คุณวิลาศ เลขานุการ แจงวา ในวาระนี้มีกรรมการ 3 ทาน ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทรวมกัน
จํานวน 33,208,344 หุน จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติบําเหน็จกรรมการ
144,664,042 หุน ของผูถือหุนที่มาใชสิทธิและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดวยจํานวน

เปนจํานวนผูถือหุนที่มาใชสิทธิรวม 177,872,386 หุน ( 150 ราย)
วาระที่ 12

อื่นๆ

ไมมี
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ผูถือหุนสอบถามถึงแผนการดําเนินงานในปนี้ และในอนาคต
คุณวิโรจนฯ ในฐานะที่ดูแลธุรกิจรับเหมาฯ ชี้แจงวา บริษัทพยายามใหมี Repeat Customer คือใหเปนลูกคาประจํา ป
นี้และปหนา ธุรกิจรับเหมาคาดการณไววาจะโต 10% สวนอัตราการทํากําไรนาจะทรงตัว ธุรกิจรับเหมานาจะเติบโตได
อยางตอเนื่อง เนือ
่ งจากปจจุบัน บริษัทอยูในกลุมผูรับเหมาที่มีศักยภาพในการสรางตึกสูง
คุณชัยรัตนฯ ในฐานะที่ดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย ชี้แจงวา ปนี้ธรุ กิจอสังหาจะมียอดโอนประมาณ 220 ลานบาท
เนื่องจากการรับรูรายไดจะรับรูไดเมื่อโอน ปนี้โอนนอย แตปหนา Tempo Grand จะโอนได จะรับรูรายไดไมต่ํากวา
2,000 ลานบาท ดังนั้นปหนาจะดีมาก
ความเสี่ยงคือ เราเปนบริษัทเล็ก ไมมีที่ดินที่จะสรางไดตอเนื่อง ทําใหการรับรูรายไดไมตอเนื่อง บริษัทไดพยายาม
เสริมโครงการแนวราบเขามา เพื่อใหรับรูรายไดตอเนื่อง
ในปนี้จะเปดตัว 3 โครงการ มูลคารวมประมาณ 2,000 ลานบาท เปนคอนโด 2 โครงการ และเปนแนวราบ 1 โครงการ
คุณวิลาศฯ ในฐานะที่ดูแลธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง ชี้แจงวา ปที่ผานมา PCM มีรายไดลดลง เนื่องจาก
ธุรกิจการรับเปนตัวแทนจําหนายคอนกรีตซึ่งขายตรงใหกับพรีบิลท มียอดลดลง เนื่องจากงานกอสรางในชวงฐานราก
ซึ่งตองใชคอนกรีตเปนจํานวนมากของพรีบิลทลดลง อยางไรก็ตามแมยอดขายจะลดลงแตกําไรสุทธิก็เพิ่มขึ้น
สําหรับในปนี้และปหนา แนวโนมของธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะในแนวราบ มีแนวโนมที่ดีมาก ทําให PCM ไดอานิสงค
โดยตรงเพราะสินคาสวนใหญ คือ แผนพื้นสําเร็จรูป บานสําเร็จรูป เสาเข็มขนาดเล็ก ใชกับอาคารแนวราบทั้งสิ้น ปนี้
และปหนา นาจะมี Growth ทั้งยอดขายและกําไร
ผูถือหุนสอบถามถึงแผนการซื้อที่ดิน
คุณชัยรัตนฯ ชี้แจงวา ปจจุบันหาซื้อที่ดินยาก ราคาแพง เราถึงไดพยายามนํา บิลทแลนด เขาจดทะเบียนในตลาดฯ
ในขณะนี้พิจารณาที่ดินอยูหลายแปลง แนวคิดในการดําเนินการก็คอ
ื ราคาที่ดินตองเหมาะสม ราคาตองทําได ถาขาย
ไมไดลดราคาไดเทาไหรถึงจะขายไดแลวไมขาดทุน เราถึงจะทํา โดยตั้งเปา Profit Margin ไมต่ํากวา 30% Net
Profit ไมต่ํากวา 15%
ผูถือหุนสอบถามความเห็นเกี่ยวกับสภาวะอุตสาหกรรมคอนโดฯ ถดถอย
คุณชัยรัตนฯ ชี้แจงวา มีขาวอยางนี้มาหลายปแลว แตสวนตัวยังยืนยันวา ถาไมขายแพงมาก กําไรตามสมควร ทําเล
ที่ตั้งดี ยังขายไดแนนอน ตัวอยางเชนโครงการ Tempo Grand ของบริษัท วันนี้ขายดวยราคาสูงกวาเดิม 10% แลว
ทั้งที่เมื่อ 2 ปกอน ผูถือหุนยังแสดงความหวงใยอยูเลย
ผูถือหุน ตัวแทนจากสมาคมอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน
ของ IOD และสอบถามเรื่องอัตรากําไร

สอบถามถึงความคืบหนาการเขารวมโครงการตอตานทุจริตฯ
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คุณณฐฯ CFO ของบริษัทชี้แจงวา บริษัทไดลงนามแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการดังกลาวแลว ขณะนี้อยูระหวาง
การเขียน และทํามาตรการตางๆ การตั้งคณะกรรมการยอย เชน กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามขอกําหนดของ IOD
เพื่อสงให IOD พิจารณา
คุณวิโรจน ชี้แจงในเรื่องอัตรากําไรวา ธุรกิจรับเหมา Gross Margin ประมาณ 8 ถึง 10%
ธุรกิจอสังหา Gross Margin 30 กวา %
ผูถือหุนไดเสนอใหลงรายละเอียดในการแถลงผลการดําเนินงาน โดยแสดงในรูปของ Graph หรือ Slide
คุณวิโรจนฯ รับจะไปดําเนินการ
คุณชัยรัตนฯ ไดชี้แจงวาบริษัท มีการแถลงผลงานระหวางปหลายครั้ง เชน Opportunity Day ดังนั้นขอ email ของผู
ถือหุนที่อยากทราบรายละเอียด แลวจะใหเจาหนาที่สงให
ผูถือหุนสอบถามเรื่องปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องคาแรง
คุณวิโรจนฯ ชี้แจงวา เรื่องคาแรงปญหาเบาลงแลวเนื่องจากสามารถผลักภาระไปใหผูวาจางได อุปสรรคจริงๆ คือ
ความตอเนื่องของงาน ซึ่งเกิดเนื่องจากปญหาภาวะทางการเมือง/เศรษฐกิจ ทําใหนักลงทุนชะลอการเริ่มโครงการ ทํา
ใหงานขาดชวง อยางไรก็ตาม ภาวะดังกลาวเริ่มดีขึ้นแลว
สําหรับพรีบิลท เองมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยดานการกอสราง ทั้งระบบพรีคาสท ระบบผนังภายใน ทําใหงาน
รวดเร็วขึ้น เราไดมีการพัฒนาระบบงานเพื่อลดแรงงานลงเพื่อเตรียมพรอมสําหรับปญหาการขาดแคลนแรงงาน
สําหรับปญหาของอสังหาฯ คือการหาซื้อที่ดินมาพัฒนาซึ่งหาไดยากขึ้นเรื่อยๆ
ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเรื่องปญหางานไมตอเนื่อง เนื่องจากการเมืองขอใหชี้แจง
คุณวิโรจนฯ ชี้แจงวา ถาการเมืองไมนิ่ง เชน จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือมีความขัดแยงระหวาง 2 กลุม นักลงทุน
จะชะลอการลงทุน เลื่อนโครงการออกไป ซึ่งผูรับเหมาจะตองรับภาระตนทุนที่ตองเกิดขึ้น อาจจะ 2-3 เดือน กวานัก
ลงทุนจะรูสึกปลอดภัยที่จะลงทุน
ปจจุบันบริษัทพยายามผูกพันกับลูกคาใหมาก พยายามใหเปน Repeat Customer เพื่อมีโอกาสไดดูแผนธุรกิจของ
ลูกคา แตสวนใหญลูกคาก็ยังกลาววา แผนของเขาขึ้นกับความสงบทางการเมืองดวย
คุณชัยรัตนฯ เสริมวา รัฐบาลเพิ่งประกาศ Inject เงินเขาระบบโดยโครงการลงทุนตางๆ ใน ไตรมาส 3-4 ของปนี้ จะ
ทําใหเกิดงานขึ้นเปนจํานวนมากซึ่งจะไดประโยชนมากกับพรีบิลท
ผูถือหุนสอบถามถึงแนวทางการทําการตลาดของ Builtland
คุณชัยรัตนชี้แจงวา นโยบาย ของ Builtland
•
ยืนยันเรื่องโครงการตองอยูแนวรถไฟฟา
•
จะพยายามใหสัดสวนมูลคาโครงการ คอนโด : แนวราบ เปน 50 : 50 เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อให
การรับรูรายไดสม่ําเสมอ
•
จะพยายามใหมี Growth อยางตอเนื่อง
สําหรับในดานของอุปสรรคนั้น ทางดานการเงินปจจุบันไมมีปญหาแลว และพยายามนํา Builtland เขาจดทะเบียนใน
ตลาดฯ ซึ่งจะเปน ตลาด MAI ไปกอน เนื่องจากในชวงแรกกําไรยังไมเขาขายการเขาใน SET
สําหรับ Segment ของ Brand TEMPO นั้น คงเปน B หรือ B+
ถาต่ํากวานั้นคงไมใชชื่อ TEMPO
สําหรับคําถามที่วาจะไปใน Segment ไหนนั้น คงตอบไมได เพราะ ตัวที่ดิน/ราคาของที่ดินจะเปนตัวกําหนด
Segment ถาซื้อที่มาแพงมากจะไปทํา Segment กลางหรือต่ําคงไมได แลวดวยที่ดินที่หายากเชนนี้ จะเลือกซื้อ
เฉพาะที่ดินเพื่อกําหนด Segment ก็ไมได ถาเจอที่ดินที่ราคาเหมาะสม ทําเลได ก็ตองซื้อ
ผูถือหุนสอบถามเรื่องเทคโนโลยีในการสรางตึกดวย Ink Jet
และ ขาว จีนสามารถสรางตึก 15 ชั้น ภายใน 3 วัน
คุณวิโรจนฯ ชี้แจงวา ไดดูแตคลิปเชนกัน ไมเห็นของจริง เชื่อวามีโอกาสเปนไปได
แตไดสอบถาม Developer แลวเห็นวาไมมีความจําเปนตองสรางเร็วขนาดนั้น และอาจไมมีใครกลาพักอาศัย
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สําหรับการสรางตึก 15 ชั้น ภายใน 3 วันนั้น อาจจะสรางจากโรงงานแลวนําไปประกอบที่หนางานเทานั้น ประเด็นคือ
Cost จะรับไดหรือเปลา
ผูถือหุนสอบถามวา การนํา Builtland เขาจดทะเบียนในตลาดฯ ราคา IPO จะเปนเทาไหร ผูถือหุนพรีบิลท จะได
สัดสวนเทาไหร
คุณชัยรัตนฯ ชี้แจงวา ปจจุบันไดตั้งที่ปรึกษาทางการเงินคือ ธนชาติแลว และวางแผนจะจดในตลาด MAI กอน
เนื่องจากกําไรในชวงแรกไมถึงขอกําหนดของ SET ในอนาคตคอยยายไป SET
ตองให Right กับผูถือหุน พรีบิลทแนนอน จํานวนเทาใด หรือราคาเทาใดยังตอบไมได
คาดการณวาจะเขาตลาดไดปหนา ขณะนี้เอง Builtland เริ่มพึ่งตัวเองมากขึ้นเพื่อเตรียมการเขาตลาดฯ
ผูถือหุนสอบถามวาหลังเขาตลาดฯ แลว สัดสวนการถือหุนของ พรีบิลทจะเหลือเทาใด และจะกระทบกําไรของ พรี
บิลทขนาดไหน
คุณชัยรัตนฯ ชี้แจงวา พรีบิลท ตองเปนผูถือหุนใหญแนนอน
เมื่อเขาตลาดไดแลว Builtland ยอมสามารถหาแหลงเงินทุนมาลงทุนเพื่อขยายธุรกิจได ดังนั้นถึงจะถือหุนนอยลงแต
ดวยฐานของรายไดที่มากขึ้น ผลกําไรก็จะมากกวาเดิมสําหรับพรีบิลท
ผูถือหุนสอบถามเรื่องการหาแหลงเงินกูในปจจุบัน
คุณณฐฯ CFO ชี้แจงงวาปจจุบัน พรีบิลท ออกหุนกู ที่ตน
 ทุน 4.8% ตอป แลวให Builtland กูตอไปซื้อที่ดิน หลังเขา
ตลาดแลวจึงคอยเอาเงินมาคืนเงินกูนี้
และสําหรับแตละโครงการที่เกิดขึ้นนั้น ธนาคารจะใหกูประมาณ 60-70% ของมูลคาโครงการ
ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา
ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุน และผูเกี่ยวของที่มาประชุม และปดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล พรรณลาภ)

ลงชื่อ ........................................... กรรมการผูจด
ั การ
(นายวิโรจน เจริญตรา)
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