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แนวปฏิบัตเิพ่ือป้องกนัการตดิเช้ือ COVID-19 ในทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

ดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุน้ทุกท่านและเพ่ือเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเก่ียวกบัความ
เส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม บริษทัจะมีการคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิ
ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้งาน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือ
มีอาการเขา้ข่ายท่ีจะเป็นไข ้หรือ ผูท่ี้เพ่ิงเดินทางกลบัจากประเทศเส่ียงและยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั เขา้ร่วมการประชุม ทั้งน้ี ผู ้
ถือหุน้ยงัคงสามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั หรือ บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความเส่ียงต่อ
การติดเช้ือสามารถเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกนัดว้ยไดต้ามปกติ 
บริษทัจึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และผา่นการคดักรองแลว้ ในการ
ปฏิบติัตนดงัน้ี 

 กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

 กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 

 หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 

 หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น 

 หากมี ไข ้ไอ น ้ ามูกไหล เจ็บคอ หายในเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างด ีเพ่ือสุขอนามยัทีด่ี
ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
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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 จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  
เร่ือง  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.      หนงัสือมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QRcode) 
4. ประวติัยอ่และประสบการณ์การท างานของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
5. จ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 

และค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
7. ประวติัยอ่และประสบการณ์การท างานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบอ านาจฯ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบับริษทัฯ วา่ดว้ยเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
11. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อ

หุน้ ปี 2563 ในวนัพฤหัสบดทีี ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:30 น. ณ หอ้งแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพค็ 
ฟอร่ัม ชั้น 2 เมืองทองธานี  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
เวลา 13:30-14:30 น.    ลงทะเบียน 
เวลา 14:30 น.       เร่ิมประชุม โดยมรีะเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงได้ประชุมไปเมื่อวนัที ่  

25 เมษายน 2562 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัมหาชน จัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และให้น าเสนอต่อท่ี
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ประชุมผูถื้อหุ้นในคราวต่อไปดว้ย บริษทัฯไดด้ าเนินการจดัท าและจดัส่งให้หน่วยงานดงักล่าวภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ( www.prebuilt.co.th )  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
2562 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานปี 2562   

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึน
ในรอบปีท่ีผา่นมา ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แถลงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ี
ผา่นมาใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

  
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท าอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคับของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุน และเพ่ือเป็นการช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาวา่ มีพฒันาการไปในทิศทางใดบา้ง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรพิจารณา อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชี
ก าไรขาดทุน  ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ท่ีผ่านการตรวจสอบบญัชีแลว้ (งบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทุนอยูใ่นรายงานประจ าปี) 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

2562 2561 2562 2561 

1.สินทรัพยร์วม 5,947.56 5,029.63 4,706.37 3,932.77 
2.หน้ีสินรวม 3,742.71 2,765.99 2,628.25 1,783.18 
3.ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,204.85 2,263.64 2,078.12 2,149.59 
4.รายไดร้วม 4,295.43 3,896.14 3,755.40 3,428.30 
5.ก าไรสุทธิ 271.79 384.21 250.92 382.33 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จ านวน 250.92 ลา้นบาท 
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัฯ กนัส ารอง จ านวน 5% ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่จะ
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2562 จ านวน 250.92 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไร 0.813 บาท/หุ้น  และบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดงัน้ี  
                                                                                                                                       

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือนของปี 2562 ท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท และไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 ในรูปแบบเงินสด ท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 จากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ท่ีไดรั้บตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท ต่อหุ้น และไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 30 
เมษายน 2563 

 
การให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล แทนการพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี นั้นเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั
ออกไปโดยไม่มีก าหนด ซ่ึงเป็นจ านวนเงินปันผลรวมทั้งส้ินอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นการจ่ายจากก าไรจากผล
การด าเนินงานของบริษทัปี 2562  

 
ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1.ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 250.92 382.33 1,128.71 
2.ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.813 1.239 3.657 
3.จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) ณ วนัส้ินปี 308.68 308.68 308.68 
4.เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.80 0.80 1.80 
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 246.94 246.94 555.62 
6.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ 98.42% 64.57% 49.22% 
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วาระที ่5  พจิารณาและอนมุัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพื่อใชใ้นการขยายการลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติัเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อขอ
อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
 
ชนิด   : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ 
   ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีประกนัหรือไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สกลุเงิน   : เงินบาท และ/หรือเงินสกลุอ่ืน 
มูลค่ารวมหุน้กู ้  : วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเท่ากนั 
อตัราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 
อาย ุ   : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กู ้
วธีิการจดัสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นกัลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง  และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ 
และ/หรือในต่างประเทศ  ในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และ/หรือเป็นโครงการ และ/
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลาท่ีออกหุ้นกูใ้น
ขณะนั้น  

การช าระคืนเงินตน้ : ก าหนดไถ่ถอนข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ณ ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้
การไถ่ถอนก่อนครบอาย ุ : ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด และ

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้ งน้ีให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การข้ึนทะเบียนตราสารหน้ี : บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุ้นกูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อ
ขายตราสารหน้ีอ่ืนใด 

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ  เป็นผูพิ้จารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆในการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ช่น ประเภทหุ้นกู ้ 
จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  อาย ุ วธีิการเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้วตัถุประสงคก์ารน าเงินท่ีไดรั้บไปใช ้ 
ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย และ วิธีการช าระดอกเบ้ีย เป็นตน้  ตลอดจนการแต่งตั้งตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้การ
จดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู ้
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้การเขา้เจรจาตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง การขออนุญาต ติดต่อ ใหข้อ้มูล การยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานต่างๆ และ
มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี  
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6  พจิารณาและอนมุัติกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแตง่ตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษทัฯ จะตอ้งออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
 ส าหรับในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ                           ต าแหน่งในคณะกรรมการ              ประเภทของกรรมการ 
คุณศิริชยั    สมบติัศิริ        ประธานกรรมการ                   กรรมการอิสระ 
คุณสุเทพ    ธาระวาส         กรรมการ             กรรมการอิสระ 
คุณสิทธิพร ศรีนวลนดั          กรรมการ                 กรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ)  โดยผา่นกระบวนการกลัน่กรอง  อยา่งรอบคอบ 
ระมดัระวงัวา่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประสบการณ์ดา้นเศรษฐกิจ การลงทุน ท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่
กรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรท่ีผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุน้ทุกราย อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ มีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็น
การล่วงหนา้ ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ท่ีจะไดจ้ดัใหมี้ข้ึน เป็นประจ าในแต่ละปี ระหวา่งวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563  ซ่ึงในปีน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการแต่อยา่งใด  

พร้อมกนัน้ี ไดแ้นบประวติัยอ่ และประสบการณ์การท างาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตรกรรมการ
ต่างๆ การถือหุน้ในบริษทัฯ และการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบทา้ย
หนงัสือฉบบัน้ีดว้ยแลว้ (โปรดดูเอกสารแนบ 4)  
 

โปรดดูจ านวนคร้ัง/สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 และปีท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการ
ไดใ้นเอกสารแนบ 4,5 

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายช่ือของผู้ทีถู่กเสนอให้กลับเข้ามา
เป็น กรรมการบริษัท 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยวธีิการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 
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วาระที ่7  พจิารณาและอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเม่ือปี 
2562 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561 จ านวน 1,270,000 บาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2561 ) และ/หรือนายนพฤกษ์  พิษณุ
วงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษทัฯ) เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2562 จ านวน 1,320,000 บาทและ
ปี 2561 จ านวน 1,270,000 บาท) 

โดยทั้งสามท่านไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

นอกจากนั้น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือ
ของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดงักล่าว
ขา้งตน้ (ปี 2562 จ านวน 920,000 บาท) 

ปี 2563             ปี 2562 
ค่าสอบบญัชี (บาท) 

เฉพาะบริษทั                        1,375,000                         1,320,000 
บริษทัในเครือ                             1,020,000              920,000 
ค่าบริการอ่ืน         ไม่มี   ไม่มี 
รวม                                  2,395,000                         2,240,000 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8  พจิารณาและอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด 
การขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ 
จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2563 เท่ากบัปี 2562 โดยผา่นการพิจารณาความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาก าหนด ดงัน้ี 
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         ปี 2563     ปี 2562 

1.ประธานกรรมการ      เดือนละ    32,000 บาท  32,000 บาท 
2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     เดือนละ    32,000 บาท  32,000 บาท  
3.กรรมการตรวจสอบ      เดือนละ    30,000 บาท/ท่าน 30,000 บาท/ท่าน 
4.กรรมการ       เดือนละ    21,000 บาท/ท่าน 21,000 บาท/ท่าน 
 

 กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิไดค้่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว (ในกรณีท่ีควบต าแหน่ง) 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุม ในวาระน้ี คุณวโิรจน์ เจริญตรา และคุณณฐ หงศล์ดารมภ ์กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
วาระที ่9  พจิารณาและอนมุัติบ าเหน็จกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติัก าหนดบ าเหน็จแก่กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ   โดยความเ ห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบ าเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน เป็นจ านวน 250,000 บาท/ท่าน เท่ากบัปีท่ีผา่นมา  

บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั
นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงตอ้งผา่นการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ก่อน 

 
นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบั
บริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุม  
 

วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
   การนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญนักกฎหมายอสิระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน 
  เสียงในคร้ังนีด้้วย  

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระจ านวน 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 
ท าให้ผู้ถือหุ้นทุกหุ้นมสิีทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามญัต่อ 1 เสียง 
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บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเลือกจดัประชุมในสถานที่
เดนิทางสะดวก และ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมข้ีอสงสัย หรือ มข้ีอซักถาม  สามารถ
ตดิต่อทีบ่ริษัทได้ในเวลาราชการทีเ่บอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผูรั้บ
มอบฉนัทะได ้บริษทัขอเสนอช่ือ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง และคุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั (ประวติัยอ่และประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผูรั้บมอบอ านาจ
ของท่าน เขา้ร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดแ้นบมาน้ี ทั้งน้ีจะตอ้งยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ ณ สถานท่ีจดัประชุมขา้งตน้ ตั้งแต่เวลา 13:30 น. – 14:30 น. 

 
   รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ขอเสนอช่ือเป็นผูรั้บมอบอ านาจของท่าน  
 

  1.     รศ.ดร.ธนิต ธงทอง    อาย ุ56 ปี 
   อยูบ่า้นเลขท่ี 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
    
  2. นายประสงค์ ประภัสสราทติย์   อาย ุ56 ปี 

   อยูบ่า้นเลขท่ี 42 ซอยรามค าแหง 46 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900 
 

ในกรณีทีม่คีวามประสงค์จะมอบอ านาจให้กรรมการอสิระดงักล่าว กรุณากรอกช่ือ และรายละเอยีด
ของกรรมการอสิระลงในช่องผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนีเ้พ่ือผลประโยชน์ของท่านเอง  

 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ   
                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                   บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
                         (นายวโิรจน์  เจริญตรา) 

                  กรรมการผูจ้ดัการ 
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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD. 

                                                          บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

1 July 2020 
 
RE : Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC. 
Enclosures : 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. Shareholders’ registration 
2:30 p.m.  Start Meeting with the following agenda: 
 
Agenda 1 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) 
 

(Million Baht) 
Consolidated Separated 

2019 2018 2019 2018 

1.Total assets 5,947.56 5,029.63 4,706.37 3,932.77 
2.Total liabilities 3,742.71 2,765.99 2,628.25 1,783.18 
3.Total shareholders' equity 2,204.85 2,263.64 2,078.12 2,149.59 
4.Total revenue 4,295.43 3,896.14 3,755.40 3,428.30 
5.Net profit 271.79 384.21 250.92 382.33 

 
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.  
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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  

                  (Separated financial statement) 
Detail of dividends payment 2019 2018 2017 
1.Net profit  (million baht) 250.92 382.33 1,128.71 

2.Net profit per share (baht/share) 0.813 1.239 3.657 

3.Number of shares (million share) at the end of the year 308.68 308.68 308.68 

4.Dividend payment per share (baht/share) 0.80 0.80 1.80 

5.Total dividends payment (million baht) 246.94 246.95 555.62 

6.Proportion of dividends payment to net profit 98.42% 64.57% 49.22% 
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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 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 

บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่25 เมษายน 2562 

ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์  
อมิแพค เมืองทองธาน ี

--------------------------------------------------------------- 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายศิริชยั สมบติัศิริ  ประธานกรรมการ 
2 นายวโิรจน ์ เจริญตรา  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 รศ. ดร. ธนิต ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ 
5 นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบ 
6 นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ 
7 พลต ารวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ กรรมการ 
8 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ เลขานุการบริษทั และ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสุเทพ ธาระวาส  กรรมการ 
ซ่ึงสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม เท่ากบั 88.89%  ของกรรมการทั้งหมด 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ  

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2 นายอคัรพงษ ์เหล่ามติ       ทนายความอิสระ ซ่ึงเขา้มาเป็นผูส้งัเกตการณ์การ   

      ลงคะแนนและการนบัคะแนน 
3 นางสาวธนญัญา พิพิธวณิชการ ท าหนา้ท่ีพิธีกรในท่ีประชุม 
      
เปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

 
คุณธนญัญา พิพิธวณิชการ พิธีกรในท่ีประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูส้อบบญัชี และนกักฎหมายอิสระซ่ึงมาท า
หนา้ท่ีผูส้งัเกตการณ์การลงคะแนนและการนบัคะแนน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และเจา้หนา้ท่ีจากบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ซ่ึงเป็นคนกลางและไม่มีความเก่ียวโยงกบับริษทั ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการลงทะเบียนและนบัคะแนน ต่อท่ีประชุม  
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คุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายใหคุ้ณเมธาว ีซ่ึงท าหนา้ท่ีพธีิกรในการประชุมแจง้
องคป์ระชุม รายละเอียดวธีิการด าเนินการประชุมและวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
คุณธนญัญา พิพิธวณิชการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ณ เวลาน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมตามรายละเอียดดงัน้ี 

 มาประชุมดว้ยตนเอง 48 ราย รวมจ านวนหุน้ 69,991,305 หุน้ 
 รับมอบฉนัทะมาประชุม 35 ราย รวมจ านวนหุน้ 54, 366,943 หุน้ 
 รวมผูถื้อหุน้มาประชุม 83 ราย รวมจ านวน 124,358, 248 หุน้ 

จากจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 308,676,462 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 40.2876  ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบับริษทั 

 
ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระจะด าเนินการไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ 

 
 หลงัจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง ซ่ึงจะใชห้ลกัการลงคะแนน 

1 หุน้ต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจง้ใหผู้ท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหย้กมือ 
 เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มาหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลท่ีไดถื้อเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย  
 หลงัจากนบัคะแนนแลว้ พิธีกรคุณธนญัญา พิพิธวณิชการในท่ีประชุมจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
 ส าหรับบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ยขอใหส่้งคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัจากจบการประชุม 
 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ไม่ตอ้งยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก 

เพราะจะเป็นการนบัซ ้ า ขอเป็นเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนมาเท่านั้น ท่ีจะลงคะแนนในหอ้งประชุม 
 ในวาระทัว่ๆ ไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเป็นเกณฑต์ดัสิน ผูถื้อหุน้แต่ละรายมี

สิทธิออกเสียงไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่
 ส าหรับวาระพิเศษต่างๆ ท่ีอาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนต่างออกไป จะแจง้ใหท้ราบก่อนลงคะแนน อาทิ

เช่น วาระท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะมีผูถื้อหุน้บางท่านท่ีจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบาง
วาระ จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็น
ตน้ 

 ในแต่ละวาระ คะแนนรวมอาจแตกต่างกนัไป เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีอาจทยอยมาเขา้ร่วมประชุม คะแนนรวมท่ี
ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผูถื้อหุน้ท่ีมาออกเสียงทนัในวาระนั้น 

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ กลต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือตวัแทน ท่ี
ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือจะซกัถาม หรือจะคดัคา้นในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตวัต่อท่ีประชุม
โดยยกมือข้ึนขออนุญาตจากประธานฯ แลว้แจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมทั้งแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใด  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
2. การเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิ้จารณาวา่มีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรรมการ

บริษทั 
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โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวล่วงหนา้ก่อนการประชุม ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย ์และ เวบ็ไซตไ์ซตข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
เม่ือไดท้ราบวธีิการออกเสียงลงคะแนนแลว้ จึงเร่ิมเขา้สู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือ วนัท่ี 

26 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

คุณศิริชยั ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงไดแ้จกไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 
คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 
ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2561  

ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2561 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    125,148,248  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย     0  เสียง 
งดออกเสียง     0  เสียง 
บตัรเสีย      0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    125,148,248  เสียง 

 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 
คุณวโิรจน์ฯ แถลงวา่ในปี 2561 ผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม  
3,896  ลา้นบาท และมียอดก าไรสุทธิรวม 384 ลา้นบาท โดยแยกเป็นผลประกอบการแต่ละธุรกิจดงัน้ี 

 
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายไดใ้นปี 2561 จ านวน 3,428 ลา้นบาทและก าไรสุทธิ 382 ลา้นบาท  โดยในปี 2560 
บริษทัฯ มีรายได ้4,091 ลา้นบาท  และมีก าไรสุทธิในส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง 349.7 ลา้นบาท และก าไรจาก
ส่วนงานท่ียกเลิก  779.01 ลา้นบาท รวมเป็น 1,128.71 ลา้นบาท   
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง มีรายไดใ้นปี 2561 จ านวน 504 ลา้นบาทและก าไรสุทธิ 34 ลา้นบาท โดยใน
ปี 2560 มีรายได ้531 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 14 ลา้นบาท 

 
ส าหรับรายละเอียดและแผนงานในอนาคต จะแจง้ใหท้ราบในช่วงทา้ยของการประชุม 
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คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงขอใหพ้จิารณาในวาระถดัไป 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

คุณวโิรจน์ฯ ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานในปี 2561ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ในวาระก่อน จึงเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยัฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    125,823,248  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย     0  เสียง 
งดออกเสียง                     0  เสียง 
บตัรเสีย      0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    125,823,248  เสียง 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 คุณวโิรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมบริษทัฯ มีก าไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี 2561 จ านวน 382.33 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นก าไร 1.239 บาท/หุน้ โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2561 เป็นเงินสดในอตัรา หุน้ละ 
0.80 บาทต่อหุน้  หรือร้อยละ 64.57 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเกินกวา่นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั  จึงใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั  
 
โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  ก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (XD  
วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ) 
 
คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยัจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    125,828,934  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง 
งดออกเสียง        0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    125,828,934  เสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัออกและเสนอขายหุน้กู ้

คุณวโิรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว เพ่ือเป็นการ
ระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการขยายการลงทุนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ชนิด   : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีประกนัหรือไม่มีประกนั อาจ
มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

เหตุผล : การออกหุ้นกูมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใชใ้นการระดมเงินทุนเพ่ือเพ่ิม
สภาพคล่อง   รวมถึงการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะส่วนงานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ เพื่อใชส้ าหรับการซ้ือท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ หรือ การร่วม
ทุนกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทัฯ โดยจะเลือก
ลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพเท่านั้น 

สกลุเงิน   : เงินบาท และ/หรือเงินสกลุอ่ืน 
มูลค่ารวมหุน้กู ้  : วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาทหรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืน 
   ในจ านวนท่ีเท่ากนั 
อตัราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและ 
   เสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 
อาย ุ   : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กู ้
วธีิการจดัสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นกั

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  ในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
และ/หรือเป็นโครงการ และ /หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving)    
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและประกาศอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลาท่ีออกหุน้กูใ้นขณะนั้น  

การช าระคืนเงินตน้ : ก าหนดไถ่ถอนข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ณ ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้
การไถ่ถอนก่อนครบอาย ุ : ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบ

ก าหนด และบริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การข้ึนทะเบียนตราสารหน้ี: บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และหรือ 
                                        ศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีอ่ืนใด 
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ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ  เป็นผูพิ้จารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆในการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ช่น ประเภทหุ้นกู ้ 
จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  อาย ุ วธีิการเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้วตัถุประสงคก์ารน าเงินท่ีไดรั้บไปใช ้ 
ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย และ วิธีการช าระดอกเบ้ีย เป็นตน้  ตลอดจนการแต่งตั้งตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้การ
จดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู ้
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้การเขา้เจรจาตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง การขออนุญาต ติดต่อ ใหข้อ้มูล การยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานต่างๆ และ
มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี  
 
คุณศิริชยั  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

คุณอนุวตั ชินพิริยะ  ผูถื้อหุน้ ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหค้ณะกรรมการช้ีแจงวา่แนวโนม้ในการ
ออกหุน้กู ้จะออกเป็นเงินบาท หรือ เงินต่างประเทศ 

 
คุณศิริชยั ช้ีแจงวา่จะออกเป็นเงินบาท เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัเป็นเงินบาทมาโดยตลอด  
 
คุณเกรียงศกัด์ิ เรืองรัตนานนท ์ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหค้ณะกรรมการอธิบายเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการออกหุน้กู ้ 
 
คุณวโิรจน์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ในธุรกิจของบริษทัฯ ปัจจุบนั ด าเนินธุรกิจ 3 ประเภท คือ ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ทางบริษทัฯ ตอ้งการขยายทั้ง 
3 ธุรกิจ แต่ธุรกิจหลกัท่ีจะใชเ้งินมากท่ีสุดคือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย บริษทัฯจะโฟกสั ไปท่ีการ
ซ้ือท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ  

คุณศิริชยั ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ ยงัคงมีความสามารถในการขอกูย้มืเงินจากสถาบนัไดม้าก
พอสมควร แต่การเสนอใหมี้การออกหุน้กู ้ท าใหบ้ริษทัฯ มีความคล่องตวัในการเลือกใชต้ราสารทางการเงินท่ี
หลากหลายและดีท่ีสุดส าหรับบริษทัในแต่ละคร้ัง และเน่ืองจากการออกหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง จ าเป็นตอ้งขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นการเตรียมการในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ถา้มีโอกาสท่ีดีและตน้ทุนสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้สูงข้ึน การออกหุน้กูก็้สามารถคงอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนไวไ้ด ้
ถือเป็นการช่วยบริษทัประหยดัตน้ทุน  

ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ไม่ทราบวา่นโยบายของบริษทัฯ จะกลบัไปกลบัมารึไม่ เน่ืองจากเดิม 
บริษทัฯ มีส่วนงานธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และไดข้ายหุน้ในส่วนงาน ดงักล่าวท้ิงไป หลงัจากนั้น
บริษทัฯ ก็มาเร่ิมตน้ท าธุรกิจน้ีอีก รบกวนใหค้ณะกรรมการช้ีแจง  

คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ข้ึนอยูก่บัจงัหวะเวลา เน่ืองจากในช่วงเวลานั้น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์การชะลอ
ตวัและมีผูเ้สนอจะซ้ือ และบริษทัฯ สามารถท าก าไรไดจ้ากการขายส่วนงานดงักล่าว บริษทัฯ จึงขายส่วนงาน
ดงักล่าว แต่ในปัจจุบนัทางบริษทัฯ มองวา่เรามีความเช่ียวชาญในสายงานน้ีจากประสบการณ์ในอดีต และมีสาย
งานท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่ง รวมถึงการขายส่วนงานดงักล่าว มีเงินคงเหลืออยูพ่อสมควร จึงน าเงินดงักล่าวเอามาลงทุน
ต่อ เน่ืองจากความเช่ียวชาญท่ีเรามีอยู ่บริษทัฯ คาดวา่จะสามารถบริหารงานในส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
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เพ่ือขายใหมี้ผลประกอบการไดดี้ข้ึน เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ คงจะท าใหเ้จริญเติบโตคู่กบัส่วนงาน
ก่อสร้าง 

 
คุณณรงค ์พทุธรักษา เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ตามท่ีกรรมการช้ีแจงวา่จะน าเงินส่วนนึงไปลงทุนซ้ือ

ท่ีดิน จากท่ีผูถื้อหุน้ทราบจากผูส้นัทดักรณี ปัจจุบนัท่ีอยูอ่าศยัลน้ตลาดอยูจ่  านวนมาก แมแ้ต่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ยงัออกมาเตือนผูใ้หสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  ใหมี้ความระมดัระวงั รวมทั้งกระทบไปถึงการเพ่ิมเงินดาวน์ 
ไม่ทราบวา่ท่านผูเ้ช่ียวชาญ ท่านผูบ้ริหาร มีมาตรการและ มีความเห็นอยา่งไร เพราะเท่าท่ีผา่นมา ท่ีไดส้งัเกต ไม่
แน่ใจวา่อสงัหาริมทรัพยจ์ะฟ้ืนเม่ือไหร่ จะมีแนวทางในการบริหารอยา่งไร เน่ืองจากตวัเลขของ Supply ใน
ตลาดท่ีออกมามีจ านวนมาก จึงอยากใหผู้บ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติม  

คุณวโิรจน์ ช้ีแจงเพ่ิมเติม เน่ืองจากบา้นเป็นปัจจยัส่ีท่ีส าคญั ในบางช่วงอาจจะคึกคกั บางช่วงอาจจะไม่
คึกคกั ในช่วงน้ีอาจจะแผว่ไป ในโครงการท่ีบริษทัฯ ท า บริษทัฯ ไม่ไดท้ าเยอะ มูลค่างานในส่วนของ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์เราท า ทางบริษทัฯ มองวา่ยงัมีพ้ืนท่ีทางการตลาดท่ีเราสามารถเขา้ไปท าตลาดได ้ลูกคา้ของ
บริษทัฯ ท่ีเป็นลูกคา้พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย เกือบจะทุกบริษทัมีการขยายตวั ถึงแมอ้าจมีการชะลอ
ตวับา้ง ซ่ึงบริษทัฯ มองวา่ความเส่ียงในส่วนน้ีบริษทัฯ สามารถรับได ้การเร่ิมตน้ของเรามูลค่างานไม่สูงมาก 
และบริษทัฯ มีโอกาสในการท าตลาดในส่วนน้ี ท่ีดินท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนเป็นท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ ตั้งอยูใ่จกลาง
เมือง ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีสามารถท าโครงการและมีความเช่ือมัน่วา่สามารถขายได ้ถึงในบางท่ีจะเป็นท่ีดินนอกเมือง 
ทางบริษทัฯ ก็ลงทุนในท่ีดินท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัหนา้แน่น และมีความมัน่ใจวา่สามารถขายได ้แต่ถา้ไม่สามารถ
ด าเนินการดงักล่าวไดท้าง บริษทั ฯ มีแผนรองรับ โดยท่ีดินท่ีเราลงทุนเป็นท่ีดินท่ีมีมูลค่ามากข้ึนเร่ือยๆ ยงัขาย
ท่ีดินดงักล่าวได ้ขอใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอท่ีจะท าโครงการไดเ้สร็จ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ 
ตลาดพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ยงัมีท่ีวา่งพอท่ีจะเขา้ไปท าตลาดได ้บริษทัฯ เร่ิมตน้โครงการหลกัร้อยลา้น
พนัลา้น เช่ือวา่ตลาดยงัตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอยู ่ยงัมีความมัน่ใจไดว้า่โครงการท่ีลงทุนไปจะคงประสบความส าเร็จ
แน่นอน เพียงแต่อาจจะไม่ไดร้วดเร็วเหมือนในอดีต  

คุณศิริชยั เสริมวา่ ส่ิงท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามจะท า เน่ืองจากหน้ีต่อครัวเรือนค่อนขา้งสูง 
ส าหรับเมืองไทย สร้างความห่วงใยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะหลงัโดยเฉพาะคอนโดขนาดเลก็ท่ีอยู่
ตามแนวรถไฟฟ้ามีจ านวนค่อนขา้งเยอะมาก และเน่ืองจากผูซ้ื้อไม่ไดเ้ป็น end user  แต่ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุน 
ถา้สงัเกตใหดี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการส าหรับผูซ้ื้อบา้นหลงัท่ีสอง แต่ส่ิงท่ีทางบริษทัฯเราท า 
เป็นการเจาะตลาดบา้นหลงัแรก 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุน้กู ้
 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    125,786,734  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย             48,600  เสียง 
งดออกเสียง        0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    125,835,334  เสียง 
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วาระท่ี 6  พิจารณากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
 
คุณศิริชยัแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระในปีน้ี คือ 

 คุณวโิรจน์ เจริญตรา  
 คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์
 คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์

 
เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายกนัไดเ้ตม็ท่ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากท่ีประชุม  
 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุม 
 
คุณวโิรจน์  ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการและ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 
คุณณฐ   ด ารงต าแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษทั และ CFO 
คุณประสงค ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 
ทั้ง 3 ท่าน และมีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการตามบญัญติัในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 
และตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเห็นวา่ เห็นสมควร
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
โดยใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม  
 
ส าหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ี บริษทัฯ ไดแ้นบประวติัยอ่ วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
จ านวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม และประสบการณ์การท างานของแต่ละท่านใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบแลว้
ในหนงัสือเชิญประชุม 
 
คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณธนญัญา พิธีกร ไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้วา่ ขอใหล้งมติในใบลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชุม ซ่ึงไดแ้ยกการ
ลงมติไวส้ าหรับกรรมการแต่ละท่าน 
 
เม่ือลงมติแลว้ เฉพาะผูท่ี้ คดัคา้น หรืองดออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึง หรือกรรมการทุกท่าน  
ใหย้กมือ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดไ้ปรวบรวมใบลงคะแนน ส าหรับผูท่ี้เห็นดว้ย ใหเ้ก็บใบลงคะแนนไวส่้งคืน
เจา้หนา้ท่ีตอนเลิกประชุม  
 
โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน 
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ผลของมติ  
1.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณวโิรจน์ เจริญตรา กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    125,694,134  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย           317,300  เสียง 
งดออกเสียง        0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    126,011,434  เสียง 
 

2.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    125,693,988  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย           317,446  เสียง 
งดออกเสียง        0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    126,011,434  เสียง 
 

3.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงศล์ดารมภ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    126,011,434  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง 
งดออกเสียง          0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    126,011,434  เสียง 

 
เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 
 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

คุณศราวธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
โดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ปี 2561 
ปีแรก ) และ/หรือนายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัฯ) และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561 
จ านวน 1,270,000 บาท และปี 2560 จ านวน 1,210,000 บาท) 
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โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 
 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห ้บริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
 

นอกจากนั้น ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือของบริษทัฯ โดยมี
ค่าตอบแทน เป็นเงิน 920,000บาท (ในปี 2561 เป็นเงิน 880,000 บาท) 
 
คุณศราวธุ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    126,011,434  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง 
งดออกเสียง        0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    126,011,434  เสียง 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 
คุณศิริชยั แถลงวา่ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2562 ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณาก าหนด ดงัน้ี 
ประธานกรรมการ    เดือนละ 32,000 บาท 
เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 32,000  บาท 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 32,000 บาท  
เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท 
 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 30,000 บาท/คน 
เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 30,000 บาท/คน 
 
กรรมการ     เดือนละ 21,000 บาท/คน 
เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 21,000 บาท/คน 
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คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณธนญัญา พิธีกรแจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมดว้ย 
 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    126,011,434  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง 
งดออกเสียง                      0  เสียง 
บตัรเสีย         0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    126,011,434  เสียง 

 
วาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติับ าเหน็จกรรมการ 
 

คุณศิริชยั แถลงวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จใหก้บักรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท (เท่ากบัปีก่อน)โดยขอจ่ายพร้อมกบั
การจ่ายเงินปันผล 
คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณธนญัญา พิธีกร แจง้วา่ในวาระน้ีมีคุณวโิรจน์ เจริญตรา ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงเป็นรองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง เน่ืองจากมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี  ทางบริษทัฯจะนบัหุน้ท่ีไม่มีสิทธ์ิออก
เสียงของคุณวโิรจน์ โดยรวมบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาตรา 258  
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัฯ จึงถือวา่ หุน้ของบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของคุณ
วโิรจน์ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีเช่นกนั รวมกนัจ านวน 81,265,363หุน้ และเม่ือหกัผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวออกแลว้ จะตอ้งมีผูอ้นุมติัดว้ยจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติับ าเหน็จกรรมการกรรมการ  
โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    44,746,071  เสียง 
ไม่เห็นดว้ย     0  เสียง 
งดออกเสียง     0  เสียง 
บตัรเสีย      0  เสียง 
จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    44,746,071  เสียง 
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วาระท่ี 10 อ่ืนๆ 

 
   ไม่มี 
 

ท่ีประชุมไดมี้การพิจารณาวาระต่างๆ ครบถว้นแลว้ คุณศิริชยัไดแ้จง้เพ่ิมเติมเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริษทั
ไดมี้การด าเนินการในดา้น Anti-Corruption โดยมีไดป้ระกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อตา้นการทุจริตในโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และทางบริษัทได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการ (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยบริษทัฯ ยงัใหค้วามสนใจและ
ยงัมีการอบรม และติดตามขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น 

   
คุณสมเกียรติ ตั้งวงษพิ์มุข ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัการเขา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต CAC ของบริษทั พรีบิลท ์ จ ากดั (มหาชน) ทางบริษทัขยายนโยบาย
เก่ียวกบั Anti-Corruption ไปใชก้บับริษทัในเครือดว้ยหรือไม่ 

 
คุณวโิรจน์ ช้ีแจง้วา่ ทางบริษทัฯ ไดใ้ชน้โยบายเก่ียวกบั Anti-Corruption เดียวกนั ทั้งบริษทัฯ และ

บริษทัในเครือ 
   

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษพิ์มุข สอบถามเพ่ิมเติม เน่ืองจากกรรมการของบริษทัฯ ทั้งหมด มีจ านวน 9 ท่าน 
ในวนัน้ีมาเขา้ร่วม 8 ท่าน ไม่ทราบวา่ท่านไหนไม่เขา้ร่วมประชุม 

 
คุณศิริชยั แจง้วา่ กรรมการ คือ คุณสุเทพ ธาระวาส ไม่เขา้ร่วมประชุม 

   
คุณเกรียงศกัด์ิ เรืองรัตนานนท ์ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ แต่ละส่วนงานของ

บริษทัฯ มีผลประกอบการปีท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไรบา้ง เน่ืองจากเห็นวา่บริษทัมีก าไรลดลง และมี backlog ยงัไง
บา้งส าหรับปีน้ี  

 
คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ส่วนงานของบริษทัฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พรีบิลท ์เป็นบริษทัฯ รับเหมาก่อสร้าง 

บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย คือ บริษทั พรีบิลท์ โฮลด้ิง ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท ถือหุ้น 100% โดยบมจ.พรี
บิลท์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายโดย บมจ.พรีบิลท์ ซ่ึงถือหุ้นโดยบ
จก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 100% ใชช่ื้อบจก.อีส แอม อาร์  มีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท  ปัจจุบนัมี 3 Project ท่ีก าลงั
จะเปิดตวั 1) คอนโดมิเนียม Low-rise อยูบ่ริเวณซอยสุขุมวิท 26 มูลค่าโครงการประมาณ 700 ลา้นบาท 2) 
คอนโด High-rise อยูบ่ริเวณซอยสุขุมวิท 24 มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ลา้นบาท 3) Project บา้นเด่ียว อยู่
บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ลา้นบาท และส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย โดยเขา้ Joint venture คือ บจก. พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป ซ่ึงร่วมลงทุนกบั        บจก.พ
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รีเม่ียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการ
ประมาณ 1,400 ลา้นบาท ปัจจุบนัยอดขายอยูท่ี่ 90% คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้น Q4-2562 และโครงการท่ีเพ่ิงซ้ือ
ท่ีดิน บริเวณทาวน์อินทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการประมาณ 700 ลา้นบาท บจก.พรีเม่ียม
เพลส ดีเวลลอปเมน้ท์ ซ่ึงร่วมลงทุนกบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป เช่นกนั เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนน
รัตนโกสินทร์ มูลค่าโครงการประมาณ 600 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมี บจก.ชินวะ เอส39 ซ่ึงร่วมกบั บจก.ชินวะ 
เรียลเอสเตท และ บจก.พรีแซนส์ คอร์ปอเรชัน่ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการประมาณ 
2,400 ลา้นบาท และยงัมี Project Joint venture  ร่วมกบักลุ่มอนนัดาเป็นคอนโดมิเนียม High-rise 4,000 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วน 13.6% และในส่วนของบมจ.พรีบิลท ์ปัจจุบนัมี Backlog ประมาณ 8,000 ลา้นบาท 
ซ่ึงจะรับรู้ในปี2562 ประมาณ 50% ในส่วนท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2563 ประมาณ 30% และในปี 2564 อีก 
20% ทางบริษทัฯคาดวา่ในปีน้ีจะมีรายไดจ้ากการก่อสร้างขั้นต ่าประมาณ 4,000 ลา้นบาท  

  
จากค าถามของท่านผูถื้อหุน้วา่ ท าไมในปีน้ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ คุณวโิรจน์ ขอช้ีแจงวา่ เน่ืองจาก 

ในปี 2560 ทางบริษทัฯ มีรายได ้ 4,500 ลา้นบาท ในปี 2561 3,800 ลา้นบาท แต่ถา้สงัเกตในส่วนของธุรกิจท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ืองมีบริษทัฯ ในส่วนของ บมจ.พรีบิลท ์ และ บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล มีก าไร
สุทธิในปี 2560 จ านวน 295 ลา้นบาท ในปี 2561 มีบริษทัฯมีก าไรสุทธิ ในส่วนการด าเนินงานตอ่เน่ือง จ านวน 
396 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีก าไรและเติบโตข้ึน แต่ท่ีเห็นก าไรรวมลดลง เน่ืองจากมีก าไร extra 
profit เกิดจากการขายธุรกิจบางส่วนออกไป เฉพาะในส่วนน้ีมีก าไร 400 ลา้นบาท ท าใหใ้นปีก่อนบริษทัฯมีก าไร 
703 ลา้นบาท ซ่ึงถา้สงัเกตุเฉพาะในส่วนงานด าเนินการต่อเน่ือง บริษทัฯ มีก าไรเพ่ิมข้ึน  

 
ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2561 มีรายได ้ 3,427 ลา้นบาท ในปี 2562 คาดวา่จะมีรายได ้

4,000 ลา้นบาท ปี 2563 คาดวา่จะมีรายได ้ 4,500 ลา้นบาท และในปี 2564 คาดวา่จะมีรายได ้ 5,000 ลา้นบาท 
บริษทัฯคาดวา่ในส่วนงานก่อสร้างจะเติบโตประมาณ 12% อตัราก าไรขั้นตน้จะประมารณ 16%-17% 

 

ในส่วนของ บจก. พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ส่วนงานผลิตและขายวสัดุก่อสร้าง มีการเติบโต
ข้ึนค่อนขา้งมาก ในปี 2561 มีรายได ้469 ลา้นบาท ในปี 2562 คาดวา่จะมีรายได ้575 ลา้นบาท เติบโต 23% ส่วน
ในปี 2563 คาดวา่จะมีรายได ้603 ลา้นบาท และในปี 2564 คาดวา่จะมีรายได ้633 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2563 และ 
2564 จะเตม็ก าลงัการผลิตของโรงงาน หลงัจากปี 2564 บริษทั คาดวา่จะตอ้งมองเก่ียวกบัการขยายโรงงาน ถา้เรา
ตอ้งการจะมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน ส่วนก าไรจะอยูป่ระมาณ 20%  

ในส่วนธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย บจก.อีส แอม อาร์ ซ่ึงถือหุน้โดยบจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง 
100% คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2562 น้ี ประมาณ 90 ลา้นบาท ในปี 2563 รับรู้รายไดป้ระมาณ 1,093 ลา้น
บาท ในปี 2564 รับรู้รายได ้ประมาณ 2,981 ลา้นบาท ภายใน 3 ปี คาดวา่บจก.อีส แอม อาร์ จะรับรู้รายได้
ค่อนขา้งสูงมาก 

ในส่วนของการ Joint Venture โครงการใกลส้ถานีรถไฟฟ้าสถานีเสนานิคม ซ่ึงขายแลว้ประมาณ 90% 
คาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือนกนัยายน คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้น Q4-2562  และโครงการบริเวณทาวน์อินทาวน์ 
เป็นคอนโดมิเนียม 1 ตึก มูลค่าโครงการประมาณ 700 ลา้นบาท โดยพรีบิลท ์โฮลด้ิง ถือหุน้ในสดัส่วน 49% อีก
โครงการคือการร่วมทุนกบับริษทัญ่ีปุ่นเป็น Project คอนโดมิเนียม Low rise 2 ตึก บริเวณซอยสุขมุวทิ 39 โดย 
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พรีบิลท ์โฮลด้ิง ถือหุน้ในสดัส่วน 49% นอกจากน้ียงัมีโครงการท่ีร่วม Joint Venture กบักลุ่มพรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป 
อีก คือ บจก.พรีเม่ียม เพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์เป็นโครงการทาวนโ์ฮม โดยพรีบิลท ์โฮลด้ิง ถือหุน้ 40%อยูบ่ริเวณ 
ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช ซ่ึงเป็นถนนตดัใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 600  ลา้นบาท  คาดวา่
บริษทัท่ีร่วม Joint Venture ในปี 2562 จะมีรายได ้1,429 ลา้นบาท ในปี 2563 จะมีรายได ้1,336 ลา้นบาท และใน
ปี 2564 จะมีรายได ้1,487 ลา้นบาท ซ่ึงจะรับรู้จากก าไรตามสดัส่วนการเขา้ลงทุน 

 
ส าหรับในงบการเงินรวม บริษทัฯคาดวา่ในปี 2562 บริษทัฯจะมีรายได ้4,675 ลา้นบาท ในปี 2563 จะมี

รายได ้6,207 ลา้นบาท ในปี 2564 จะมีรายได ้8,666 ลา้นบาท คาดวา่จะมีการเติบโตใน 2 ปีขา้งหนา้ประมาณ 2 
เท่า  

คุณกานดิส สุดสาคร ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัสถานการณ์ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยอ์ยูใ่นขาลง และแนวโนม้การเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ 2020 ถา้ทั้งสองเร่ืองน้ีเกิดข้ึนในอนาคต จะเกิด
ปัญหากบัแผนงานใน 3 ปีท่ีวางไว ้จะมีการหยดุชะงกัหรือเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง ในการท าธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์อยากทราบ Margin ขั้นต ่าสุดในกรณีท่ีด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์อง บริษทัฯ คาดวา่
จะไดเ้ท่าไหร่  

 
คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯก าหนดขั้นต ่าส าหรับก าไรสุทธิซ่ึงพฒันาอสงัหาริมทรัพยต์าม average 

ของตลาด คือ ก าไรสุทธิประมาณ 8% เป็นตวัเลขในบริษทัฯ ก าหนดไว ้ 
 

ในกรณีเกิดสถานการณ์เลวร้ายทางบริษทัฯจะแกปั้ญหาอยา่งไร ปัจจุบนัโครงการท่ีใชเ้งินทุนมากท่ีสุด
คือ โครงการบริเวณซอยสุขมุวทิ 24 ซ่ึงทุกคร้ังท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจลงทุนซ้ือท่ีดินในแต่ละแปลงนั้น บริษทัฯได้
ค  านึงถึงในกรณีเกิดสถานการณ์เลวร้ายท่ีสุด ทางบริษทัฯ จะขายท่ีดิน ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ เร่ืองยาก
ท่ีสุดไม่ใช่การพฒันาสินคา้ แต่คือการหาซ้ือท่ีดิน วนัท่ีเราเร่ิมตน้ซ้ือท่ีดิน บริษทัฯ ก็มีความสามารถในการท า
ก าไรแลว้ เพียงแต่ก าไรอาจไม่สูงเท่ากบัการน าไปพฒันาโครงการ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราสามารถ
ขายท่ีดินดงักล่าว ดงันั้นท่ีดินท่ีเราเลือกซ้ือ จึงเป็นท่ีดินท่ีสามารถปล่อยไดง่้าย ในส่วนโครงการบา้นเด่ียว เรา
สามารถทยอยสร้างและทยอยขายได ้วธีิท างานของบริษทัฯ จะมีแผนส ารองเสมอ 

 
คุณณฐ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ในส่วนของความกงัวลในปี 2562 น้ี ในส่วนรับเหมาก่อสร้าง ดว้ยความท่ี

บริษทัฯ มี Backlog ประมาณ 8,000 ลา้นบาท บริษทัฯ Forecast ต ่าสุด บริษทัฯ Forecast รายไดส้ าหรับปีน้ีอยูท่ี่
ประมาณ 4,000 ลา้นบาท โดยยงัไม่ไดรั้บงานใหม่  ในส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัฯ Forecast รายได้
ไวป้ระมาณ 90 ลา้นบาท คือโครงการบริเวณพทุธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ซ่ึงยงัไม่เยอะมาก ในส่วนของ
ก าไรสุทธิท่ีจะรับรู้อีกส่วนคือโครงการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม ซ่ึงโครงการน้ีปัจจุบนัยอดขายอยูท่ี่
ประมาณ 90% ซ่ึงจะเร่ิมโอนในปีน้ี เพราะฉะนั้น ก าไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวมในปี 2562 ก็น่าจะไม่
ส่งผลกระทบมาก เน่ืองจากเป็น Backlog ท่ีขายหมดแลว้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึน ไม่น่าจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอะไรมากในปีน้ี และน่าจะปรับแผนส าหรับในอนาคตไดท้นั 
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คุณศิริชยั ไดใ้หโ้อกาสผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมาประชุม และปิดประชุมเม่ือเวลา 15.50 น. 

 

  

 

 
ลงช่ือ .............................................. ประธานกรรมการ 

                                                                            (นายศิริชยั สมบติัศิริ) 
 

 

                                                              ลงช่ือ ............................................. รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
                                           (นายวิโรจน์  เจริญตรา)      
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เอกสารแนบ 4  
ประวตัย่ิอและประสบการณ์การท างานของผู้ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมการ ณ วนัที ่19 มนีาคม 2563    
ประเภทของกรรมการ – กรรมการอสิระ 
 
นายศิริชัย สมบัตศิิริ 
อาย ุ66 ปี 
 
ต าแหน่ง 
-  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 – 27 เมษายน 2560  ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบนั   ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
-ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง   ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 3 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั   3  ปี  6 เดือน 
 
-  ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
 
วุฒิทางการศึกษาและประวตักิารฝึกอบรม 
-  Advanced Management Program, Harvard Business School 
-  M.B.A.-Finance, University of Southern California 
-  บญัชี (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หลกัสูตร Capital market Academy Leadership Program : 2007 จากสถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
-  หลกัสูตร วปอ. 4515 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 25/2004 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-  ไม่มี  
 
ความเช่ียวชาญ 
-  ดา้นบญัชี การเงิน และเศรษฐกิจ 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียนจ านวน 3  แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 
ก.ย.59 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 
ม.ค.56 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.น ้ าตาลบุรีรัมย ์ ผลิตน ้ าตาล 
เม.ย.53 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.โอเอชทีแอล โรงแรมและภตัตาคาร 
 
องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน 2 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
มิ.ย.60 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคาร 
ม.ค.57 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคาร 
ม.ค.57 – มิ.ย.60 กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคาร 
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ประเภทของกรรมการ – กรรมการอสิระ 
 
นายสุเทพ  ธาระวาส 
อาย ุ56 ปี 
 
ต าแหน่ง 
-  กรรมการอิสระ  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี  20 ธนัวาคม 2560  –  ปัจจุบนั  ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
-ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง   ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั   2  ปี  4 เดือน 
 
-  ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
 
วุฒิทางการศึกษาและประวตักิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11  
    (ปปร.11) สถาบนัพระปกเกลา้ 
-  ปริญญาบตัร หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 2556 (วปอ. 2556) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
   สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร ELP รุ่น 9/2017 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร RNG รุ่น 8/2016 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร AACP รุ่น 16/2014 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่น 106/2013 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-  ไม่มี  
 
ความเช่ียวชาญ 
-  ดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 
บริษัทจดทะเบียนจ านวน 2 แห่ง 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ธ.ค. 60 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 
มี.ค.56 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บมจ.อิชิตนั ผลิต/จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

 
องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน 4 แห่ง 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ธ.ค.57 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลชูัน่ โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 
เม.ย.53  – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง ใหบ้ริการทางยกระดบั 
มิย. 62 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เคาน์เซลล่ิง โซลชูัน่ส์ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เด่น พนักิโล ใหเ้ช่าศูนยบ์ริการคาร์แคร์ 

 



 

39 
 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 
 บริษทัไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติั ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ 
3) สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมา อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ (กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร) 
4) สามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบของตน 

ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอช่ือบุคคลท่านอ่ืน เขา้รับการเลือกไดโ้ดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
และกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งเขา้นิยามกรรมการอิสระดว้ย 
 

 
 

ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

นายศิริชัย สมบัตศิิริ นายสุเทพ ธาระวาส 

1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลูกจา้ง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

2.เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

3.มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถ
ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การใหกู้ย้มื
เงินหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี ไม่มี 
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ประเภทของกรรมการ – กรรมการตวัแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
นายสิทธิพร ศรีนวลนัด 
อาย ุ54 ปี 
 
ต าแหน่ง 
-  กรรมการตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2548 – 21 เมษายน 2551  ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2551 – 26 เมษายน 2554  ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2554 – 25 เมษายน 2557  ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 3 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560  ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 4 
-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบนั   ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 5 
-ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง   ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 6 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั   15  ปี   
 
-  ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
 
วุฒิทางการศึกษาและประวตักิารฝึกอบรม 
-  ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  M.Sc. University of London 
-  Fellowship  Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.  
-  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DCP  รุ่นท่ี 69/2006   
    (ไดรั้บวฒิุบตัรจากการผา่นการสอบ Director Examination จาก สถาบนั IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย) 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN รุ่นท่ี 25/2006 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP  รุ่นท่ี 46/2005 
-  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 61 
-  หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 19 
-  หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)รุ่นท่ี 5 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
-  100,000 หุน้ และไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-  ไม่มี  
 
ความเช่ียวชาญ 
-  ดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียนจ านวน  1  แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
เม.ย. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 
 
องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน 4 แห่ง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ต.ค.60 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อีส แอม อาร์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เม.ย.60 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
เม.ย.60 – ปัจจุบนั เลขาธิการ สมาคมศลัยแพทยร์ะบบทางเดินปัสสาวะ

แห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
สมาคมวชิาชีพ 

มี.ค.49 –ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ราชการ 



 

42 
 

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 Company Type of Business 
Dec. 17 – Present Chairman of the Board of Directors Pre-Built Plc. Construction 
Sep.16 – Present Independent Director Pre-Built Plc. Construction  
Jan. 13 – Present Independent Director and  Burirum Sugar Plc. Sugar Business 
Apr. 10 – Present Independent Director OHTL Plc. Hotel and Restaurant 

 
Non – Listed Company 1 Company 

Period Position Company Type of Business 
Jun. 17 – Present Chairman of the Executive Director  Land and Houses Bank Plc. Bank 
Jan. 14 – Present Director  Land and Houses Bank Plc. Bank 
Jan. 14 – Jun.17 Executive Director Land and Houses Bank Plc. 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 Company Type of Business 
Dec. 17 – Present Independent Director Pre-Built Plc. Construction 
Mar.13 – Present Advisor Ichitan Plc. Production and distribution of Ready-to-drink 

 
Non – Listed Company 4 Company 

Period Position Company Type of Business 
Dec.14 – Present 

 
Independent Director and  
Audit  Committee 

KPN Green Energy Solution 
Plc. 

Energy Business 

Apr.10  – Present First Senior Vice 
President 

Don Muang Tollway Plc. 
 

Concession highway for construct and 
operate the elevated toll road 

Jun.19 - Present Director Counseling Solutions Co.,Ltd.  Legal 
2007 - Present Director Den Punkilo Co.,Ltd. Car care service  
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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. 

 

Type of Conflict of interest 
Name 

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 Company Type of Business 
2005 - Present Director Pre-Built Plc. Construction 

 
Non – Listed Company 4 Company 

Period Position Company Type of Business 
Oct. 2017 – Present Director  Is Am Are Co.,Ltd. Real Estate 
Apr. 2017 - Present  Director  Pre-Built Holding Co.,Ltd. Holding Company 
Apr. 2017 – Present Secretary The Thai Urological Association under the 

Royal Patronage 
Association  

Mar. 2006 – Present Associate Professor Faculty of Medicine Siriraj Hospital Government 
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เอกสารแนบ 5
จ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) ปี 2562

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม เบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ

การเข้าอบรมหลักสูตรของ /จ านวนการประชุม คิดเป็น ( 1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62 ) ปี 2561

ประเภท ต าแหน่งในคณะกรรมการ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2562 (บาท)

คุณศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 9/10 90% 384,000                      250,000                  

คุณวิโรจน์ *** เจริญตรา กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการและรองประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% ไม่มีคา่ตอบแทน 250,000                  

Finance for Non-Finance Director (FN)

คุณศราวธุ บษุยรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 384,000                      250,000                  

Director Certification Program (DCP)

รศ.ดร. ธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                      250,000                  

Director Accreditation Program (DAP)

คุณประสงค ์ ประภสัสราทิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                      250,000                  

Director Accreditation Program (DAP)

นพ.สิทธิพร*** ศรีนวลนดั กรรมการตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 7/10 70% 252,000                      250,000                  

Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

คุณณฐ*** หงศล์ดารมภ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% ไม่มีคา่ตอบแทน 250,000                  

Company Secretary Program (CSP)

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

คุณสุเทพ ธาระวาส กรรมการอิสระ กรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 252,000                      250,000                  

Director Accreditation Program (DAP)

Ehical Leadership Program (ELP)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

พลต ารวจตรีจตุรงค์ ภุมรินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 8/10 80% 252,000                      250,000                  

2,244,000                   2,250,000               

***     กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นอิสระจากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย

สามารถท าหน้าท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทกุราย ไดอ้ย่างเทา่เทียมกนั

กรรมการตวัแทน หมายถึงกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีถือหุ้นในบริษทัเกินร้อยละ 5 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ รวมกนัทั้งส้ิน 5 คน จากจ านวนกรรมการทั้งส้ิน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ของจ านวนกรรมการ

รายนามกรรมการ
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Enclosure 5
Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2019

Director's Attendance and Remuneration

Thai Institute of Directors's No.of Attendance % 2018 Remuneration 2018 Bonus

Type Position in Board of Directors Training Course / No.of Board Meeting of Attendance (Jan 1 to Dec 31)

2019 (Baht)

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 Managing Director and Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% No remuneration 250,000            

Representing Management of the Company Vice Chairman of the Board of Directors Finance for Non-Finance Director (FN)

Mr. Saravut Busayarat Independent Director Director and Chairman of Audit Committee Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 384,000                               250,000            

Director Certification Program (DCP)

Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong Independent Director Director and Audit Committee Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                               250,000            

Director Accreditation Program (DAP)

Mr. Prasong Prapussaratit Independent Director Director Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                               250,000            

Director Accreditation Program (DAP)

Ph.D. Sittiporn*** Srinualnad Director Director Director Accreditation Program (DAP) 7/10 70% 252,000                               250,000            

Representing major shareholder Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

Mr.Nata*** Hongladarom Director Director Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% No remuneration 250,000            

Representing Management of the Company Company Secretary Program (CSP)

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

Mr.Suthep Tharawas Independent Director Director Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 89% 252,000                               250,000            

Director Accreditation Program (DAP)

Ehical Leadership Program (ELP)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

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 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.

Director means a director who is represent the major shareholder or relative persons, holds the Company's shares more than 5% 

Representing major shareholder

The Company's Independent Directors + Audit Committees are 5 persons, equivalent to 56% of total No. of Board of Directors.

Name
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รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

Directors and Management’s share held report 
 

ล าดบั 
No. 

รายช่ือ 
Names 

หุ้น (Shares) 
 ณ 1 ม.ค. 2562 

As at 1 Jan. 2019 
เพิม่ (Increase) ลด (Decrease) 

หุ้น (Shares) 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

As at 31 Dec. 2019 

1. 
 
 
 

คุณวิโรจน์ เจริญตรา 
Mr. Wirot Charoentra 
คู่สมรสและบุตร 
Spouse and Child 

56,545,363 
 

24,720,000 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

56,545,363 
 

24,720,000 
 

2. 
 

คุณศราวธุ  บุษยรัตน์ 
Mr. Saravut  Busayarat 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

3. 
 
 
 

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 
Assoc. Prof. Dr. Tanit  Tongthong 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

4. 
 
 
 

คุณประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์
Mr. Prasong  Prapussaratit 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

5. 
 
 
 

คุณศิริชยั  สมบติัศิริ 
Mr. Sirichai  Sombutsiri 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

6. นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั 
Ph.D. Sittiporn  Srinualnad 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

7. 
 
 
 

คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์
Mr. Nata  Hongladarom 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

8. 
 
 
 

คุณสุเทพ  ธาระวาส 
Mr. Suthep  Tharawas 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 

9. 
 
 
 

พลต ารวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 
Police Major General Chaturong  Pumarin 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

- - - - 
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ล าดบั 
No. 

รายช่ือ 
Names 

หุ้น (Shares) 
 ณ 1 ม.ค. 2562 

As at 1 Jan. 2019 
เพิม่ (Increase) ลด (Decrease) 

หุ้น (Shares) 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

As at 31 Dec. 2019 
10. 

 
 
 

คุณสิทธิพร ทรวงแสวง 
Mr. Sittiporn  Suangswang 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

70,422 - - 70,422 

11 
 
. 
 

คุณพลูสิน ชาตะกูล 
Mr. Phunsin  Chatakool 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

146 - - 146 

12. 
 
 
 

คุณชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 
Mr. Chairat  Suwapat 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
Spouse and Dependent Child 

155,748 - - 155,748 

 รวม 81,491,679 - - 81,491,679 
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สรุปรายช่ือผู้ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทนบัแต่ปี 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมดีงันี ้
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

จ านวนหุ้น  
ณ   

15 เมษายน 2563 

 
คดิเป็นร้อยละของหุ้น
ทีม่สิีทธิออกเสียง

ทั้งหมด 
 

ประเภทของกรรมการ / ต าแหน่งใน
คณะกรรมการปัจจุบนั / และทีเ่สนอให้เป็น 

 
1. คุณศิริชยั สมบติัศิริ 

 
0.00 

 

 
0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุน้ในบริษทั) 

 
 

 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  
/ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและประเภท
กรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 

 
2. คุณสุเทพ ธาระวาส 

 
0.00 

 
0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุน้ในบริษทั) 

 
 

 
กรรมการอิสระ / กรรมการ/ เสนอกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งและประเภทกรรมการเดิมท่ีเคย
เป็น 

 
3. คุณสิทธิพร ศรีนวลนดั 
 

 
100,000 

 

 
0.03 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุน้ในบริษทั) 

 
 

 
กรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่/ 
กรรมการ / เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและ
ประเภทกรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 
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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 

(No related 
person held 

company’s share) 
 

 
Independent Director / Chairman of the Board 
of Directors / be proposed in the previous type 
and position Director. 
 

 
2. Mr.Suthep Tharawas 

 
0.00 

 
0.00 

(No related 
person held 

company’s share) 
 
 

 
Independent Director /Director / be proposed 
in the previous type and position Director. 
 

 
3. Mr.Sittiporn Srinualnad 
 

 
100,000 

 

 
0.03 

(No related 
person held 

company’s share) 
 

 
Director representing major shareholder / 
Director / be proposed in the previous type 
and position Director. 
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             เอกสารแนบ 6 

Enclosure   6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205 

SAPPHIRE ROOM 204 - 205 
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เอกสารแนบ 7 

Enclosure   7 
           

รายละเอยีดของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ ขอเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบอ านาจของท่าน  
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders: 
 
 1.  รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 
 (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)  

  อาย ุ56 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
   กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆในทุกวาระ ท่ีเสนอในการประชุม   AGM  คร้ังน้ี 

 
 2. นายประสงค์  ประภัสสราทติย์  

 (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)  
 อาย ุ56 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 42 ซอยรามค าแหง  46 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10900 
 กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆในทุกวาระ ท่ีเสนอในการประชุม   AGM  คร้ังน้ี 

  
 
 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 
อาย ุ56 ปี 
 
ต าแหน่ง 
-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  ด ารงต าแหน่งมาแลว้ 6 วาระ 16 ปี ตั้งแต่ 10 กมุภาพนัธ์ 2547 
 
-  ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาเอก วศิวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A. 
-  ปริญญาโท วศิวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร AACP รุ่นท่ี 29/2018 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 11/2004 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-  ไม่มี  
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียน 2  แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ก.พ.2547 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 
พ.ค.2561 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ บริษทัท่ีปรึกษา 

 
องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2537 -  ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมโยธา  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

สถานศึกษา 
 

เม.ย.2559 - เม.ย.2561 กรรมการ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวสิาหกิจ 
2554 - 2559 กรรมการบริหาร บจก.จามจุรี ยไูนเตด็ กิจกรรมกีฬา 
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นายประสงค์  ประภัสสราทติย์ 
อาย ุ56 ปี 
 
ต าแหน่ง 
-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
   ด ารงต าแหน่งมาแลว้ 5 วาระ 12 ปี  10 เดือนตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2550 
 
-  ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั  
      
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
-  ปริญญาโท การเงิน  Georgia State  University,USA 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร AACP รุ่นท่ี 29/2018 
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 67/2007 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-  ไม่มี  
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
มี.ค.2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 
มิ.ย.2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

 
องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นานมัง่มี บิสซิเนส ใหเ้ช่าหอ้งพกั 
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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 Company Type of Business 
Feb.2004 - Present  Director and Audit Committee Pre-Built Plc. Construction 
May 2018 - Present Director and Audit Committee Project Planning Service Plc. Consultant 

 
Non – Listed Company  

Period Position Company Type of Business 
1994 - Present 

 
Department of Civil Engineering, 
Faculty of Engineering 

Chulalongkorn University 
 

Academic 
 

Apr.2016 - Apr.2018 Director The Botanical Garden Organization State enterpirse 

2011 - 2016 Director Chamchuri United Co.,Ltd. Football club 
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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 Company Type of Business 
Mar. 2011 - Present Audit Committee Pre-Built Plc. Construction 
Jun. 2007 - Present Director Pre-Built Plc. Construction  

 
Non – Listed Company 1 Company 

Period Position Company Type of Business 
2010 – Present Director  Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd. Rental property 
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         เอกสารแนบ 8 
นิยามกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน)  และไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน(ทจ.4/2552) ดงัน้ี  
 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 
4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนั และก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
    โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว   รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ    
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ   หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม   ค  ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน   รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั   ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้าท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ตามวิธีการค านวณ 
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
 
5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ 
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  สังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนั 
และก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
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ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย 
หรือ ไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุน้  ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบ
กิจการ ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
    ทั้งน้ี ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  
(collective decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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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 
ข้อบงัคบัของ 

บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทให้จัดข้ึน ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษทั  หรือจังหวดั  
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด  

 

ขอ้ 36.ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  การประชุมเช่นน้ีให้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” การประชุม
สามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหมี้ข้ึนภายในส่ี (4)  เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ  ใหเ้รียกวา่ ”ประชุมวสิามญั”  
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 
(25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนั
ท าหนังสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยในหนังสือร้องขอนั้น
จะตอ้งระบุวา่ให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1)  เดือน
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 37.ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 
ขอ้ 38.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผู ้
ถือหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้
ร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 39.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั

มหาชนก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ ณ สถานท่ี
ประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมและอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

 
ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ 40.การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมี

หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด อาจขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา เร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น

เสนอเพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนั
ติดต่อกนั 

 
 ขอ้41.ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 42.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ขอ้ 43.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี  หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนน
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เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี 
  ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั 

บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
 (จ) การเพ่ิมและการลดทุน 
 (ฉ) การออกหุน้กู ้
 (ช) การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 
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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. 
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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 vice-
chairman 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) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other 

persons; 
(b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private 

companies by the Company; 
(c) 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; 

(d) the amendment of the memorandum of association or the articles of association; 
(e) the increase or decrease of the Company’s capital;  
(f) the issuance of debentures; 
(g) the amalgamation or dissolve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
 

         เอกสารแนบ 11 
 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 

  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันา
ระบบ เพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประจ าปีใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  
  ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามเอกสารแนบ3) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 1.เปิดกลอ้งบนมือถือ 
 2.สแกนท่ี QR Code 
 3.หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูรายงานประจ าปี 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน่ (Application) อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ส าหรับระบบ Android 
 1.เปิดแอปพลิเคชัน่ QR Code Reader, Facebook หรือ Line 
 2.สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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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. 

 


