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At Sapphire Room 204-205, Impact Forum 2nd Floor

แนวปฏิบัตเิ พื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านและเพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความ
เสี่ ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ
ผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่มีไข้ (มีอุณหภูมิต้งั แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรื อ
มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็ นไข้ หรื อ ผูท้ ี่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ ยงและยังไม่พน้ กาหนดเวลา 14 วัน เข้าร่ วมการประชุม ทั้งนี้ ผู ้
ถือหุน้ ยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อ บุคคลอื่นที่ไม่มีความเสี่ ยงต่อ
การติดเชื้อสามารถเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน และส่งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ
บริ ษทั จึงขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการ
ปฏิบตั ิตนดังนี้
 กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 กรุ ณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
 หากมี ไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายในเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ านเป็ นอย่ างสู งและหวังเป็ นอย่ างยิง่ ทีจ่ ะได้ รับความร่ วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่ างดี เพื่อสุ ขอนามัยทีด่ ี
ของผู้ถือหุ้นทุกท่ าน

2

Measures to prevent COVID-19 Infection at the Annual General Meeting of Shareholders for 2020
Out of concern for the health of all the shareholders who will attend the AGM, and to support the measures of the
Department of Disease Control regarding the risk of COVID-19 infection, the Company will set up a screening point at the
entrance to the meeting room to check every attendee’s body temperature. The Company reserves the right to deny entry to
anyone with a temperature of 37.5 degrees Celsius or higher, anyone showing symptoms of fever, or anyone who has returned
from a high-risk country less than 14 days before the meeting. However, every shareholder has the right to vote by proxy by
assigning and independent director or anyone who are not risk in COVID-19 anyone who can join the meeting to vote on his or
her behalf. Questions for each agenda item can be submitted in advance as usual.
The Company requests that everyone who is admitted to the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 follow these
recommendations:
 Wear a facemask at all times
 Wash your hands often with soap or hand sanitizer
 Avoid touching your eyes, nose and lips with unwashed hands
 Avoid sharing personal items with others
Leave the meeting immediately if you develop a fever, cough, runny nose, sore throat or breathing difficulties
Your king cooperation will be very much appreciated and in the best interests of all the meeting attendees.
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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.
บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน)
1. หนังสื อมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
2. สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
3. รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode)
4. ประวัติยอ่ และประสบการณ์การทางานของผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5. จานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
6. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
7. ประวัติยอ่ และประสบการณ์การทางานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบอานาจฯ
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ว่าด้วยเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือ
หุน้ ปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:30-14:30 น. ลงทะเบียน
เวลา 14:30 น.
เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งได้ ประชุมไปเมื่อวันที่
25 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บ ริ ษทั มหาชน จัดทารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นและจัดส่ ง ให้แก่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด และให้นาเสนอต่อที่
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ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในคราวต่อไปด้วย บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจัดทาและจัดส่ งให้หน่ วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ( www.prebuilt.co.th )
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั ฯ ได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งเกิดขึ้น
ในรอบปี ที่ผา่ นมา ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แถลงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่
ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชี กาไรขาดทุน ประจาปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 โดยได้ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ส อบบัญ ชี แ ล้ว และเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบ ริ ษ ัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งก าหนดให้ที่ป ระชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น (งบดุ ล) และบัญชี กาไรขาดทุน และเพื่อเป็ นการชี้ แจงให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาว่า มีพฒั นาการไปในทิศทางใดบ้าง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็ นสมควรพิจารณา อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น (งบดุ ล) และบัญชี
กาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ผ่านการตรวจสอบบัญชี แล้ว (งบดุลและบัญชี กาไร
ขาดทุนอยูใ่ นรายงานประจาปี )
ผลการดาเนินงาน
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2562
2561
5,947.56
5,029.63
3,742.71
2,765.99
2,204.85
2,263.64
4,295.43
3,896.14
271.79
384.21

1.สิ นทรัพย์รวม
2.หนี้สินรวม
3.ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
4.รายได้รวม
5.กาไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2562
2561
4,706.37
3,932.77
2,628.25
1,783.18
2,078.12
2,149.59
3,755.40
3,428.30
250.92
382.33

การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล ประจาปี พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จานวน 250.92 ล้านบาท
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้บริ ษทั ฯ กันสารอง จานวน 5% ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าจะ
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2562 จานวน 250.92
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นกาไร 0.813 บาท/หุ ้น และบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้
การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลงวด 9 เดื อนของปี 2562 ที่ คณะกรรมการมีมติ อนุ มตั ิ เมื่ อ วันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท และได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลครั้ งที่ 2 ในรู ปแบบเงิ นสด ที่ คณะกรรมการมี มติอนุ มตั ิ เมื่อ วันที่ 31
มีนาคม 2563 จากกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ที่ได้รับตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี แล้ว) ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.60 บาท ต่อหุ ้น และได้จ่ ายเงิ นปั นผลแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30
เมษายน 2563
การให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล แทนการพิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี นั้นเป็ นการลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ออกไปโดยไม่มีกาหนด ซึ่งเป็ นจานวนเงินปั นผลรวมทั้งสิ้ นอัตราหุ ้นละ 0.80 บาท เป็ นการจ่ายจากกาไรจากผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ปี 2562

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2562

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ปี 2561
ปี 2560

1.กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2.กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ ้น)
3.จานวนหุ้น (ล้านหุ ้น) ณ วันสิ้นปี
4.เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ ้น)
5.รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ

250.92
0.813
308.68
0.80
246.94
98.42%

382.33
1.239
308.68
0.80
246.94
64.57%
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1,128.71
3.657
308.68
1.80
555.62
49.22%

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อเป็ นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เพื่อขอ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
: หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิหรื อไม่
ด้อยสิ ทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรื อไม่มีประกัน อาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุน้ กู้
: วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุ
: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
วิธีการจัดสรร
: เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อให้แก่นกั ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ
และ/หรื อในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/
หรื อ ในลัก ษณะหมุ น เวี ย น (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง และประกาศอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในช่วงเวลาที่ ออกหุ ้นกูใ้ น
ขณะนั้น
การชาระคืนเงินต้น
: กาหนดไถ่ถอนขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด และ
บริ ษ ัท อาจมี ห รื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ ้น กู้ก่ อ นครบก าหนด ทั้ง นี้ ให้เ ป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริ ษทั อาจขึ้นทะเบี ยนหุ ้นกูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อศูนย์ซ้ื อ
ขายตราสารหนี้อื่นใด
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่ อนไขอื่นๆในการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ช่น ประเภทหุ ้นกู้
จานวนหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนาเงินที่ได้รับไปใช้
ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชาระดอกเบี้ย เป็ นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การ
จดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อผู ้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ขอ้ มูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และ
มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้
ชนิด

การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องออกตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
สาหรับในปี นี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประเภทของกรรมการ
คุณศิริชยั สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
คุณสุเทพ ธาระวาส
กรรมการ
กรรมการอิสระ
คุณสิ ทธิพร ศรี นวลนัด
กรรมการ
กรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) โดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง อย่างรอบคอบ
ระมัดระวังว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มี
ประสบการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ การลงทุน ที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่
กรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรที่ผถู ้ ือหุน้ จะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู ้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ น
การล่วงหน้า ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้จดั ให้มีข้ นึ เป็ นประจาในแต่ละปี ระหว่างวันที่
13 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ซึ่งในปี นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ น
กรรมการแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติยอ่ และประสบการณ์การทางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ต่างๆ การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ และการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้าย
หนังสื อฉบับนี้ดว้ ยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบ 4)
โปรดดูจานวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 และปี ที่เข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
ได้ในเอกสารแนบ 4,5
โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลตามรายชื่ อของผู้ทถี่ ูกเสนอให้ กลับเข้ ามา
เป็ น กรรมการบริษัท
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี
2562 บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561 จานวน 1,270,000 บาท)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด โดย นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5599 (เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2561 ) และ/หรื อนายนพฤกษ์ พิษณุ
วงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ) และ/หรื อ
นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิ ตร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในงบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ) เป็ นผูส้ อบบัญชี ปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2562 จานวน 1,320,000 บาทและ
ปี 2561 จานวน 1,270,000 บาท)
โดยทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนั้น บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในเครื อ
ของบริ ษทั ฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็ นเงิน 1,020,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าว
ข้างต้น (ปี 2562 จานวน 920,000 บาท)
ปี 2563
ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (บาท)
เฉพาะบริ ษทั
1,375,000
1,320,000
บริ ษทั ในเครื อ
1,020,000
920,000
ค่าบริ การอื่น
ไม่มี
ไม่มี
รวม
2,395,000
2,240,000
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด
การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2563 เท่ากับปี 2562 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากาหนด ดังนี้
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1.ประธานกรรมการ
2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.กรรมการตรวจสอบ
4.กรรมการ

เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ

ปี 2563
32,000 บาท
32,000 บาท
30,000 บาท/ท่าน
21,000 บาท/ท่าน

ปี 2562
32,000 บาท
32,000 บาท
30,000 บาท/ท่าน
21,000 บาท/ท่าน

 กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว (ในกรณี ที่ควบตาแหน่ง)
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม ในวาระนี้ คุณวิโรจน์ เจริ ญตรา และคุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบาเหน็จกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดบาเหน็จแก่กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบาเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็ นจานวน 250,000 บาท/ท่าน เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรื อผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบาเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ก่อน
นโยบายกาหนดค่ าตอบแทน
ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ จ าเป็ นและเหมาะสมทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ต ัว เงิ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับ
บริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
การนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้ เชิญนักกฎหมายอิสระ เข้ ามาเป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในการนับคะแนน
เสียงในครั้งนีด้ ้ วย
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชาระจานวน 308,676,462 หุ้นมูลค่ าหุ้นละ 1 บาทเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด
ทาให้ ผ้ถู ือหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่ อ 1 เสียง
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บริษัทฯ มีนโยบายส่ งเสริมการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเลือกจัดประชุมในสถานที่
เดินทางสะดวก และ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม หากมีข้อสงสัย หรื อ มีข้อซักถาม สามารถ
ติดต่ อทีบ่ ริษัทได้ ในเวลาราชการทีเ่ บอร์ 0-2960-1380 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า ยีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม ในกรณี ที่ไม่สามารถหาผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ บริ ษทั ขอเสนอชื่อ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง และคุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั (ประวัติยอ่ และประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็ นผูร้ ับมอบอานาจ
ของท่าน เข้าร่ วมประชุมตามหนังสื อมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้จะต้องยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ณ สถานที่จดั ประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13:30 น. – 14:30 น.
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ ขอเสนอชื่อเป็ นผูร้ ับมอบอานาจของท่าน
1.

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
อายุ 56 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

2.

นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
อายุ 56 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 42 ซอยรามคาแหง 46 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10900

ในกรณีทมี่ คี วามประสงค์ จะมอบอานาจให้ กรรมการอิสระดังกล่ าว กรุณากรอกชื่ อ และรายละเอียด
ของกรรมการอิสระลงในช่ องผู้รับมอบอานาจ ทั้งนีเ้ พื่อผลประโยชน์ ของท่ านเอง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ เจริ ญตรา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.
บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
1 July 2020
RE
:
TO
:
Enclosures :

Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
All Shareholders of Pre-Built PLC.
1. Proxy Form
2. The minutes of 2019Annual General Meeting of Shareholders
3. Annual Report 2019 (QRcode)
4. Biography and background of the persons who are proposed to be directors
5. Details of number of Board’s meetings; Directors’ remuneration
6. Map of Shareholders’ Meeting place
7. Biography and background of the Independent Directors who are proposed
to be proxy holders
8. Definition of Independent Director
9. Articles of Association: Shareholders’ Meeting
10. Registration Form
11. QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2019

The Board of Directors’ Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2020 Annual General Meeting
of Shareholders to be held on Thursday 16 th July 2020 at 2:30 p.m. at Sapphire Room 204-205 , Impact
Forum 2nd Floor , Muang Thong Thani. Details are as follows:
1:30 p.m. – 2:30 p.m.
2:30 p.m.
Agenda 1

Shareholders’ registration
Start Meeting with the following agenda:

Certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2019
Objective & Reason: In respect to the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Public Limited
Companies Act B.E. 2535, the Company shall deliver to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of
Commerse, a copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders within the date according to
the requirement of the law and also propose to the next shareholders’ meeting. The Company already prepared
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the minutes of the abovementioned meeting and submitted to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of
Commerce and also already posted on the Company’s website (www.prebuilt.co.th)
Board of Directors’ opinion: The Board of Committee considers that the Minutes made at Annual General
Meeting of shareholders 2019 accurated present. BOD proposes to certify the Minutes.
Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend
the meeting and cast their votes.
Agenda 2

To acknowledge the Company’s 2019 operating results
Objective & Reason: In compliance with the Public Limited Companies Act and the Company’s Articles of
Association, the summary of the Company’s performance and major changes during the year 2019 was shown
in Annual Report of the year 2019
Board of Directors’ opinion: Inform the Company’s 2019 operating results to the shareholders

Agenda 3

Consider and approve the Company’s Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2019
Objective & Reason: The Company prepared a Statements of Financial Position (balance sheet) as well as
statements of profit and loss for the year end 31st December 2019, which were audited and certified by auditor
in respect to the Public Limited Companies Act and the Company’s Article of Association.
Board of Directors’ opinion: Certify the Audited Company’s Balance Sheet and Statements of Income as at
31st December 2019 (copies are attached)
Consolidated
2019
2018
5,947.56
5,029.63
3,742.71
2,765.99
2,204.85
2,263.64
4,295.43
3,896.14
271.79
384.21

(Million Baht)
1.Total assets
2.Total liabilities
3.Total shareholders' equity
4.Total revenue
5.Net profit

Separated
2019
4,706.37
2,628.25
2,078.12
3,755.40
250.92

2018
3,932.77
1,783.18
2,149.59
3,428.30
382.33

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend
the meeting and cast their votes.

13

Agenda 4

To Acknowledge Interim Dividend Payment for the year 2019 operating result;
Objective & Reason: The Company’s 2019 Net Profit was 250.92 million Baht (Separated financial
statement) and The Company dividend policy is not more than 50% of net profit and in compliance with the
Company’s Article of Association, the Company shall allocate to a reserve fund in an amount of not less than
5% of the annual profit, until the reserve fund reach an amount of not less than 10% of the Company’s
registered capital.
Board of Directors’ opinion: The Company’s 2019 Net Profit was 250.92 million Baht (Separated financial
statement) or 0.813 Baht/Share.
The interim dividend payment rate of 0.60 Baht per share for the 9 months of 2019, approved by the
Board of Directors on November 14, 2019 and the dividend payment date on Friday 13 December 2019.
The second Interim dividend payment from operating results base on the latest audited financial
statements for the year ended 31 December 2019 at the rate of 0.60 Baht per share and the dividend payment
date on Thursday 30 April 2020.
The Board of Directors consider to approve the aforementioned rate, which is the same as the rate
the Company intended to propose for approval at the Annual General Meeting of Shareholders, to reduce
impact from the sudden and indefinite postponement of the meeting. With the interim dividend payment rate
of 0.60 Baht per share combined with the rate of 0.20 Baht per share for the 9 months of 2019, the total
dividend payment derived from the Company’s profit in 2019 will amount to 0.80 Baht per share.

A comparison of dividends payment
Detail of dividends payment
1.Net profit (million baht)
2.Net profit per share (baht/share)
3.Number of shares (million share) at the end of the year
4.Dividend payment per share (baht/share)
5.Total dividends payment (million baht)
6.Proportion of dividends payment to net profit
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2019

(Separated financial statement)
2018
2017

250.92

382.33

1,128.71

0.813

1.239

3.657

308.68

308.68

308.68

0.80

0.80

1.80

246.94

246.95

555.62

98.42%

64.57%

49.22%

Agenda 5

Consider and approve the issuance of Company’s Debenture
Objective & Reason: In order to raise an additional funding for expanding the investment:
Board of Directors’ opinion: Has approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2020
to approve the issuance and offering of debentures as follows
Type

: All types of debentures, specified or unspecified names of the holders,
subordinated or unsubordinated, secured or unsecured debentures with/without
trustee.
Nomination
: Thai Baht and/or any other currencies.
Total value
: Up to Baht 1,000,000,000 or in other currency equivalent to it.
Interest rate
: Subject to the market situation at the time of issuing and offering debentures.
Term
: Up to 5 years from the date of issue.
Offering
: Public offering and/or private placement and/or offering to institutional
investors and/or high net worth investors and/or specific investors in the
territory and/or overseas in one or several tranches from time to time pursuant
to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission.
Principal repayment
: Depend on market conditions at the time that the debentures are issued and
offered
Call and put option
: Holders of debentures may or may not be entitled to require the
Company to redeem the debentures prior to maturity and the
Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior
to maturity and this feature will be dealt with in the terms and
conditions of the debentures.
Registration of debentures : The debentures so offered may be registered with Thai Bond Market
Association and/or other bond purchasing center.
In addition, the Board of Directors of the Company and/or person(s) assigned by the Board of
Directors and/or managing director shall have full power and authority to negotiate, execute and/or enter into
the documents and agreement concerned and/or to take any actions necessary to the issuance and offering of
the debentures in accordance with the laws and have the authority to specify conditions and others details in
relation to each issuance and offering of the debentures.
Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than three-fourth of the total number
of votes of shareholders who attend the meeting.
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Agenda 6

Consider and approve reappointment of Directors who retired
Objective & Reason: In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of
Association, at each General Annual Meeting, one-third of the Directors must retire by rotation.
In this year, 3 directors would retire by rotation are:
Name
Title
Type
Mr.Sirichai Sombutsiri
Director
Independent Director
Mr.Suthep Tharawas
Director
Independent Director
Mr.Sittiporn Srinualnad Director
Director representing major shareholder
Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration
Committee (excluding the directors who are nominate) has considered this matter through careful considering
process who is qualified with expertise, knowledge, professional skill ,good morals and ethical
principles.They have extensive experience in economic and investment ,all of which are beneficial to the
Company.They should be reappointed
In Compliance with good corporate governance principle, the Company had given an opportunity to
the shareholders to propose the name of candidates who have qualification and knowledge suitable for the
vacant directorships during November 13, 2019 – January 31, 2020 but there was no candidate proposed by
shareholders.
Details of Biography and background of the persons who are proposed to be directors and details of
number of Board’s meetings, percentage of attendance and attended year are enclosed (Enclosure 4,5).
Directors will be voted on individually.
Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend
the meeting and cast their votes under the selection process prescribed in Clause 18 of the Company’s Articles
of Association.

Agenda 7

Consider and approve appointment of the Auditor and approve Auditor’s Fees for 2020
Objective & Reason: : In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of
Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve appointment of the Auditor and
approve Auditor’s Fees. In 2019, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd.,
To be the Company’s auditor with the auditor’s fee of 1,320,000 (for the year 2018 amount 1,270,000 Baht)
Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Audit Committee, Board of
Directors propose to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat, (has certified on the company financial statement
since 2018) CPA (Thailand) License No. 5599 and/or Mr. Nopparoek Pissanuwong, (has not yet certified on
the company financial statement) CPA (Thailand) License No.7764 and/or Miss Suphaphorn Mangjit, (has not
yet certified on the company financial statement) CPA (Thailand) License No.8125 of DIA International
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Audit Co.,Ltd., to be the company’s auditor for the year 2020 with the auditor’s fees of 1,375,000 Baht (last
year 1,320,000 Baht for the year 2018 amount 1,270,000 Baht).
All of 3 auditors do not have conflict of interest with Company/subsidiary/major shareholder or
related person. As such they have independent opinion to express an opinion on the Company’s financial
statement.
In the event that those auditors are unable to perform their duties, DIA International Audit Co.,Ltd.
is authorized to assign another of its auditors to perform the audit and express an opinion on the Company’s
financial statements in their place.
DIA International Audit Co.,Ltd. is appointed to be the auditors for the Company’s subsidiaries with
the auditor’s fees of 1,020,000 Baht (last year 920,000 Baht).
2020
2019
Auditor’s fees (Baht)
Company only
1,375,000
1,320,000
Subsidiaries
1,020,000
920,000
Other fees
none
none
Total
2,395,000
2,240,000
Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend
the meeting and cast their votes.
Agenda 8

Consider and approve Director’s monthly remuneration
Objective & Reason: In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of
Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve the directors’s monthly
remuneration.
Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration
Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate
of the Company’s business including the increase in responsibility, the Board of Directors proposes Director’s
monthly remuneration for the year 2020 as following.
2020
2019
1. Chairman of The Board of Director
32,000
32,000 Baht/month
2. Chairman of Audit Committee
32,000
32,000 Baht/month
3. Member of Audit Committee
30,000
30,000 Baht/month/person
4. Director
21,000
21,000 Baht/month/person
 Each Director can be remunerated only one highest rate (in case of holding more than 1 position)
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Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of
votes of shareholders who attend the meeting. Management Director Mr.Wirot Charoentra and Mr.Nata
Hongladarom did not receive the remuneration
Agenda 9

Consider and approve Director’s Bonus
Objective & Reason: : In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of
Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve the directors’s Bonus.
Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration
Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate
of the Company’s business, the Board of Directors proposes to approve Director’s Bonus for the year 2019 of
each position of 250,000 Baht. The last year, Director’s bonus of each position of 250,000 Baht.
The company did not pay any benefit to the Board of Committee and the Board Audit Committee
except the Director’s monthly remuneration and Director’s Bonus, which must approved from the resolution
of AGM
Remuneration
Determining necessary and appropriate monetary and non-monetary remuneration, for individual members of
the Board of Directors each year, by taking into consideration each director’s duties and responsibilities,
performance, and comparisons against similar businesses, and the benefits expected in return from each
director. The report will be submitted to the Board of Directors for consent and to the Shareholders’ Meeting
for approval.
Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of
votes of shareholders who attend the meeting.

Agenda 10

Consider other issues (if any)
The Company has invited an independent lawyer to observe in the counting of votes in this
time.
Paid up capital of 308,676,462 common shares at Bath 1 a share. The holders of common
shares are entitled to one vote per share.
The Company has a policy to promote attendance for all types of investors by choose a
meeting place conveniently to facilitate attendance. If you have any questions, could you please contacts
the company at Tel. 02 9601380 in official time.
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Under Article of Association of the Company, number of shareholders or proxy attended the
shareholders’ meeting have to be at least 25 persons or at least 50% of total shareholders of the Company, and
the number of shares attended the meeting have to be at least 1/3 of total paid-up Shares.
The Shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the above mentioned time and
venue. If any Shareholder would appoint any other person to attend the Meeting and to cast the votes, please
assign that person in the proxy (the proxy form are enclosed). In case that a shareholder cannot find a suitable
person, the Company would like to propose Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong and Mr. Prasong
Prapussaratit the Company’s Independent Directors and Audit Committee (Biography and background of the
Independent Directors who are proposed to be proxy holders is enclosed, Enclosure 7) to be the proxy. Any
shareholder or the proxy has to submit the relevant document to determine the right to attend the Meeting at
the above- mentioned venue between 1:30 p.m.-2:30 p.m.
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders :
1. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong
Age 56 Years
Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
2. Mr. Prasong Prapussaratit
Age 56 Years
Resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkamheng Road, Hua Mak,
Bangkapi, Bangkok 10900
For your acknowledgement.
Yours faithfully,
Pre-Built Public Company Limited

(Mr. Wirot Charoentra)
Managing Director
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เอกสารแนบ 2
(สาเนา)
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562
บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2562
ณ ห้ องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพค เมืองทองธานี
--------------------------------------------------------------รายชื่ อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1
นายศิริชยั
สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ
2
นายวิโรจน์
เจริ ญตรา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3
นายศราวุธ
บุษยรัตน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4
รศ. ดร. ธนิต
ธงทอง
กรรมการตรวจสอบ
5
นายประสงค์
ประภัสสราทิตย์ กรรมการตรวจสอบ
6
นพ. สิ ทธิพร
ศรี นวลนัด
กรรมการ
7
พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์
กรรมการ
8
นายณฐ
หงศ์ลดารมภ์
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1
นายสุเทพ
ธาระวาส
กรรมการ
ซึ่งสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม เท่ากับ 88.89% ของกรรมการทั้งหมด
รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุม
1
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
2

นายอัครพงษ์ เหล่ามติ

3

นางสาวธนัญญา พิพิธวณิ ชการ

ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็ นผูส้ งั เกตการณ์การ
ลงคะแนนและการนับคะแนน
ทาหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิ ดประชุม เวลา 14.30 น.
คุณธนัญญา พิพิธวณิ ชการ พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนาคณะกรรมการ ผูส้ อบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งมาทา
หน้าที่ผสู ้ งั เกตการณ์การลงคะแนนและการนับคะแนน ผูเ้ กี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ซึ่งเป็ นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม
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คุณศิริชยั สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดประชุม และมอบหมายให้คุณเมธาวี ซึ่งทาหน้าที่พธิ ีกรในการประชุมแจ้ง
องค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดาเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ
คุณธนัญญา พิพิธวณิ ชการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
 มาประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รวมจานวนหุน้ 69,991,305 หุน้
 รับมอบฉันทะมาประชุม 35 ราย รวมจานวนหุน้ 54, 366,943 หุน้
 รวมผูถ้ ือหุน้ มาประชุม 83 ราย รวมจานวน 124,358, 248 หุน้
จากจานวนหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.2876 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับบริ ษทั
สาหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดาเนินการไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามที่กฎหมายกาหนด คือ
 หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสี ยง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน
1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ยกมือ
 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท้ ี่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง มาหักจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย
 หลังจากนับคะแนนแล้ว พิธีกรคุณธนัญญา พิพิธวณิ ชการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
 สาหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ตอ้ งยกมือออกเสี ยงลงคะแนนอีก
เพราะจะเป็ นการนับซ้ า ขอเป็ นเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้องประชุม
 ในวาระทัว่ ๆ ไป จะใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายมี
สิ ทธิออกเสี ยงได้ตามจานวนหุน้ ที่ถืออยู่
 สาหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิ
เช่น วาระที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันจะมีผถู ้ ือหุน้ บางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อในบาง
วาระ จะต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง เป็ น
ต้น
 ในแต่ละวาระ คะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่อาจทยอยมาเข้าร่ วมประชุม คะแนนรวมที่
ประกาศในแต่ละวาระจะเป็ นคะแนนเสี ยงจริ งของผูถ้ ือหุน้ ที่มาออกเสี ยงทันในวาระนั้น
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กลต. ในเรื่ องของ Good Governance ขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อตัวแทน ที่
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อจะซักถาม หรื อจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุ ณาแสดงตัวต่อที่ประชุม
โดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายใด
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พจิ ารณาว่ามีคุณสมบัติ และความรู ้ความสามารถ เพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรรมการ
บริ ษทั
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โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่ มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชยั สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็ นผูด้ าเนินการ
ประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่
26 เมษายน พ.ศ. 2561
คุณศิริชยั ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่ งได้แจกไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2561
ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

วาระที่ 2

125,148,248
0
0
0
125,148,248

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561
คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าในปี 2561 ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม
3,896 ล้านบาท และมียอดกาไรสุทธิรวม 384 ล้านบาท โดยแยกเป็ นผลประกอบการแต่ละธุรกิจดังนี้
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2561 จานวน 3,428 ล้านบาทและกาไรสุทธิ 382 ล้านบาท โดยในปี 2560
บริ ษทั ฯ มีรายได้ 4,091 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในส่วนการดาเนินงานต่อเนื่อง 349.7 ล้านบาท และกาไรจาก
ส่วนงานที่ยกเลิก 779.01 ล้านบาท รวมเป็ น 1,128.71 ล้านบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2561 จานวน 504 ล้านบาทและกาไรสุทธิ 34 ล้านบาท โดยใน
ปี 2560 มีรายได้ 531 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 14 ล้านบาท
สาหรับรายละเอียดและแผนงานในอนาคต จะแจ้งให้ทราบในช่วงท้ายของการประชุม
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คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงขอให้พจิ ารณาในวาระถัดไป
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงผลการดาเนินงานในปี 2561ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน จึงเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
125,823,248
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
125,823,248
เสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล ประจาปี พ.ศ. 2561
คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมบริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี 2561 จานวน 382.33 ล้านบาทหรื อคิด
เป็ นกาไร 1.239 บาท/หุน้ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการ ปี 2561 เป็ นเงินสดในอัตรา หุน้ ละ
0.80 บาทต่อหุน้ หรื อร้อยละ 64.57 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลที่กาหนดไว้ของบริ ษทั จึงให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด กาหนดจ่ายปันผลในวันที่
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (XD
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 )
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ประจาปี พ.ศ. 2561
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โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
วาระที่ 5

125,828,934
0
0
0
125,828,934

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณาและอนุมตั ิออกและเสนอขายหุน้ กู้
คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว เพื่อเป็ นการ
ระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
: หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ
ประเภทด้อยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรื อไม่มีประกัน อาจ
มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
เหตุผล
: การออกหุ ้นกูม้ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการระดมเงิ นทุนเพื่อเพิ่ม
สภาพคล่ อ ง รวมถึ ง การขยายธุ ร กิ จ โดยเฉพาะส่ ว นงานพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อใช้สาหรับการซื้ อที่ดินที่มีศกั ยภาพ หรื อ การร่ วม
ทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริ ษทั ฯ โดยจะเลือก
ลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพเท่านั้น
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุน้ กู้
: วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาทหรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่น
ในจานวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุ
: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
วิธีการจัดสรร
: เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อให้แก่นกั
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนราย
ใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุ น เวีย น (revolving)
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและประกาศอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุน้ กูใ้ นขณะนั้น
การชาระคืนเงินต้น
: กาหนดไถ่ถอนขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบ
กาหนด และบริ ษทั อาจมี หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกู้ก่อนครบกาหนด
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้: บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และหรื อ
ศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้อื่นใด
ชนิด

24

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่ อนไขอื่นๆในการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ช่น ประเภทหุ ้นกู้
จานวนหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนาเงินที่ได้รับไปใช้
ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชาระดอกเบี้ย เป็ นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การ
จดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อผู ้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ขอ้ มูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และ
มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าแนวโน้มในการ
ออกหุน้ กู้ จะออกเป็ นเงินบาท หรื อ เงินต่างประเทศ
คุณศิริชยั ชี้แจงว่าจะออกเป็ นเงินบาท เนื่องจากรายได้ของบริ ษทั เป็ นเงินบาทมาโดยตลอด
คุณเกรี ยงศักดิ์ เรื องรัตนานนท์ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกหุน้ กู้
คุณวิโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจของบริ ษทั ฯ ปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจ 3 ประเภท คือ ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ทางบริ ษทั ฯ ต้องการขยายทั้ง
3 ธุรกิจ แต่ธุรกิจหลักที่จะใช้เงินมากที่สุดคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย บริ ษทั ฯจะโฟกัส ไปที่การ
ซื้อที่ดินที่มีศกั ยภาพ
คุณศิริชยั ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ยังคงมีความสามารถในการขอกูย้ มื เงินจากสถาบันได้มาก
พอสมควร แต่การเสนอให้มีการออกหุน้ กู้ ทาให้บริ ษทั ฯ มีความคล่องตัวในการเลือกใช้ตราสารทางการเงินที่
หลากหลายและดีที่สุดสาหรับบริ ษทั ในแต่ละครั้ง และเนื่องจากการออกหุน้ กูแ้ ต่ละครั้ง จาเป็ นต้องขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงเป็ นการเตรี ยมการในกรณี มีความจาเป็ นต้องใช้ ถ้ามีโอกาสที่ดีและต้นทุนสมเหตุสมผล
เนื่องจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น การออกหุน้ กูก้ ็สามารถคงอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นไว้ได้
ถือเป็ นการช่วยบริ ษทั ประหยัดต้นทุน
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ไม่ทราบว่านโยบายของบริ ษทั ฯ จะกลับไปกลับมารึ ไม่ เนื่องจากเดิม
บริ ษทั ฯ มีส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และได้ขายหุน้ ในส่วนงาน ดังกล่าวทิ้งไป หลังจากนั้น
บริ ษทั ฯ ก็มาเริ่ มต้นทาธุรกิจนี้อีก รบกวนให้คณะกรรมการชี้แจง
คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่าขึ้นอยูก่ บั จังหวะเวลา เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มีการชะลอ
ตัวและมีผเู ้ สนอจะซื้อ และบริ ษทั ฯ สามารถทากาไรได้จากการขายส่วนงานดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงขายส่วนงาน
ดังกล่าว แต่ในปั จจุบนั ทางบริ ษทั ฯ มองว่าเรามีความเชี่ยวชาญในสายงานนี้จากประสบการณ์ในอดีต และมีสาย
งานที่ได้เปรี ยบคู่แข่ง รวมถึงการขายส่วนงานดังกล่าว มีเงินคงเหลืออยูพ่ อสมควร จึงนาเงินดังกล่าวเอามาลงทุน
ต่อ เนื่องจากความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถบริ หารงานในส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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เพื่อขายให้มีผลประกอบการได้ดีข้ ึน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุน้ คงจะทาให้เจริ ญเติบโตคู่กบั ส่วนงาน
ก่อสร้าง
คุณณรงค์ พุทธรักษา เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ตามที่กรรมการชี้แจงว่าจะนาเงินส่วนนึงไปลงทุนซื้อ
ที่ดิน จากที่ผถู ้ ือหุน้ ทราบจากผูส้ นั ทัดกรณี ปัจจุบนั ที่อยูอ่ าศัยล้นตลาดอยูจ่ านวนมาก แม้แต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ยังออกมาเตือนผูใ้ ห้สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย ให้มีความระมัดระวัง รวมทั้งกระทบไปถึงการเพิ่มเงินดาวน์
ไม่ทราบว่าท่านผูเ้ ชี่ยวชาญ ท่านผูบ้ ริ หาร มีมาตรการและ มีความเห็นอย่างไร เพราะเท่าที่ผา่ นมา ที่ได้สงั เกต ไม่
แน่ใจว่าอสังหาริ มทรัพย์จะฟื้ นเมื่อไหร่ จะมีแนวทางในการบริ หารอย่างไร เนื่องจากตัวเลขของ Supply ใน
ตลาดที่ออกมามีจานวนมาก จึงอยากให้ผบู ้ ริ หารชี้แจงเพิ่มเติม
คุณวิโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากบ้านเป็ นปัจจัยสี่ ที่สาคัญ ในบางช่วงอาจจะคึกคัก บางช่วงอาจจะไม่
คึกคัก ในช่วงนี้อาจจะแผ่วไป ในโครงการที่บริ ษทั ฯ ทา บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาเยอะ มูลค่างานในส่วนของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่เราทา ทางบริ ษทั ฯ มองว่ายังมีพ้นื ที่ทางการตลาดที่เราสามารถเข้าไปทาตลาดได้ ลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ ที่เป็ นลูกค้าพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย เกือบจะทุกบริ ษทั มีการขยายตัว ถึงแม้อาจมีการชะลอ
ตัวบ้าง ซึ่งบริ ษทั ฯ มองว่าความเสี่ ยงในส่วนนี้บริ ษทั ฯ สามารถรับได้ การเริ่ มต้นของเรามูลค่างานไม่สูงมาก
และบริ ษทั ฯ มีโอกาสในการทาตลาดในส่วนนี้ ที่ดินที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนเป็ นที่ดินที่มีศกั ยภาพ ตั้งอยูใ่ จกลาง
เมือง ซึ่งเป็ นที่ดินที่สามารถทาโครงการและมีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถขายได้ ถึงในบางที่จะเป็ นที่ดินนอกเมือง
ทางบริ ษทั ฯ ก็ลงทุนในที่ดินที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยหน้าแน่น และมีความมัน่ ใจว่าสามารถขายได้ แต่ถา้ ไม่สามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้ทาง บริ ษทั ฯ มีแผนรองรับ โดยที่ดินที่เราลงทุนเป็ นที่ดินที่มีมูลค่ามากขึ้นเรื่ อยๆ ยังขาย
ที่ดินดังกล่าวได้ ขอให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะทาโครงการได้เสร็ จ บริ ษทั ฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า
ตลาดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ยังมีที่วา่ งพอที่จะเข้าไปทาตลาดได้ บริ ษทั ฯ เริ่ มต้นโครงการหลักร้อยล้าน
พันล้าน เชื่อว่าตลาดยังต้องการที่อยูอ่ าศัยอยู่ ยังมีความมัน่ ใจได้วา่ โครงการที่ลงทุนไปจะคงประสบความสาเร็ จ
แน่นอน เพียงแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็ วเหมือนในอดีต
คุณศิริชยั เสริ มว่า สิ่ งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามจะทา เนื่องจากหนี้ต่อครัวเรื อนค่อนข้างสูง
สาหรับเมืองไทย สร้างความห่วงใยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะหลังโดยเฉพาะคอนโดขนาดเล็กที่อยู่
ตามแนวรถไฟฟ้ามีจานวนค่อนข้างเยอะมาก และเนื่องจากผูซ้ ้ือไม่ได้เป็ น end user แต่ส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุน
ถ้าสังเกตให้ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการสาหรับผูซ้ ้ือบ้านหลังที่สอง แต่สิ่งที่ทางบริ ษทั ฯเราทา
เป็ นการเจาะตลาดบ้านหลังแรก
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุน้ กู้
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
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125,786,734
48,600
0
0
125,835,334

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
คุณศิริชยั แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี นี้ คือ
 คุณวิโรจน์ เจริ ญตรา
 คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์
 คุณณฐ หงศ์ลดารมภ์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม
คุณวิโรจน์
คุณณฐ
คุณประสงค์

ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการและ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
ดารงตาแหน่งกรรมการ เลขานุการบริ ษทั และ CFO
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั

ทั้ง 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535
และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เห็นสมควร
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
โดยให้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม
สาหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริ ษทั ฯ ได้แนบประวัติยอ่ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนครั้งการเข้าร่ วมประชุม และประสบการณ์การทางานของแต่ละท่านให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้ทราบแล้ว
ในหนังสื อเชิญประชุม
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
คุณธนัญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการ
ลงมติไว้สาหรับกรรมการแต่ละท่าน
เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผูท้ ี่ คัดค้าน หรื องดออกเสี ยง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรื อกรรมการทุกท่าน
ให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมใบลงคะแนน สาหรับผูท้ ี่เห็นด้วย ให้เก็บใบลงคะแนนไว้ส่งคืน
เจ้าหน้าที่ตอนเลิกประชุม
โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน
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ผลของมติ
1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณวิโรจน์ เจริ ญตรา กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

125,694,134
317,300
0
0
126,011,434

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

125,693,988
317,446
0
0
126,011,434

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

126,011,434
0
0
0
126,011,434

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
คุณศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
โดย นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ปี 2561
ปี แรก ) และ/หรื อนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ) และ/หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ) เป็ นผูส้ อบบัญชี ปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561
จานวน 1,270,000 บาท และปี 2560 จานวน 1,210,000 บาท)
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โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนั้น สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ โดยมี
ค่าตอบแทน เป็ นเงิน 920,000บาท (ในปี 2561 เป็ นเงิน 880,000 บาท)
คุณศราวุธ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
126,011,434
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
126,011,434
เสี ยง

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณศิริชยั แถลงว่า เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2562 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากาหนด ดังนี้
ประธานกรรมการ
เดือนละ 32,000 บาท
เท่ากับปี ก่อนเดือนละ 32,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่ากับปี ก่อนเดือนละ 32,000 บาท

เดือนละ 32,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ
เท่ากับปี ก่อนเดือนละ 30,000 บาท/คน

เดือนละ 30,000 บาท/คน

กรรมการ
เท่ากับปี ก่อนเดือนละ 21,000 บาท/คน

เดือนละ 21,000 บาท/คน

29

คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
คุณธนัญญา พิธีกรแจ้งว่า
ประชุมด้วย
ผลของมติ

วาระที่ 9

ในวาระนี้จะต้องมีผถู ้ ือหุน้ ให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
126,011,434
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
126,011,434

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

พิจารณาและอนุมตั ิบาเหน็จกรรมการ
คุณศิริชยั แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เห็นสมควรขอจ่ายบาเหน็จให้กบั กรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท (เท่ากับปี ก่อน)โดยขอจ่ายพร้อมกับ
การจ่ายเงินปันผล
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
คุณธนัญญา พิธีกร แจ้งว่าในวาระนี้มีคุณวิโรจน์ เจริ ญตรา ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นรองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยง เนื่องจากมีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ทางบริ ษทั ฯจะนับหุน้ ที่ไม่มีสิทธิ์ออก
เสี ยงของคุณวิโรจน์ โดยรวมบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258
และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี ทางบริ ษทั ฯ จึงถือว่า หุน้ ของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณ
วิโรจน์ไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงในวาระนี้เช่นกัน รวมกันจานวน 81,265,363หุน้ และเมื่อหักผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
ดังกล่าวออกแล้ว จะต้องมีผอู ้ นุมตั ิดว้ ยจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิบาเหน็จกรรมการกรรมการ
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
44,746,071
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
44,746,071
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วาระที่ 10

อื่นๆ
ไม่มี
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณศิริชยั ได้แจ้งเพิ่มเติมเนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริ ษทั
ได้มีการดาเนินการในด้าน Anti-Corruption โดยมีได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริ ตในโครงการแนว
ร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต (CAC) และทางบริ ษ ัท ได้ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการ (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) โดยบริ ษทั ฯ ยังให้ความสนใจและ
ยังมีการอบรม และติดตามข้อมูลเกี่ ยวกับกิ จกรรมนี้ อย่างต่อเนื่ อง และได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น
คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการเข้าโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต CAC ของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ทางบริ ษทั ขยายนโยบาย
เกี่ยวกับ Anti-Corruption ไปใช้กบั บริ ษทั ในเครื อด้วยหรื อไม่
คุณวิโรจน์ ชี้แจ้งว่า ทางบริ ษทั ฯ ได้ใช้นโยบายเกี่ยวกับ Anti-Corruption เดียวกัน ทั้งบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในเครื อ
คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข สอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากกรรมการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด มีจานวน 9 ท่าน
ในวันนี้มาเข้าร่ วม 8 ท่าน ไม่ทราบว่าท่านไหนไม่เข้าร่ วมประชุม
คุณศิริชยั แจ้งว่า กรรมการ คือ คุณสุเทพ ธาระวาส ไม่เข้าร่ วมประชุม
คุณเกรี ยงศักดิ์ เรื องรัตนานนท์ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า แต่ละส่วนงานของ
บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการปี ที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรลดลง และมี backlog ยังไง
บ้างสาหรับปี นี้
คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่าส่วนงานของบริ ษทั ฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พรี บิลท์ เป็ นบริ ษทั ฯ รับเหมาก่อสร้าง
บจก.พี ซี เ อ็ ม คอนสตรั ค ชั่น แมทที เ รี ย ล ส่ ว นงานผลิ ต และจ าหน่ า ยวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง และ ส่ ว นงานพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย คือ บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ถือหุ ้น 100% โดยบมจ.พรี
บิลท์ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายโดย บมจ.พรี บิลท์ ซึ่ งถือหุ ้นโดยบ
จก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง 100% ใช้ชื่อบจก.อีส แอม อาร์ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ปั จจุบนั มี 3 Project ที่กาลัง
จะเปิ ดตัว 1) คอนโดมิเนี ยม Low-rise อยูบ่ ริ เวณซอยสุ ขุมวิท 26 มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท 2)
คอนโด High-rise อยูบ่ ริ เวณซอยสุ ขุมวิท 24 มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท 3) Project บ้านเดี่ยว อยู่
บริ เวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท และส่ วนงานพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยเข้า Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป ซึ่ งร่ วมลงทุนกับ บจก.พ
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รี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป โครงการตั้งอยูบ่ ริ เวณสถานี รถไฟฟ้าเสนานิ คม เป็ นคอนโดมิเนี ยม Low-rise มูลค่าโครงการ
ประมาณ 1,400 ล้านบาท ปั จจุบนั ยอดขายอยูท่ ี่ 90% คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ใน Q4-2562 และโครงการที่เพิ่งซื้ อ
ที่ดิน บริ เวณทาวน์อินทาวน์ เป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยม มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท บจก.พรี เมี่ยม
เพลส ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่ งร่ วมลงทุนกับ บจก.พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป เช่นกัน เป็ นโครงการทาวน์โฮม บริ เวณถนน
รัตนโกสิ นทร์ มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มี บจก.ชินวะ เอส39 ซึ่ งร่ วมกับ บจก.ชินวะ
เรี ยลเอสเตท และ บจก.พรี แซนส์ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยม Low-rise มูลค่าโครงการประมาณ
2,400 ล้านบาท และยังมี Project Joint venture ร่ วมกับกลุ่มอนันดาเป็ นคอนโดมิเนียม High-rise 4,000 ล้านบาท
ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วน 13.6% และในส่วนของบมจ.พรี บิลท์ ปั จจุบนั มี Backlog ประมาณ 8,000 ล้านบาท
ซึ่ งจะรับรู ้ในปี 2562 ประมาณ 50% ในส่ วนที่เหลือจะทยอยรับรู ้ในปี 2563 ประมาณ 30% และในปี 2564 อีก
20% ทางบริ ษทั ฯคาดว่าในปี นี้จะมีรายได้จากการก่อสร้างขั้นต่าประมาณ 4,000 ล้านบาท
จากคาถามของท่านผูถ้ ือหุน้ ว่า ทาไมในปี นี้มีรายได้นอ้ ยกว่าปี ที่แล้ว คุณวิโรจน์ ขอชี้แจงว่า เนื่องจาก
ในปี 2560 ทางบริ ษทั ฯ มีรายได้ 4,500 ล้านบาท ในปี 2561 3,800 ล้านบาท แต่ถา้ สังเกตในส่วนของธุรกิจที่
ดาเนินงานต่อเนื่องมีบริ ษทั ฯ ในส่วนของ บมจ.พรี บิลท์ และ บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล มีกาไร
สุทธิในปี 2560 จานวน 295 ล้านบาท ในปี 2561 มีบริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิ ในส่วนการดาเนินงานต่อเนื่อง จานวน
396 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีกาไรและเติบโตขึ้น แต่ที่เห็นกาไรรวมลดลง เนื่องจากมีกาไร extra
profit เกิดจากการขายธุรกิจบางส่วนออกไป เฉพาะในส่วนนี้มีกาไร 400 ล้านบาท ทาให้ในปี ก่อนบริ ษทั ฯมีกาไร
703 ล้านบาท ซึ่งถ้าสังเกตุเฉพาะในส่วนงานดาเนินการต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ มีกาไรเพิ่มขึ้น
ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2561 มีรายได้ 3,427 ล้านบาท ในปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้
4,000 ล้านบาท ปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 4,500 ล้านบาท และในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้ 5,000 ล้านบาท
บริ ษทั ฯคาดว่าในส่วนงานก่อสร้างจะเติบโตประมาณ 12% อัตรากาไรขั้นต้นจะประมารณ 16%-17%
ในส่วนของ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล ส่วนงานผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง มีการเติบโต
ขึ้นค่อนข้างมาก ในปี 2561 มีรายได้ 469 ล้านบาท ในปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ 575 ล้านบาท เติบโต 23% ส่วน
ในปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 603 ล้านบาท และในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้ 633 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 และ
2564 จะเต็มกาลังการผลิตของโรงงาน หลังจากปี 2564 บริ ษทั คาดว่าจะต้องมองเกี่ยวกับการขยายโรงงาน ถ้าเรา
ต้องการจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนกาไรจะอยูป่ ระมาณ 20%
ในส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย บจก.อีส แอม อาร์ ซึ่งถือหุน้ โดยบจก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
100% คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี 2562 นี้ ประมาณ 90 ล้านบาท ในปี 2563 รับรู ้รายได้ประมาณ 1,093 ล้าน
บาท ในปี 2564 รับรู ้รายได้ ประมาณ 2,981 ล้านบาท ภายใน 3 ปี คาดว่าบจก.อีส แอม อาร์ จะรับรู ้รายได้
ค่อนข้างสูงมาก
ในส่วนของการ Joint Venture โครงการใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานี เสนานิคม ซึ่งขายแล้วประมาณ 90%
คาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือนกันยายน คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ใน Q4-2562 และโครงการบริ เวณทาวน์อินทาวน์
เป็ นคอนโดมิเนียม 1 ตึก มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท โดยพรี บิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุน้ ในสัดส่วน 49% อีก
โครงการคือการร่ วมทุนกับบริ ษทั ญี่ปุ่นเป็ น Project คอนโดมิเนียม Low rise 2 ตึก บริ เวณซอยสุขมุ วิท 39 โดย
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พรี บิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุน้ ในสัดส่วน 49% นอกจากนี้ยงั มีโครงการที่ร่วม Joint Venture กับกลุ่มพรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป
อีก คือ บจก.พรี เมี่ยม เพลส ดีเวลลอปเม้นท์ เป็ นโครงการทาวน์โฮม โดยพรี บิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุน้ 40%อยูบ่ ริ เวณ
ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสิ นทร์สมโภช ซึ่งเป็ นถนนตัดใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่า
บริ ษทั ที่ร่วม Joint Venture ในปี 2562 จะมีรายได้ 1,429 ล้านบาท ในปี 2563 จะมีรายได้ 1,336 ล้านบาท และใน
ปี 2564 จะมีรายได้ 1,487 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู ้จากกาไรตามสัดส่วนการเข้าลงทุน
สาหรับในงบการเงินรวม บริ ษทั ฯคาดว่าในปี 2562 บริ ษทั ฯจะมีรายได้ 4,675 ล้านบาท ในปี 2563 จะมี
รายได้ 6,207 ล้านบาท ในปี 2564 จะมีรายได้ 8,666 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเติบโตใน 2 ปี ข้างหน้าประมาณ 2
เท่า
คุณกานดิส สุดสาคร ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์อยูใ่ นขาลง และแนวโน้มการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 ถ้าทั้งสองเรื่ องนี้เกิดขึ้นในอนาคต จะเกิด
ปั ญหากับแผนงานใน 3 ปี ที่วางไว้ จะมีการหยุดชะงักหรื อเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ในการทาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ อยากทราบ Margin ขั้นต่าสุดในกรณี ที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เอง บริ ษทั ฯ คาดว่า
จะได้เท่าไหร่
คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯกาหนดขั้นต่าสาหรับกาไรสุทธิซ่ ึงพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตาม average
ของตลาด คือ กาไรสุทธิประมาณ 8% เป็ นตัวเลขในบริ ษทั ฯ กาหนดไว้
ในกรณี เกิดสถานการณ์เลวร้ายทางบริ ษทั ฯจะแก้ปัญหาอย่างไร ปั จจุบนั โครงการที่ใช้เงินทุนมากที่สุด
คือ โครงการบริ เวณซอยสุขมุ วิท 24 ซึ่งทุกครั้งที่บริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจลงทุนซื้อที่ดินในแต่ละแปลงนั้น บริ ษทั ฯได้
คานึงถึงในกรณี เกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุด ทางบริ ษทั ฯ จะขายที่ดิน ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เรื่ องยาก
ที่สุดไม่ใช่การพัฒนาสิ นค้า แต่คือการหาซื้อที่ดิน วันที่เราเริ่ มต้นซื้อที่ดิน บริ ษทั ฯ ก็มีความสามารถในการทา
กาไรแล้ว เพียงแต่กาไรอาจไม่สูงเท่ากับการนาไปพัฒนาโครงการ ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราสามารถ
ขายที่ดินดังกล่าว ดังนั้นที่ดินที่เราเลือกซื้อ จึงเป็ นที่ดินที่สามารถปล่อยได้ง่าย ในส่วนโครงการบ้านเดี่ยว เรา
สามารถทยอยสร้างและทยอยขายได้ วิธีทางานของบริ ษทั ฯ จะมีแผนสารองเสมอ
คุณณฐ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความกังวลในปี 2562 นี้ ในส่วนรับเหมาก่อสร้าง ด้วยความที่
บริ ษทั ฯ มี Backlog ประมาณ 8,000 ล้านบาท บริ ษทั ฯ Forecast ต่าสุด บริ ษทั ฯ Forecast รายได้สาหรับปี นี้อยูท่ ี่
ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยยังไม่ได้รับงานใหม่ ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯ Forecast รายได้
ไว้ประมาณ 90 ล้านบาท คือโครงการบริ เวณพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ซึ่งยังไม่เยอะมาก ในส่วนของ
กาไรสุทธิที่จะรับรู ้อีกส่วนคือโครงการบริ เวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม ซึ่งโครงการนี้ปัจจุบนั ยอดขายอยูท่ ี่
ประมาณ 90% ซึ่งจะเริ่ มโอนในปี นี้ เพราะฉะนั้น กาไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวมในปี 2562 ก็น่าจะไม่
ส่งผลกระทบมาก เนื่องจากเป็ น Backlog ที่ขายหมดแล้ว ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่น่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรมากในปี นี้ และน่าจะปรับแผนสาหรับในอนาคตได้ทนั
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คุณศิริชยั ได้ให้โอกาสผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องที่มาประชุม และปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ .............................................. ประธานกรรมการ
(นายศิริชยั สมบัติศิริ)

ลงชื่อ ............................................. รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
(นายวิโรจน์ เจริ ญตรา)
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เอกสารแนบ 4
ประวัตยิ ่ อและประสบการณ์ การทางานของผู้ทถี่ ูกเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ
นายศิริชัย สมบัตศิ ิริ
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทฯ
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 14 กันยายน 2559 – 27 เมษายน 2560
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2560 – ปั จจุบนั
-ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั 3 ปี 6 เดือน

ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 1
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 2
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 3

- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
วุฒิทางการศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of Southern California
- บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Capital market Academy Leadership Program : 2007 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วปอ. 4515 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 25/2004
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐกิจ
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนจานวน 3 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
ก.ย.59 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ม.ค.56 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เม.ย.53 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.น้ าตาลบุรีรัมย์
บมจ.โอเอชทีแอล

ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ผลิตน้ าตาล
โรงแรมและภัตตาคาร

องค์ กร/บริษัททีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียนจานวน 2 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
มิ.ย.60 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
ม.ค.57 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ม.ค.57 – มิ.ย.60
กรรมการบริ หาร

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
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ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ
นายสุ เทพ ธาระวาส
อายุ 56 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทฯ
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2560 – ปั จจุบนั
-ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั 2 ปี 4 เดือน

ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 1
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 2

- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
วุฒิทางการศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 11
(ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริ ญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 2556 (วปอ. 2556) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร ELP รุ่ น 9/2017
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร RNG รุ่ น 8/2016
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่ น 16/2014
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่ น 106/2013
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนจานวน 2 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ธ.ค. 60 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
มี.ค.56 - ปั จจุบนั ที่ปรึ กษา

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.อิชิตนั

ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
ผลิต/จาหน่ายเครื่ องดื่ม

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
บจก.เคาน์เซลลิ่ง โซลูชนั่ ส์
บจก.เด่น พันกิโล

ประเภทธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ให้บริ การทางยกระดับ
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ให้เช่าศูนย์บริ การคาร์แคร์

องค์ กร/บริษัททีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียนจานวน 4 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ธ.ค.57 – ปั จจุบนั
เม.ย.53 – ปั จจุบนั
มิย. 62 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ
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หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1) มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2) มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ
3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ (กรณี ที่เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร)
4) สามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ได้อย่างเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
ทั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
และกรณี ที่เป็ นกรรมการอิสระต้องเข้านิยามกรรมการอิสระด้วย

รายชื่ อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะของการมีส่วนได้ เสียในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
นายศิริชัย สมบัตศิ ิริ

นายสุ เทพ ธาระวาส

1.เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานพนักงาน ลูกจ้าง
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

2.เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่ปรึ กษา
กฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้กยู้ มื
เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)

ไม่มี

ไม่มี
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ประเภทของกรรมการ – กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นายสิทธิพร ศรีนวลนัด
อายุ 54 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทฯ
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 21 เมษายน 2548 – 21 เมษายน 2551
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 21 เมษายน 2551 – 26 เมษายน 2554
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2554 – 25 เมษายน 2557
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2560 – ปั จจุบนั
-ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั 15 ปี

ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 1
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 2
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 3
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 4
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 5
ดารงตาแหน่งเป็ นวาระที่ 6

- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
วุฒิทางการศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Sc. University of London
- Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.
- ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่ นที่ 69/2006
(ได้รับวุฒิบตั รจากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย)
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่ นที่ 25/2006
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 46/2005
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่ นที่ 61
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่ นที่ 19
- หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)รุ่ นที่ 5
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- 100,000 หุน้ และไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
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ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนจานวน 1 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
เม.ย. 48 – ปั จจุบนั
กรรมการ
องค์ กร/บริษัททีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียนจานวน 4 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ต.ค.60 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เม.ย.60 - ปั จจุบนั
กรรมการ
เม.ย.60 – ปั จจุบนั
เลขาธิการ
มี.ค.49 –ปั จจุบนั

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.พรี บิลท์

ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บจก.อีส แอม อาร์
บจก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง
สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปั สสาวะ
แห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สมาคมวิชาชีพ
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ราชการ

Enclosure 4
Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 19 March 2020
Type of directors – Independent director
Mr.Sirichai Sombutsiri
66 years old
Position
- Independent Director and Chairman of the Board of Directors
Directorships in the Company
-Appointed since 14 September 2016 – 27 April 2017

as the 1st term as Company’s director

-Appointed since 27 April 2017– present

as the 2nd term as Company’s director

-Nominate to be re-elected for another term

as the 3rd term as Company’s director

Being a director for 3 years 6 months
- Not be any position in the competitive or connected company
Education
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of Southern California
- Bachelor of Accountancy (Honors), Thammasat University
- Capital Market Academy Leadership Program 2007 : Capital Market Academy
- National Defence College Class of 4515
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 25/2004
% of Shareholding
- No related person held company’s share
Relationship with executives
- None
Professional
-Accounting Finance and Economic
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Work experience in the past 5 years
Listed Company 3 Company
Period
Position
Dec. 17 – Present Chairman of the Board of Directors
Sep.16 – Present Independent Director
Jan. 13 – Present Independent Director and
Apr. 10 – Present Independent Director

Company
Pre-Built Plc.
Pre-Built Plc.
Burirum Sugar Plc.
OHTL Plc.

Type of Business
Construction
Construction
Sugar Business
Hotel and Restaurant

Non – Listed Company 1 Company
Period
Position
Jun. 17 – Present
Chairman of the Executive Director
Jan. 14 – Present
Director
Jan. 14 – Jun.17
Executive Director

Company
Land and Houses Bank Plc.
Land and Houses Bank Plc.
Land and Houses Bank Plc.

Type of Business
Bank
Bank
Bank
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Type of directors – Independent director
Mr.Suthep Tharawas
56 years old
Position
- Independent Director
Directorships in the Company
-Appointed since 20 December 2017 – present

as the 1st term as Company’s director

-Nominate to be re-elected for another term

as the 2nd term as Company’s director

Being a director for 2 years 4 months
- Not be any position in the competitive or connected company
Education
- M BA Program in Business Administration, Kasetsart University
- Bachelor of Laws Program , Thammasat University
- Graduate Diploma Program in Business Law, Thammasat University
- Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok’s Institute (KPI 11st)
- National Defense College (NDC56th)
- Ethical Leadership Program By IOD: ELP 9/2017
- Role of the Nomination and Governance Committee By IOD : RNG 8/2016
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 16/2014
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 106/2013
% of Shareholding
- No related person held company’s share
Relationship with executives
- None
Professional
-Economic , Law
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Work experience in the past 5 years
Listed Company 2 Company
Period
Position
Dec. 17 – Present Independent Director
Mar.13 – Present Advisor
Non – Listed Company 4 Company
Period
Position
Dec.14 – Present Independent Director and
Audit Committee
Apr.10 – Present First Senior Vice
President
Jun.19 - Present Director
2007 - Present
Director

Company
Pre-Built Plc.
Ichitan Plc.

Company
KPN Green Energy Solution
Plc.
Don Muang Tollway Plc.
Counseling Solutions Co.,Ltd.
Den Punkilo Co.,Ltd.
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Type of Business
Construction
Production and distribution of Ready-to-drink

Type of Business
Energy Business
Concession highway for construct and
operate the elevated toll road
Legal
Car care service

Criteria for the selection of Directors and Independent Directors.
The Nomination Committee will be appointed Director and Independent Director of the Company, with the following
features.
1) Meet the legal requirements (such as the Royal Act on Public Limited, Securities and Exchange Act).
2) Have knowledge and experience regarding the business, including has an intentions and ethical business practices.
3) Independence from the Company. (Except board who is management)
4) Be able to devote sufficient time to the Company and care in the performance of their duties and responsibilities.
The Company has an opportunity for shareholders to nominate candidates on the website of the Company. In addition,
Independent Director has to comply with the definition of Independent Director of Securities and Exchange Act.
Name
Type of Conflict of interest

Mr.Sirichai Sombutsiri

Mr.Suthep Tharawas

1.Be/ not being a director participating in management, or
not being a staff, employee or consultant who receives
regular salary.

None

None

2.Be/ not being any professional service providers.

None

None

3.Be/ not having business relationship with the Company
(buying, sell raw material, goods, services, borrow or lend)

None

None
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Type of directors – Director representing management of the Company
Mr.Sittiporn Srinualnad
54 years old
Position
- Director , Authorized Director and Director representing major shareholder
Directorships in the Company
-Appointed since 21 April 2005 – 21 April 2008

as the 1st term as Company’s director

-Appointed since 21 April 2008 – 26 April 2011

as the 2nd term as Company’s director

-Appointed since 26 April 2011 – 25 April 2014

as the 3rd term as Company’s director

-Appointed since 25 April 2014 – 27 April 2017

as the 4th term as Company’s director

-Appointed since 27 April 2017 – present

as the 5th term as Company’s director

-Nominate to be re-elected for another term

as the 6th term as Company’s director

Being a director for 15 years
- Not be any position in the competitive or connected company
Education
- M.Sc. Real Estate Business Thammasat University
- M.Sc. University of London
- Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.
- Medical Doctor Mahidol University
- Director Certification Program (DCP) DAP 69/2006 (Pass Diploma of Director Examination form IOD of Thailand
and Australia)
- Finance for Non-Finance Directors Program By IOD: FN 25/2006
- Director Accreditation Program By IOD: DAP 46/2005
- The National Defence College (NDC 61)
- The Program for Senior Executives on Justice Administration Batch 19th
- Rule of Law for Democracy Diploma Batch 5th
% of Shareholding
- 100,000 shares , no related person held company’s share
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Relationship with executives
- None
Professional
-Economic Law and Property
Work experience in the past 5 years
Listed Company 1 Company
Period
Position
2005 - Present
Director
Non – Listed Company 4 Company
Period
Position
Oct. 2017 – Present Director
Apr. 2017 - Present Director
Apr. 2017 – Present Secretary
Mar. 2006 – Present Associate Professor

Company

Type of Business
Construction

Company
Is Am Are Co.,Ltd.
Pre-Built Holding Co.,Ltd.
The Thai Urological Association under the
Royal Patronage
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Type of Business
Real Estate
Holding Company
Association

Pre-Built Plc.
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Government

เอกสารแนบ 5
จานวนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พรี บลิ ท์ จากัด (มหาชน) ปี 2562
การเข้ าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการฯ และค่ าตอบแทนของกรรมการแต่ ล ะท่ าน

รายนามกรรมการ

ประเภท

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ

การเข้ าอบรมหลั กสู ตรของ
สถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

จานวนครั้ งที่ เข้ าประชุ ม
/จานวนการประชุ ม
ปี 2562

คิดเป็ น

เบีย้ ประชุ ม
บาเหน็จกรรมการ
( 1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62 )
ปี 2561
(บาท)

คุณศิริชยั

สมบัตศิ ริ ิ

กรรมการอิสระ

กรรมการและประธานกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)

9/10

90%

384,000

250,000

คุณวิโรจน์ ***

เจริ ญตรา

กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การและรองประธานกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)
Finance for Non-Finance Director (FN)

10/10

100%

ไม่มีคา่ ตอบแทน

250,000

คุณศราวุธ

บุษยรัตน์

กรรมการอิสระ

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Certification Program (DCP)

10/10

100%

384,000

250,000

รศ.ดร. ธนิ ต

ธงทอง

กรรมการอิสระ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Accreditation Program (DAP)

10/10

100%

360,000

250,000

คุณประสงค์

ประภัสสราทิตย์ กรรมการอิสระ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Accreditation Program (DAP)

10/10

100%

360,000

250,000

นพ.สิทธิพร***

ศรี นวลนัด

กรรมการตัวแทนผูถ้ อื หุ ้นรายใหญ่ กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
Finance for Non-Finance Director (FN)

7/10

70%

252,000

250,000

คุณณฐ***

หงศ์ลดารมภ์

กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)
Company Secretary Program (CSP)
Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

10/10

100%

ไม่มีคา่ ตอบแทน

250,000

คุณสุเ ทพ

ธาระวาส

กรรมการอิสระ

กรรมการ

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Accreditation Program (DAP)
Ehical Leadership Program (ELP)
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

10/10

100%

252,000

250,000

พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)

8/10

80%

252,000

250,000

2,244,000

2,250,000

*** กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
นิ ยาม

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ เี่ กี่ยวข้อง เป็ นอิสระจากผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ เี่ กี่ยวข้อง ถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เ กินร้อยละ 5 ไม่ได้เ ป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
สามารถทาหน้าทีค่ มุ ้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการตัวแทน หมายถึงกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนจากผูถ้ อื หุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ เี่ กี่ยวข้อง ทีถ่ อื หุ ้นในบริ ษทั เกินร้อยละ 5
ผูถ้ อื หุ ้นรายใหญ่

บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ รวมกันทั้งสิ้น 5 คน จากจานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 ของจานวนกรรมการ
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Enclosure 5
Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2019
Director's Attendance and Remuneration

Name

Type

Position in Board of Directors

Thai Institute of Directors's
Training Course

No.of Attendance
/ No.of Board Meeting
2019

%
of Attendance

2018 Remuneration
(Jan 1 to Dec 31)
(Baht)

2018 Bonus

Mr. Sirichai

Sombatsiri

Independent Director

Director and Chairman of the Board of Directors

Director Accreditation Program (DAP)

9/10

90%

384,000

250,000

Mr. Wirot ***

Charoentra

Director
Representing Management of the Company

Managing Director and
Vice Chairman of the Board of Directors

Director Accreditation Program (DAP)
Finance for Non-Finance Director (FN)

10/10

100%

No remuneration

250,000

Mr. Saravut

Busayarat

Independent Director

Director and Chairman of Audit Committee

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Certification Program (DCP)

10/10

100%

384,000

250,000

Assoc.Prof.Dr. Tanit

Tongthong

Independent Director

Director and Audit Committee

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Accreditation Program (DAP)

10/10

100%

360,000

250,000

Mr. Prasong

Prapussaratit

Independent Director

Director

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Accreditation Program (DAP)

10/10

100%

360,000

250,000

Ph.D. Sittiporn***

Srinualnad

Director
Representing major shareholder

Director

Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
Finance for Non-Finance Director (FN)

7/10

70%

252,000

250,000

Mr.Nata***

Hongladarom

Director
Representing Management of the Company

Director

Director Accreditation Program (DAP)
Company Secretary Program (CSP)
Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

10/10

100%

No remuneration

250,000

Mr.Suthep

Tharawas

Independent Director

Director

Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Accreditation Program (DAP)
Ehical Leadership Program (ELP)
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

10/10

89%

252,000

250,000

Pol. Maj. Gen. Chaturong

Pumarin

Independent Director

Director

Director Accreditation Program (DAP)

8/10

80%

252,000

250,000

2,244,000

2,250,000

*** the Company's Authorized Directors
Definition

Independent Director
Director
Representing major shareholder

means a director who is independent from the major shareholder or relative persons, from the management or relative persons, holds the Company's shares not more than 5%
and is not the Company or its Subsidiaries' Management, and can fairly and equally protect all shareholders' benefit.
means a director who is represent the major shareholder or relative persons, holds the Company's shares more than 5%

The Company's Independent Directors + Audit Committees are 5 persons, equivalent to 56% of total No. of Board of Directors.
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รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
Directors and Management’s share held report
ลาดับ
No.

รายชื่ อ
Names

1.

คุณวิโรจน์ เจริ ญตรา
Mr. Wirot Charoentra
คู่สมรสและบุตร
Spouse and Child
คุณศราวุธ บุษยรัตน์
Mr. Saravut Busayarat
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
รศ.ดร.ธนิ ต ธงทอง
Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์
Mr. Prasong Prapussaratit
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
คุณศิริชยั สมบัติศิริ
Mr. Sirichai Sombutsiri
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
นายแพทย์สิทธิ พร ศรี นวลนัด
Ph.D. Sittiporn Srinualnad
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
คุณณฐ หงศ์ลดารมภ์
Mr. Nata Hongladarom
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
คุณสุเทพ ธาระวาส
Mr. Suthep Tharawas
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
พลตารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์
Police Major General Chaturong Pumarin
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

หุ้น (Shares)
ณ 1 ม.ค. 2562
As at 1 Jan. 2019
56,545,363

เพิม่ (Increase)

ลด (Decrease)

-

-

หุ้น (Shares)
ณ 31 ธ.ค. 2562
As at 31 Dec. 2019
56,545,363

-

-

24,720,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,720,000
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ลาดับ
No.

รายชื่ อ
Names

10. คุณสิ ทธิพร ทรวงแสวง
Mr. Sittiporn Suangswang
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
11 คุณพูลสิ น ชาตะกูล
Mr. Phunsin Chatakool
. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
12. คุณชัยรัตน์ สุ วพัฒน์
Mr. Chairat Suwapat
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
Spouse and Dependent Child
รวม

หุ้น (Shares)
ณ 1 ม.ค. 2562
As at 1 Jan. 2019
70,422

เพิม่ (Increase)

ลด (Decrease)

-

-

หุ้น (Shares)
ณ 31 ธ.ค. 2562
As at 31 Dec. 2019
70,422

146

-

-

146

155,748

-

-

155,748

81,491,679

-

-

81,491,679
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สรุปรายชื่ อผู้ทถี่ ูกเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของบริษัทนับแต่ ปี 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่ าจะครบวาระมีดงั นี้

จานวนหุ้น
ณ
15 เมษายน 2563

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้น
ทีม่ สี ิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

1. คุณศิริชยั สมบัติศิริ

0.00

0.00
(ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้า
ถือหุน้ ในบริ ษทั )

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
/ เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งและประเภท
กรรมการเดิมที่เคยเป็ น

2. คุณสุเทพ ธาระวาส

0.00

0.00
(ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้า
ถือหุน้ ในบริ ษทั )

กรรมการอิสระ / กรรมการ/ เสนอกลับเข้า
ดารงตาแหน่งและประเภทกรรมการเดิมที่เคย
เป็ น

100,000

0.03
(ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้า
ถือหุน้ ในบริ ษทั )

กรรมการที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/
กรรมการ / เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งและ
ประเภทกรรมการเดิมที่เคยเป็ น

ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการ

3. คุณสิ ทธิพร ศรี นวลนัด
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ประเภทของกรรมการ / ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการปัจจุบนั / และทีเ่ สนอให้ เป็ น

The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director
Name

Shares Held on
15 April 2020

% to total right
shares voting

Type/Position/Type and Position proposed

1. Mr.Sirichai Sombutsiri

0.00

0.00
Independent Director / Chairman of the Board
(No related
of Directors / be proposed in the previous type
person held
and position Director.
company’s share)

2. Mr.Suthep Tharawas

0.00

0.00
Independent Director /Director / be proposed
(No related
in the previous type and position Director.
person held
company’s share)

100,000

0.03
Director representing major shareholder /
(No related
Director / be proposed in the previous type
person held
and position Director.
company’s share)

3. Mr.Sittiporn Srinualnad
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เอกสารแนบ 6
Enclosure 6

ห้ องแซฟไฟร์ 204 – 205
SAPPHIRE ROOM 204 - 205
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เอกสารแนบ 7
Enclosure 7
รายละเอียดของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ ขอเสนอชื่ อเป็ นผู้รับมอบอานาจของท่ าน
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders:
1. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
อายุ 56 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
กรรมการไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
2. นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
อายุ 56 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 42 ซอยรามคาแหง 46 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

1. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong
(Independent Director and Audit Committee)
Age 56 Years Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed
in this AGM meeting.
2. Mr. Prasong Prapussaratit
(Independent Director and Audit Committee)
Age 56 Years, resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkamheng Road ,Hua Mak ,Bangkapi, Bangkok 10900
Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed
in this AGM meeting.
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รศ.ดร.ธนิต ธงทอง
อายุ 56 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งมาแล้ว 6 วาระ 16 ปี ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2547
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A.
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่ นที่ 29/2018
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 11/2004
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ก.พ.2547 - ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
พ.ค.2561 - ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
องค์ กร/บริษัททีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2537 - ปั จจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เม.ย.2559 - เม.ย.2561 กรรมการ
2554 - 2559
กรรมการบริ หาร
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ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ

ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษา

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทธุรกิจ
สถานศึกษา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
บจก.จามจุรี ยูไนเต็ด

รัฐวิสาหกิจ
กิจกรรมกีฬา

นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
อายุ 56 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งมาแล้ว 5 วาระ 12 ปี 10 เดือนตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2550
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท การเงิน Georgia State University,USA
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่ นที่ 29/2018
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 67/2007
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
มี.ค.2554 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
มิ.ย.2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ.พรี บิลท์
บมจ.พรี บิลท์

ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง

องค์ กร/บริษัททีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ ง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท
บจก.นานมัง่ มี บิสซิเนส

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าห้องพัก
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Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong
56 years old
Position
- Independent Director and Audit Committee
Being a director for 6 terms 16 years since 14 February 2004
- Not be any position in the competitive or connected company
Education
- Ph.D. Civil Engineering University of Maryland, U.S.A.
- M.S. University of Missouri, U.S.A.
- B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University
- Advanced Audit Committee Program By IOD : AACP 29/2018
- Director Accreditation Program By IOD : DAP 11/2004
% of Shareholding
- No related person held company’s share
Relationship with executives
- None
Work experience in the past 5 years
Listed Company 2 Company
Period
Position
Feb.2004 - Present Director and Audit Committee
May 2018 - Present Director and Audit Committee
Non – Listed Company
Period
Position
1994 - Present
Department of Civil Engineering,
Faculty of Engineering
Apr.2016 - Apr.2018 Director
2011 - 2016
Director
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Company
Pre-Built Plc.
Project Planning Service Plc.

Type of Business
Construction
Consultant

Company
Chulalongkorn University

Type of Business
Academic

The Botanical Garden Organization

State enterpirse

Chamchuri United Co.,Ltd.

Football club

Mr.Prasong Prapussaratit
56 years old
Position
- Independent Director and Audit Committee
Being a director for 5 terms 12 years 10 months since 14 June 2007
- Not be any position in the competitive or connected company
Education
- Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University
- M.B.A. (Finance) Georgia State University,U.S.A.
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018
- Director Accreditation Program By IOD : DAP 67/2007
% of Shareholding
- No related person held company’s share
Relationship with executives
- None
Work experience in the past 5 years
Listed Company 1 Company
Period
Position
Mar. 2011 - Present
Audit Committee
Jun. 2007 - Present
Director

Company
Pre-Built Plc.
Pre-Built Plc.

Non – Listed Company 1 Company
Period
Position
2010 – Present
Director

Company
Type of Business
Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd. Rental property
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Type of Business
Construction
Construction

เอกสารแนบ 8
นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และได้กาหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของ คณะกรรมการกากับตลาดทุน(ทจ.4/2552) ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติ การณ์ อื่น
ทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหน้าที่ ต ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่ ึ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั
และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
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ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบ
กิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์ คณะ
(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
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Enclosure 8
Definition of Independent Director
In compliance with the Company’s good corporate governance, the Board of Directors has considered to
appropriately define qualification of Independent Director equal to those defined by the Capital Market
Supervisory Board, as seen below:
1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company,
subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a
person connected to the independent director;
2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who receives
regular salary, or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, associates, same-level
subsidiaries, major shareholder, or of the controlling persons of the Company both at present and at least 2 years
prior to taking the independent directorship;
3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent,
spouse, sibling, and children, including spouse of the children, management, major shareholders, controlling
persons, or nominated persons to be management or controlling persons of the Company or subsidiaries;
4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major
shareholders or controlling persons of the Company with conflict of interest in a way which may obstruct his
independent judgment, or not being significant shareholders or controlling persons having business relationship
with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the
Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
The aforementioned term ‘business relationship’ includes normal business transaction, rental, or lease of
immovable property, transaction relating to assets or services, or grant or receipt of financial assistance through
borrowing or lending loans, guarantee, pledge of asset as collateral, including any other similar transactions
which may cause the Company or the counterparty being indebtedness to the other party in the amount of 3 % or
more of the net tangible assets of the Company, or Baht 20 Million or more, whichever is lower. The amount of
such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for value of connected transaction
under the Notification of the Capital Market Supervisory Board. The combination of such indebtedness shall
include such indebtedness incurred during 1 year prior to the date on which the business relationship with the
person commences;
5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or
controlling persons of the Company and significant shareholders (holding more than 10 % of the total
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outstanding voting shares of the Company including those of the connected person) controlling persons or
partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates,
major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the
independent directorship;
6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual
service fee in the amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries,
affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company, and not being significant shareholders,
controlling persons, or partners of such professional service providers both at present and at least 2 years prior to
taking the independent directorship;
7. Not representing the Company’s directors, major shareholders, or shareholders connecting to major
shareholders;
8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being significant
shareholders of the partnership, or not being director participating in management, an employee, a staff, a
consultant who receive regular salary or holding shares more than 1 % of the total outstanding voting shares of
other companies having conflict of interest with the Company or subsidiaries;
9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his opinion
regarding the Company’s operation.
After the appointment, the Company’s Independent Director may be authorized by the Board of Directors to
make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level
subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed
partaking in the management.
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เอกสารแนบ 9
ข้ อบังคับของ
บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35.การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทให้จัดขึ้ น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั ส านักงานใหญ่ ของบริ ษทั หรื อ จัง หวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด

ข้อ 36.ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นนี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า ”ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกัน
ทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้น
จะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ ง (1) เดือน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37.ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา
ระเบี ยบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผู ้
ถือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 39.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่ นายทะเบี ยนบริ ษทั
มหาชนกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 40.การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณา เรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่ อนการพิจารณา ให้ที่ประชุ มกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะ
ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน
ข้อ41.ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ข้อ 42.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43.การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความเห็ นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่าง
อื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่ กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนน
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เสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิ่มและการลดทุน
การออกหุน้ กู้
การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
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Enclosure 9
(Translation)
Articles of Association
Of
Pre-Built Public Company Limited
Chapter IV
Shareholders’ Meeting
35. The shareholders’ meeting shall be in the locality in which the head office of the Company is located or in a
nearby province in Thailand.
36. The board of directors shall call a shareholders’ meeting, which is an annual general meeting of shareholders,
within four months from the end of the fiscal year of the Company.
Shareholders’ meetings, other than the one above-mentioned, shall be called extraordinary general
meetings.
The board of directors may call an extraordinary general meeting of shareholders any time the board of
directors considers it expedient to do so. Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of
the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares
amounting to not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit their names in a request
directing the board of directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the reasons for
calling such meeting shall be clearly stated in such request. The board of directors shall call for a
shareholders’ meeting to be held within one month of the date of receipt of such request from the said
shareholders.
37. In calling a shareholders’ meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting
that states the place, date, time and agenda of the meeting, as well as the matters to be proposed to the
meeting with reasonable details by indicating clearly whether the matter proposed is as information, for
approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the board of directors in the said
maters, and the said notice shall be delivered to the shareholders at least seven days prior to the date of the
meeting. The notice calling for the meeting shall also have been published for three consecutive days in a
newspaper at least three days prior to the date of the meeting.
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38.In order to constitute a quorum, the shareholders and proxies (if any) attending a shareholders’ meeting shall
not be fewer than twenty-five persons or not less than a half of the total number of shareholders and in either
case such shareholders shall hold shares amounting to at least one-third of the total number of shares sold of
the Company.
At any shareholders’ meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the
number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholders’
meeting was called as a result of a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such
meeting was not called as a result of a request of the shareholders, the meeting shall be called once again
and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders at least seven days prior to the date of
the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.
39. In the shareholders’ meeting, a shareholder may authorize any other person as a proxy to attend and vote at
the meeting on his or her behalf by submitting a proxy to the chairman of the board or the person designated
by the chairman of the board prior to the proxy attending the meeting. The power of attorney shall be dated
and signed by the grantor in the form prescribed by the Registrar. The details should be as follows:
(a) Amount of Shares present in proxy
(b) Name present in proxy of shareholders
(c) Date and Time of Shareholders’ Meeting in proxy
40. The chairman of the meeting of shareholders shall has the duty to conduct the meeting in compliance with the
articles of association of the company relating to meetings and to follow the sequence of the agenda
stipulated in the notice calling for the meeting, unless the meeting pass a resolution allowing a change in the
sequence of the agenda with a vote of not less than two-thirds of the number of the shareholders present at
the meeting.
When the consideration of the matters under paragraph one is finished, the shareholders holding shares
amounting to not less than one-third of the total number of shares sold may request the meeting to consider
matters other than those indicated in the notice calling for the meeting.
In the case where the meeting has not concluded the consideration of the matters according to the
sequence of the agenda under paragraph one or the matters raised by shareholders under paragraph two, as
the case may be, and it is necessary to postpone the consideration of the meeting, the meeting shall
determine the place, date and time for the next meeting and the board of directors shall deliver the notice
calling the meeting which indicates the place, date, time and agenda of the meeting to the shareholder not
less than seven days prior to the date of the meeting, provided the notice calling the meeting shall also be
published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting.
69

41. The chairman of the board shall be the chairman of shareholders’ meetings. If the chairman of the board is
not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman
present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or there is a vicechairman but he is not present at the meeting or cannot perform his duty, the shareholders present at the
meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.
42. One share shall have one vote.
Shareholder shall have not right to vote in a conflict of interest agenda of their shareholder except director
election agenda.
43. Any ordinary voting and approve any activities in the meeting of shareholders, the majority vote of the
shareholders who attend the meeting and cast their votes is the resolution of the meeting of shareholders. In
the following events or other issues as stipulated by laws, a vote of not less than three-quarters of the total
number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other
persons;
the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private
companies by the Company;
the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the
whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the management
of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of the business with
other persons with the purpose of profit and loss sharing;
the amendment of the memorandum of association or the articles of association;
the increase or decrease of the Company’s capital;
the issuance of debentures;
the amalgamation or dissolve.
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เอกสารแนบ 11
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2562
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒั นา
ระบบ เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารประชุมผูถ้ ือหุ ้นและรายงานประจาปี ใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามเอกสารแนบ3) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1.เปิ ดกล้องบนมือถือ
2.สแกนที่ QR Code
3.หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูรายงานประจาปี
หมายเหตุ : กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน่ (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1.เปิ ดแอปพลิเคชัน่ QR Code Reader, Facebook หรื อ Line
2.สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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Enclosure 11
QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2019
The Thailand Securities Depository Co.,Ltd. , as a securities registrar under the Stock Exchange of
Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents
regarding the General Meeting of Shareholders and the 2018 Annual Report in the form of E-books accessible
through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.
The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code (as shown in Enclosure 3) by
following the step below.
For iOS System (iOS 11 and above)
1.Turn on the mobile camera.
2.Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3.The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access annual report.
Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with
other applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.
For Android System
1.Open applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.
2.Scan the QR Code to access documents regarding the meeting.
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