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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD. 
  บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
  
เร่ือง  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.      หนงัสือมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
3. รายงานประจ าปี 2560 (ซีดี-รอม) 
4. ประวติัยอ่และประสบการณ์การท างานของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
5. จ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 

และค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
7. ประวติัยอ่และประสบการณ์การท างานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบอ านาจฯ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบับริษทัฯ วา่ดว้ยเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

ปี 2561 ในวนัพฤหัสบดทีี ่26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 – อาคารชาเลนเจอร์ อมิ
แพค็ เมืองทองธานี เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
เวลา 13:00-14:00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 14:00 น. เร่ิมประชุม โดยมรีะเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้ประชุมไปเมื่อวันที่  27 

เมษายน 2560 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชน จัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และให้น าเสนอต่อท่ี
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ประชุมผูถื้อหุ้นในคราวต่อไปด้วย บริษัทฯได้ด าเนินการจัดท าและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซทข์องบริษทั ( www.prebuilt.co.th )  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 2560 
ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานปี 2560   

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปีท่ีผ่านมา ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯแถลงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา
ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

  
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท าอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 

ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2560 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว และเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุน และเพ่ือเป็นการช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาวา่ มีพฒันาการไปในทิศทางใดบา้ง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรพิจารณา อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไร
ขาดทุน  ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  ท่ีผ่านการตรวจสอบบญัชีแลว้ (งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนได้
แนบอยูใ่นรายงานประจ าปีท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ีแลว้) 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
  

วาระที ่4 พจิารณาและอนมุัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จ านวน 1,128.71 ลา้นบาท 
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัฯ กนัส ารอง จ านวน 5% ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่จะครบ 
10% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2560 จ านวน 1,128.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไร 
3.657 บาท/หุน้  และบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามรายละเอียด ดงัน้ี  
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 จ่ายเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท หรือเป็นจ านวนไม่เกิน 555,617,632 บาท (บริษทัฯจ่ายปัน
ผลระหวา่งกาลไปแลว้ 1.00 บาทต่อหุน้ เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 ดงันั้นจึงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมอีก 0.80 
บาทต่อหุน้) 

รวมเป็นจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท หรือร้อยละ 49.22 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวข้องบริษทั โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษีเงิน
ได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  และเน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560  เป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 308.68 ลา้นบาท จึงยงัคงตอ้งจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงั 
ของปี 2560 อีกในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท คิดหรือเป็นจ านวนไม่เกิน 246,941,170 บาทโดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2561 
    ในปี 2559 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 517.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไร 1.677 บาท/หุน้ จ่ายปันผลในอตัรา 1.00 บาท/หุน้ โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 1.00 บาท/หุน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
       (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1.ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 1,128.71 517.64 277.63 
2.ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.657 1.677 0.899 
3.จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) ณ วนัส้ินปี 308.68 308.68 308.68 
4.เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.80 1.00 0.50 
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 555.62 308.68 154.40 
6.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ 49.22% 59.63% 55.62% 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5  พจิารณาและอนมุัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพื่อใชใ้นการขยายการลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติัเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อขอ
อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
 
ชนิด   : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ 
   ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีประกนัหรือไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สกลุเงิน   : เงินบาท และ/หรือเงินสกลุอ่ืน 
มูลค่ารวมหุน้กู ้  : วงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาทหรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเท่ากนั 
อตัราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 
อาย ุ   : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กู ้
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วธีิการจดัสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง  และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ 
และ/หรือในต่างประเทศ  ในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และ/หรือเป็นโครงการ และ/
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน ( revolving)    ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ท่ี เก่ียวข้อง และประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในช่วงเวลาท่ีออกหุ้นกู้ใน
ขณะนั้น  

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

บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การข้ึนทะเบียนตราสารหน้ี : บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุ้นกูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อขาย
ตราสารหน้ีอ่ืนใด 

 
ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการ  เป็นผูพิ้จารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆในการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ช่น ประเภทหุ้นกู ้ 
จ  านวนหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  อาย ุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้วตัถุประสงค์การน าเงินท่ีไดรั้บไปใช ้ 
ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย และ วิธีการช าระดอกเบ้ีย เป็นตน้  ตลอดจนการแต่งตั้งตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้การจด
ทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเขา้เจรจาตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง การขออนุญาต ติดต่อ ใหข้อ้มูล การยืน่เอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานต่างๆ และมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี  
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
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 
คุณศราวธุ  บุษยรัตน์        กรรมการ   กรรมการอิสระ 
รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง    กรรมการ       กรรมการอิสระ 
พลต ารวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ กรรมการ         กรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
ความเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณวฒิุท่ีเหมาะสมและมีคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอยา่งมาก จึงเห็นสมควร
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ท่ีผูถื้อหุน้จะพจิารณาเลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
บริษทัฯ จึงไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีคุณสมบติัและความรู้
ความสามารถ เหมาะสม เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้ท่ีจะไดจ้ดัใหมี้ขั้นเป็นประจ าในแต่ละปี ซ่ึงในปีน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการแต่อยา่งใด พร้อมกนัน้ี ไดแ้นบประวติัยอ่ และประสบการณ์การท างาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตร
กรรมการต่างๆ การถือหุน้ในบริษทัฯ และการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบ
ทา้ยหนงัสือฉบบัน้ีดว้ยแลว้ (โปรดดูเอกสารแนบ 4)  
 

โปรดดูจ านวนคร้ัง/สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 และปีท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการได้
ในเอกสารแนบ 5 

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายช่ือของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามา
เป็น กรรมการบริษัท 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
วธีิการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 
 

วาระที ่7  พจิารณาและอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเม่ือปี 
2560 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ค่าตอบแทน 1,210,000 บาท ต่อปี (ปี 2559 จ านวน 1,100,000 บาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรให้แต่งตั้ ง บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย น.ส. สมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือนายนพฤกษ ์ 
พิษณุวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
ฯ) เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 1,270,000 บาท ต่อปี (ปี 2559 จ านวน 1,100,00 บาท และปี 2560 
จ านวน 1,210,000 บาท) 

โดยทั้งสามท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
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นอกจากนั้น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือ
ของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 880,000 บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
(ปี 2560 จ านวน 1,420,000 บาท) 

ปี 2560             ปี 2561 
ค่าสอบบญัชี (บาท) 

เฉพาะบริษทั                        1,210,000                         1,270,000 
บริษทัในเครือ                             1,420,000              880,000 
ค่าบริการอ่ืน         ไม่มี   ไม่มี 
รวม                                  2,630,000                         2,150,000 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8  พจิารณาและอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การ
ขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ จึง
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2561โดยผา่นการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาก าหนด ดงัน้ี 

ปี 2560     ปี 2561 
1.ประธานกรรมการ      เดือนละ    27,960 บาท  32,000 บาท 
2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     เดือนละ    27,960 บาท  32,000 บาท  
3.กรรมการตรวจสอบ      เดือนละ    24,780 บาท/ท่าน 30,000 บาท/ท่าน 
4.กรรมการ       เดือนละ    19,070 บาท/ท่าน 21,000 บาท/ท่าน 
 

 กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิไดค้่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว (ในกรณีท่ีควบต าแหน่ง) 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่9  พจิารณาและอนมุัติบ าเหน็จกรรมการ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติัก าหนดบ าเหน็จแก่กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ   โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เห็นสมควรจ่ายบ าเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน เป็นจ านวน 250,000 บาท/ท่าน เท่ากบัปีท่ีผา่นมา  

บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั
นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงตอ้งผา่นการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ก่อน 



 

8 
 

นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษทัใน
ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 
 

วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
   การนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญนักกฎหมายอสิระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน 
  เสียงในคร้ังนีด้้วย  

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระจ านวน 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ท า
ให้ผู้ถือหุ้นทุกหุ้นมสิีทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามญัต่อ 1 เสียง 

บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเลือกจดัประชุมในสถานที่
เดนิทางสะดวก และ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมข้ีอสงสัย หรือ มข้ีอซักถาม  สามารถ
ตดิต่อทีบ่ริษัทได้ในเวลาราชการทีเ่บอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) 

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ยี่สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผูรั้บ
มอบฉันทะได ้บริษทัขอเสนอช่ือ คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั (ประวติัยอ่และประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 9) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของท่าน เขา้ร่วมประชุมตาม
หนงัสือมอบฉันทะท่ีไดแ้นบมาน้ี ทั้งน้ีจะตอ้งยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิ ณ สถานท่ีจดัประชุมขา้งตน้ ตั้งแต่เวลา 13:00 – 14:00 น. 

 
   รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ขอเสนอช่ือเป็นผูรั้บมอบอ านาจของท่าน  
 

  1.     นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์  อาย ุ54 ปี 
   อยูบ่า้นเลขท่ี 42 ซอยรามค าแหง 46 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900 
 

ในกรณีทีม่คีวามประสงค์จะมอบอ านาจให้กรรมการอสิระดงักล่าว กรุณากรอกช่ือ และรายละเอยีดของ
กรรมการอสิระลงในช่องผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนีเ้พ่ือผลประโยชน์ของท่านเอง ในกรณีทีก่รรมการท่านใดท่านหนึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ได้ 
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  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   
                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                   บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
                         (นายวโิรจน์  เจริญตรา) 

                  กรรมการผูจ้ดัการ 
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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD. 

                                                          บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

9 April 2018 
 
RE : Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC. 
Enclosures : 1. Proxy Form 
  2. The minutes of 2017 Ordinary Annual General Meeting of Shareholders 
  3. Annual Report 2017 (CD-ROM) 
  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  

  
 The Board of Directors’ Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be 
held on Thursday 26th April 2018  at 2:00 p.m. at  Jupiter room 11-13 – Challenger , Impact Muang Thong Thani ,. Details are as 
follows: 
 
13:00 p.m. – 14:00 p.m. Shareholders’ registration 
14:00 p.m.  Start Meeting with the following agenda: 
 
Agenda 1 Certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2017 
 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 
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)  
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Board of Directors’ opinion:  The Board of Committee considers that the Minutes made at Annual General 
Meeting of shareholders 2017 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 2017 operating results  

Objective & Reason: In compliance with the Public Limited Companies Act and the Company’s Aricles of 
Association, the summary of the Company’s performance and major changes during the year 2017 was shown 
in Annual Report of the year 2017 
Board of Directors’ opinion: Inform the Company’s 2017 operating results to the shareholders  

 
Agenda 3 Consider and approve the Company’s Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2017 

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 2017, 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 2017 (copies are attached) 
 
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 4 Consider and approve Dividend Payment for the year 2017 operating result; 
Objective & Reason: The Company’s 2017 Net Profit was 1,128.71 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 2017 Net Profit was 1,128.71 million Baht (Separated financial 
statement) or 3.657 Baht/Share.  
 

  Paid dividend by cash at the rate of Baht 1.80 per share, or not exceeding in total of Baht 
555,617,632. (The Company has paid interim dividend of THB 1.00 per share on 12 October 2017. As such, 
THB 0.80 per share is the remainder of dividend payment.) 
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Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 1.80 per share or 49.22%. All dividends shall be 
deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law.When deducted the amount of Baht 1.00 per share 
of interim dividend, the outstanding final dividend is 0.80 per share. The name of shareholders who are entitled 
to receive cash dividend shall be specified on 11 May 2018. The dividend payment shall be made within 25 May 
2018. 

The Company’s 2016 Net Profit was 517.64 million Baht (Separated financial statement) or 1.677 
Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 1.00 per share. 

 

A comparison of dividends payment  
     (Separated financial statement) 

Detail of dividends payment 2017 2016 2015 
1.Net profit  (million baht) 1,128.71 517.64 277.63 
2.Net profit per share (baht/share) 3.657 1.677 0.899 
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) 1.80 1.00 0.50 
5.Total dividends payment (million baht) 555.62 308.68 154.40 
6.Proportion of dividends payment to net profit 49.22% 59.63% 55.62% 
 
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 5  Consider and approve the issuance of Company’s Debenture  
Objective & Reason: In order to raise an additional funding for expanding the investment:   

  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 500,000,000 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 
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      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. 
 

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.Saravut  Busayarat        Director     Independent Director  
Assoc.Prof.Dr.Tanit Tongthong         Director           Independent Director 
Police Major General Chaturong Pumarin Director   Independent Director 
 
Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration 
Committee. They should be reappointed and all of them have suitable qualifications and highly contributed their 
knowledge to the Company. 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 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). 
 
Directors will be voted on individually. 
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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 2018 
 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 2017, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd.. 
To be the Company’s auditor with the auditor’s fee of 1,210,000 (for the year 2016 amount  1,100,000 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 not yet certified on the company financial 
statement) 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, CPA 
(Thailand) License No.8125  of DIA International Audit Co.,Ltd., to be the company’s auditor for the year 2018 
with the auditor’s fees of 1,270,000 Baht (last year 1,210,000 Baht for the year 2016 amount 1,100,000 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 880,000 Baht (last year 1,420,000 Baht). 

2017                2018 
Auditor’s fees (Baht) 

Company only    1,210,000                         1,270,000 
Subsidiaries                                             1,420,000              880,000 
Other fees        none                  none 
Total               2,630,000                     2,150,000 

 
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. 
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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 2018 as following. 

         2017            2018 
  1. Chairman of The Board of Director  27,960         32,000  Baht/month 
  2. Chairman of Audit Committee  27,960          32,000  Baht/month 
  3. Member of Audit Committee  24,780          30,000  Baht/month/person 
  4. Director    19,070          21,000  Baht/month/person 
   

 Each Director can be remunerated only one highest rate (in case of holding more than 1 position) 
 
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 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 2017 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. 
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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. 

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 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 9) 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 1:00 p.m.-2:00 p.m. 

 
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders : 
1. Mr. Prasong  Prapussaratit   Age 54 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 2560 

บริษัท พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่27 เมษายน 2560 
ณ ห้องฟินิกซ์ - ฮอลล์ 8 

อาคารอมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี 
--------------------------------------------------------------- 

รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1 นายชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3 นายวโิรจน ์ เจริญตรา  กรรมการผูจ้ดัการ 
4 รศ. ดร. ธนิต ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ 
5 นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบ 
6 นายศิริชยั สมบติัศิริ  กรรมการ 
7 นางภควภิา เจริญตรา  กรรมการ 
8 นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ 
 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
1 นายชยัรัตน์ ธรรมพีร  รองประธานกรรมการ 

 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ เลขานุการบริษทั และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
2 นายวโิรจน ์ สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
3 นายบวรนนท ์ ลีนิวา  ทนายความอิสระ ซ่ึงเขา้มาเป็นผูส้งัเกตการณ์การลงคะแนนและ 

การนบัคะแนน 
4 น.ส.อุษณีย ์ เลขวณิชกลุ ตวัแทนจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ  
     ท่ีปรึกษา จ ากดั ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ท่ีไดใ้ห ้   

      ความเห็นเก่ียวกบัรายการการจ าหน่ายไปของสินทรัพย ์
5 นายวลิาศ  ปิลกศิริ  ท าหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
      
เปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

 
คุณวลิาศ ปิลกศิริ เลขานุการในท่ีประชุม กล่าวแนะน ากรรมการ ผูส้อบบญัชี นกักฎหมายอิสระซ่ึงมาท าหนา้ท่ีผูส้งัเกตการณ์
การลงคะแนนและการนบัคะแนน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และเจา้หนา้ท่ีจากบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นคนกลางและ
ไม่มีความเก่ียวโยงกบับริษทั ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน ต่อท่ีประชุม  
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คุณชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอใหคุ้ณวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูจ้ดัการ ท าหนา้ท่ี
ประธานในท่ีประชุมและด าเนินการประชุม และมอบหมายให ้คุณวลิาศ ปิลกศิริ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเลขานุการการประชุมไดแ้จง้
องคป์ระชุม รายละเอียดวธีิการด าเนินการประชุมและวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 
คุณวลิาศ ปิลกศิริ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ณ เวลาน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมตามรายละเอียดดงัน้ี 

 มาประชุมดว้ยตนเอง 49 ราย รวมจ านวนหุน้ 88,193,577 หุน้ 
 รับมอบฉนัทะมาประชุม 118 ราย รวมจ านวนหุน้ 136,800,803 หุน้  
 รวมผูถื้อหุน้มาประชุม 167 ราย รวมจ านวน 224,994,380 หุน้ 

จากจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 308,676,462 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.89 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั 

 
ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระจะด าเนินการไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ 

 
 หลงัจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง ซ่ึงจะใชห้ลกัการลงคะแนน 1 

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

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลท่ีไดถื้อเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย  
 หลงัจากนบัคะแนนแลว้เลขานุการในท่ีประชุมจะแจง้ผลคะแนนตอ่ท่ีประชุม 
 ส าหรับบตัรลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ยขอใหส่้งคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัจากจบการประชุม 
 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ไม่ตอ้งยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะ

จะเป็นการนบัซ ้ า ขอเป็นเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนมาเท่านั้น ท่ีจะลงคะแนนในหอ้งประชุม 
 ในวาระทัว่ๆ ไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเป็นเกณฑต์ดัสิน ผูถื้อหุน้แต่ละรายมี

สิทธิออกเสียงไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ 
 ส าหรับวาระพิเศษต่างๆ ท่ีอาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนต่างออกไป จะแจง้ใหท้ราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น 

วาระท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะมีผูถื้อหุน้บางท่านท่ีจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ 
จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นตน้ 

 ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกนัไป เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีอาจทยอยมาเขา้ร่วมประชุม คะแนนรวมท่ี
ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผูถื้อหุน้ท่ีมาออกเสียงทนัในวาระนั้น 

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ กลต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือตวัแทน ท่ี
ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือจะซกัถาม หรือจะคดัคา้นในประเด็นต่างๆ แสดงตวัต่อท่ีประชุมโดยยก
มือข้ึนขออนุญาตจากประธานฯ แลว้แจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมทั้งแจง้ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใด  

 
เม่ือไดท้ราบวธีิการออกเสียงลงคะแนนแลว้ จึงเร่ิมเขา้สู่ระเบียบวาระ โดยคุณวโิรจน์ เจริญตรา กรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูด้  าเนินการประชุม 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือ วนัที ่27 
เมษายน พ.ศ. 2559 

 
คุณวโิรจน์ฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงไดแ้จกไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
แลว้  
 
คุณวโิรจน์ฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 
มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 

2559 ซ่ึงได้ประชุมไปเมือ่ วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยจ านวน 224,998,390 หุ้น จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนน 168 ราย 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2559  

 
คุณวโิรจน์ฯ แถลงวา่ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 5,321 ลา้นบาทเพ่ิมจาก 4,143 ลา้นบาทในปี 
2558 เป็นจ านวน 1,184 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนท่ีลดจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 415 ลา้นบาท เพ่ิมจากส่วนงาน
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์1,156 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 57 ลา้นบาท ลดลงจาก
ส่วนงานบริหารโครงการ 0.6 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 788 ลา้น
บาท เทียบกบั 303 ลา้นบาทในปี 2558 
 
ส าหรับงบการเงินเฉพาะ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายไดใ้นปี 2559 เป็นเงิน 3,557 ลา้นบาท เทียบกบั 3,810 ลา้น
บาทในปี 2558 และมีก าไรสุทธิ 518 ลา้นบาท ในปี 2559 เทียบกบั 268 ลา้นบาท ในปี 2558 
 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มีรายไดใ้นปี 2559 เป็นเงิน 1,890 ลา้นบาท เทียบกบั 234 ลา้นบาทในปี 2558 และมี
ก าไรสุทธิ 369 ลา้นบาท ในปี 2559 เทียบกบั 11 ลา้นบาท ในปี 2558 
 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง มีรายไดใ้นปี 2559 เป็นเงิน 401 ลา้นบาท เทียบกบั 480 ลา้นบาทในปี 2558 
และมีก าไรสุทธิ 3 ลา้นบาท ในปี 2559 เทียบกบั 30 ลา้นบาท ในปี 2558 
 
ส าหรับธุรกิจบริหารจดัการอาคารชุด มีรายไดใ้นปี 2559 เป็นเงิน 12 ลา้นบาท เทียบกบั 7 ลา้นบาทในปี 2558 และ
มีก าไรสุทธิ 3 ลา้นบาท ในปี 2559 เทียบกบั 1 ลา้นบาท ในปี 2558 
 
คุณวโิรจน์ฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ จึงขอใหพิ้จารณาในวาระถดัไป 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 
 

คุณวโิรจน์ฯ แถลงวา่ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานในปี 2559 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ในวาระก่อน รวมทั้ง
รายงานประจ าปี และงบการเงินไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้แลว้ 

 
คุณวโิรจน์ฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนมุัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 
ด้วยจ านวน 224,993,390 หุ้น จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 168 ราย 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตัจ่ิายเงนิปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2559  
 
 คุณวโิรจน์ฯ  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ในปี 2559 เป็นเงิน 517.64 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 1.677 บาท/หุน้ (เทียบกบัก าไรในปี 2558 เป็นเงิน 277.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไร 0.899 บาท/หุน้) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หรืองบเด่ียว) 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2559 เป็นเงินสดในอตัรา 1.00 บาท/หุน้ 
หรือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 308,676,462 บาท 
ซ่ึงจะเกินกวา่นโยบายของบริษทัท่ีก าหนดวา่จะจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบเด่ียว 

 
   ในวาระน้ีจึงจะขออนุมติัต่อท่ีประชุมน้ีวา่ในปีน้ีจะขอจ่ายปันผลเกินกวา่นโยบายท่ีก าหนดไว ้ดว้ย 

 
โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560  

 
คุณวโิรจน์ฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ อนมุัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2559 ด้วยจ านวน 225,003,390 หุ้น 
จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 169 ราย 
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วาระที ่5  พจิารณากรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  

 
คุณวโิรจน์ฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระในปีน้ี คือ 

 นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั 
 คุณภควภิา เจริญตรา 
 คุณศิริชยั  สมบติัศิริ 

 
เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายกนัไดเ้ตม็ท่ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากท่ีประชุม  
 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุม 
 
คุณวโิรจน์ฯ แถลงวา่ 

 นพ. สิทธิพร และคุณภควภิา ท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ส่วนคุณศิริชยั เป็นกรรมการอิสระ 

 
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 านวน
คร้ังการเขา้ร่วมประชุม และประสบการณ์การท างานของแต่ละท่านใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบแลว้ในหนงัสือ
เชิญประชุม 
 
คุณวโิรจน์ฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณวลิาศฯ เลขานุการฯ ไดแ้จง้ตอ่ผูถื้อหุน้วา่ ขอใหล้งมติในใบลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชุม ซ่ึงไดแ้ยก
การลงมติไวส้ าหรับกรรมการแต่ละท่าน 
 
เม่ือลงมติแลว้ เฉพาะผูท่ี้ คดัคา้น หรืองดออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึง หรือกรรมการทุกท่าน  
ใหย้กมือ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดไ้ปรวบรวมใบลงคะแนน ส าหรับผูท่ี้เห็นดว้ย ใหเ้ก็บใบลงคะแนนไวส่้งคืนเจา้หนา้ท่ี
ตอนเลิกประชุม  
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โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว 

 มีมติเลอืก นพ.สิทธิพร  ศรีนวลนดั กลบัเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 
224,616,790 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.17 จากจ านวนผู้มา
ใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 
 

 มีมติเลอืก นางภควภิา เจริญตรา กลบัเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,616,790 
หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.17 จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนน 170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 

 

 มีมติเลอืก นายศิริชัย  สมบัติศิริ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,614,790 
หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.17 มีผู้งดออกเสียง 2,000 หุ้น จาก
จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 

 
เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเข้าห้องประชุม  

 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

คุณวโิรจน์ฯ   แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัโดยนางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชี
เลขท่ี 2982 ซ่ึงเคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ระหวา่งปี 2547-2550 และ ในปี 2556-2559 และ/
หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 ซ่ึงยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัเลย และ/หรือ นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 ซ่ึงยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัเลย เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน 1,210,000 บาท ต่อปี (ค่าตอบแทน ปี 2553-2556 
ปีละ 940,000 บาท และปี 2557 จ านวน 970,000 บาท ปี 2558 จ านวน 1,070,000 บาท และปี 2559 จ านวน 
1,100,000 บาท)  
 
โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั 
 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
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นอกจากนั้น ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือของบริษทัฯ โดยมีคา่ตอบแทน 
เป็นเงิน 1,420,000 บาท (ในปี 2559 เป็นเงิน 1,290,000 บาท) 
 
คุณวโิรจน์ฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ   จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติ แต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ด้วยจ านวน 
224,616,790 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.17 จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนน 170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 

 
วาระที ่7  พจิารณาและอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 
คุณวโิรจน์ฯ    แถลงวา่ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2560 ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณาก าหนด ดงัน้ี 

 
ประธานกรรมการ    เดือนละ 27,960 บาท 
ปีก่อนเดือนละ 25,410 บาท 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 27,960 บาท  
ปีก่อนเดือนละ 25,410 บาท 
 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ  24,780 บาท/คน 
ปีก่อนเดือนละ 22,520 บาท/คน 
 
กรรมการ     เดือนละ 19,070 บาท/คน 
ปีก่อนเดือนละ 17,330 บาท/คน 
 
คุณวโิรจน์ฯ    ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ    จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณวลิาศ เลขานุการ แจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมดว้ย 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติ อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยจ านวน 225,011,390 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 99.99 มีผู้
งดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 
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วาระที ่8  พจิารณาและอนุมตับิ าเหน็จกรรมการ 
 

คุณวโิรจน์ฯ แถลงวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จใหก้บักรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท โดยขอจ่ายพร้อมกบัการจ่ายเงินปันผล 
(ปีก่อนท่านละ 200,000 บาท) 
 
คุณวโิรจน์ฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณวลิาศ เลขานุการ แจง้วา่ ในวาระน้ีมีกรรมการและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะรวม 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัรวมกนัเป็นจ านวน 81,265,363 หุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดว้ย 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติ อนมุตัิบ าเหน็จกรรมการกรรมการ ด้วยจ านวน 143,746,027 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
99.99 ของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้งดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 
170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 

 
วาระที ่9  พจิารณาและอนุมตัอินุมตักิารขายเงนิลงทุนในบริษัท บิลท์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)ให้กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง 

 
คุณวโิรจน์ฯ แถลงวา่  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 ของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเห็นชอบและเสนอใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
ขายเงินลงทุนในบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 299,999,998 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.999%)  
 
รวมทั้งบริษทัยอ่ย อนัไดแ้ก่ บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดั ซ่ึงบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้จ านวน 
9,997 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97) ใหก้บันายชยัรัตน์  ธรรมพีร ซ่ึงเป็นรองประธานกรรมการผูมี้อ  านาจ และผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ ทั้งหมดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 899,999,994 บาท (รวมเรียก “การเขา้ท ารายการ”) คิดเป็นราคาซ้ือขาย
ประมาณ 3 บาท/หุน้ 
 
ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ เขา้ท ารายการกบั นายชยัรัตน์  ธรรมพีร ซ่ึงเป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ดงันั้น การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551  
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ในการท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และตอ้งขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยตอ้ง
ไดรั้บเสียงอนุมติัไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการน้ี   บริษทัฯ ตอ้งจดัหาท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุผลของความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไข ของการท า
รายการเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้  
 
ในการน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 
Advisory Co.,Ltd.) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปของ
สินทรัพยว์า่มีความสมเหตุผลและเป็นประโยชนต์่อบริษทัฯ หรือไม่ รวมถึงใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทั้งน้ีรายละเอียดงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจะไดใ้หท้างท่ีปรึกษามาช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
 
ทั้งน้ีเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของรายการและวธีิการช าระราคามีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 เกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 
การเจรจาต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยบริษทัฯค านวณราคาโดยอา้งอิงจากมูลค่าหุน้ (Share Value) ของ
บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงรวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดัตามวธีิกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานในอนาคตคิดลดท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (Discount Cash Flow)  โดยมีสมมติฐานท่ีส าคญัคือ
การด าเนินงานตามปกติของกิจการตามจ านวนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีอยู ่ 
ส่วนท่ีดินท่ียงัไม่มีโครงการพฒันาจะใชร้าคาตามรายงานการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมก ากบัหลกัทรัพย ์คือ บริษทั เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั และเป็นราคาหลงัจากมีการ
จ่ายเงินปันผลมูลค่า 299,999,998 บาทใหก้บับริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน)   
 
คณุวโิรจน์ฯ ได้ขอให้ น.ส.อุษณีย์ เลขวณิชกลุ ตัวแทนจาก บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ทีป่รึกษา จ ากดั ที่
ปรึกษาการเงินอิสระช้ีแจงรายละเอียดเกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่าของรายการ 
 
คุณอุษณียฯ์ แถลงวา่ เป็นตวัแทนจาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ
ซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการดูความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการ โดยไดท้ าการประเมินราคาหุ้น
สามญัของ บมจ.บิลทแ์ลนด ์(ซ่ึงรวมถึงหุน้ บจก.บิลทฮ์าร์ทท่ี บมจ.บิลทแ์ลนด ์ถืออยูด่ว้ย) ดว้ยวธีิการ 3 วธีิ คือ 
 
1 วธีิการแรก คือวธีิประเมินมูลค่าตามบญัชี ไดมู้ลค่าหุน้อยูท่ี่ 560.1 ลา้นบาท คิดเป็น 1.87 บาท/หุน้ เทียบ
กบัราคาเสนอซ้ือท่ี 3 บาท/หุน้ ราคาเสนอซ้ือดีกวา่ร้อยละ 37.8 
 
2 วธีิท่ีสอง วธีิเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) แยก
ท าเป็น 2 วธีิ 
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 2.1 วธีิอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (Price per Book Approach) ซ่ึงค านวณมูลค่าตลาด
ต่อมูลค่าตามบญัชีได ้ระหวา่ง 552.9 ถึง 614.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 1.84 ถึง 2.05 บาท/หุน้ เทียบกบัราคาเสนอซ้ือ
ท่ี 3 บาท/หุน้ ราคาเสนอซ้ือดีกวา่ร้อยละ 31.8 ถึง ร้อยละ 38.6 
 
 2.2 วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E Approach) โดย P/E Range ท่ีใชอ้ยูร่ะหวา่ง 8.26-8.63 
เท่า ในส่วนของรายไดใ้ชร้ายไดเ้ฉล่ียของ บมจ.บิลทแ์ลนด ์3 ปี เน่ืองจากผลประกอบการของ บมจ.บิลทแ์ลนด ์
ค่อนขา้งผนัผวน โดยเฉพาะในปี 2559  ซ่ึงไดมู้ลค่าออกมาท่ี 2.65-2.82 บาท/หุน้ เทียบกบัราคาเสนอซ้ือท่ี 3 บาท/
หุน้ ราคา เสนอซ้ือดีกวา่ร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 12 
 
3 วธีิท่ีสาม วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Approach) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย 
โดยพิจารณาถึงผลประกอบการในอนาคตดว้ย ไดมู้ลค่าหุน้ท่ี 822.8-851.1 ลา้นบาท คิดเป็น 2.74-2.84 บาท/หุน้ 
เทียบกบัราคาเสนอซ้ือท่ี 3 บาท/หุน้ ราคาเสนอซ้ือดีกวา่ร้อยละ 5.4 ถึง ร้อยละ 8.6 
 
ทุกวธีิการท่ีใชอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีค านวณหลงัจาก บมจ.บิลท์แลนด์ ไดจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 1 บาท/หุน้ ออกไป
แลว้ รวมทั้งมูลค่าของท่ีดินเปล่าไดมี้การประเมินราคาใหม่แลว้ 
 
จากนั้น คณุวโิรจน์ฯ ได้แถลงต่อทีป่ระชุมต่อ ว่า 
 
 วธีิการช าระราคา 
 
เป็นเงินสดโดยแบ่งการช าระออกเป็น 2 งวด อนัไดแ้ก่ 
 
- ช าระเงินมดัจ าเป็นเงิน 10,000,000 บาท (“เงินมดัจ า”) ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติ
เห็นชอบในการจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและแจง้มติดงักล่าว
ใหผู้เ้สนอซ้ือทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
- ค่าซ้ือขายส่วนท่ีเหลือ 889,999,994 บาท ใหมี้การแบ่งช าระโดยเงินจ านวน 689,999,994 บาท ผูซ้ื้อจะช าระใหแ้ก่
ผูข้าย ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ส่วนท่ีเหลือ 200,000,000 บาท ผูข้าย จะคืนหนังสือค ้ าประกนัธนาคาร
พาณิชย ์ให้กบัผูซ้ื้อ เพ่ือให้ผูซ้ื้อน าเงินฝากท่ีใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัมาช าระกบัผูเ้สนอภายใน 7 วนันับแต่
วนัท่ีผูข้าย ไดคื้นหนงัสือค ้าประกนัแก่ผูซ้ื้อ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่รวมผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียมีความเห็นวา่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เป็นธุรกิจท่ีถูกก่อตั้งข้ึน
ภายหลงัจากธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การเขา้ท ารายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยอนัไดแ้ก่ บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดั) ในส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์ความเหมาะสม  
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เน่ืองจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการซ้ือและสะสมท่ีดินไวเ้พ่ือการพฒันาใน
อนาคต เพ่ือใหบ้ริษทัมีการเติบโตและสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกปี แมว้า่ในปีท่ีผา่นมาสดัส่วนของรายได้
ของส่วนพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2559 ท่ีผา่นมาจะสามารถท าก าไรไดถึ้งประมาณร้อยละ 47 ของก าไรในงบ
การเงินรวมก็ตาม (แต่เม่ือพิจารณาก าไรในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาจะพบวา่มีอตัราก าไรเพียงร้อยละ 3-4 ของก าไรในงบ
การเงินรวมเท่านั้น) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การท าก าไรของส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยย์งัไม่ต่อเน่ืองในทุกๆปี 
โดยปี 2559 ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์คอนโดมิเนียมท่ีพร้อมโอนเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลใหมี้อตัราก าไร
เติบโตข้ึนอยา่งมากในปีดงักล่าว เม่ือพิจารณาจากท่ีดินรอการพฒันาคงเหลือในปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ 
เห็นวา่ เป็นความยากในการรักษาระดบัการเติบโตแบบปี 2559 และยงัตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมากในการซ้ือท่ีดิน
เพ่ือการพฒันาและยงัตอ้งเป็นท่ีดินท่ีตอ้งพร้อมในการพฒันาเลยทนัที นอกจากน้ียงัพบวา่ลกัษณะการบริหารงาน
และวธีิการด าเนินงานยงัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  การแยกการบริหารตามความช านาญน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
นั้นๆ นอกจากน้ีการเขา้ท ารายการดงักล่าว เป็นการขายเงินลงทุนในราคาท่ีเหมาะสม  อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมระดบั
เงินสดส ารองในมือใหเ้พ่ิมมากข้ึน และสามารถน าผลก าไรบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ และน า
ส่วนท่ีเหลือไปขยายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ราคาและเง่ือนไขการเขา้ท ารายการการขายเงินลงทุนเป็นธรรมเน่ืองจากการ
ตกลงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคายติุธรรม โดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการดว้ยวธีิกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานในอนาคตคิดลดท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (Discounted Cash Flow) คณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาอยา่งรอบคอบโดยยดึถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัท่ีจะไดรั้บเป็นหลกั จึงมีความเห็นวา่บริษทัควรท่ี
จะขายเงินทุนในบริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (บริษทั บิลท ์ฮาร์ท จ ากดั) ใหก้บั นายชยัรัตน์ 
ธรรมพีร ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
 
คุณวโิรจน์ฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 คณุคมสันต์ อรพมิพนัธ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่  
o ท าไมเลือกขายใหคุ้ณชยัรัตน์ฯ แทนท่ีจะน าหุน้เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
o การขายหุน้ บมจ.บิลทแ์ลนด ์ ออกไปเขา้ใจวา่ต่อไปบริษทัฯ จะ Focus เฉพาะธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง แสดงวา่ บริษทัฯ จะไม่ท าธุรกิจอสงัหาฯ แลว้ใช่หรือไม่ ทั้งท่ีอตัราก าไรก็ดีกวา่การ
รับเหมาก่อสร้าง อยากทราบเหตผุลท่ีตดัสินใจเช่นน้ี 

คุณวโิรจน์ฯ ช้ีแจงวา่ ความจริงไม่ไดเ้จาะจงขายใหคุ้ณชยัรัตน์ฯ ท่านเดียว ไดติ้ดต่อบุคคลภายนอกท่ี
สนใจจะซ้ือหลายราย แต่คุณชยัรัตน์ฯ เสนอราคาท่ีน่าพอใจท่ีสุด และคิดวา่จะเป็นการช่วยเหลือพนกังาน
ของ บมจ.บิลทแ์ลนดด์ว้ย ท่ีจะไม่ตอ้งกระทบกระเทือนจากการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีมากนกั 
 
ส่วนเร่ืองการน าเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น จากท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ท่ีผา่นมาไดมี้ความ
พยายามมาตลอด แต่ดว้ยภาวะตลาดท่ีไม่เอ้ืออ านวย ผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีตั้งใจไว ้ ทางท่ี
ปรึกษาทางการเงินไดแ้นะน าวา่ถา้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า ท่ีคาดไว ้ การเขา้ตลาดฯ จะไม่ได้
ประโยชน์ ส่วนการขายออกไปกลบัท าใหบ้ริษทัฯ ไดก้ระแสเงินสดมาทนัที ซ่ึงสามารถน ามาลงทุนใหม่ 
หรือลงทุนดา้นอ่ืนได ้
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 คณุวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่ เงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้ในคร้ังน้ี จะมี

การปันผลออกมาใหผู้ถื้อหุน้หรือไม่ และจะจ่ายเท่าไหร่ 
 
คุณวโิรจน์ฯ ตอบวา่ ตวัเลขยงับอกไม่ได ้แต่ผูถื้อหุน้น่าจะพอค านวณไดจ้ากตวัเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเขา้มา 
ส่วนเวลาท่ีจะจ่ายน่าจะประมาณปลายปี 
 

 คณุคมสันต์ อรพมิพนัธ์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหช่้วยตอบค าถามท่ีตนไดถ้ามคา้งไวว้า่ 
บริษทัฯ จะไม่ท าธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ลว้ ใช่หรือไม่ ทั้งท่ีผา่นมาอตัราก าไรท่ีท าไดแ้ละการขาย
ก็ดีพอสมควร เห็นวา่บริษทัฯไดส้ัง่สมประสบการณ์มาพอสมควร อยากทราบวา่มองในเร่ืองน้ีอยา่งไร 
 
คุณวโิรจน์ฯ ช้ีแจงวา่ ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ี การท าก าไรไวก่้อนและถือเงินสดไวใ้นมือเป็นการ
ไดเ้ปรียบ ตอนน้ีตลาดรับเหมาก่อสร้างเป็นตลาดท่ีดี จะเห็นวา่ บริษทัฯ รับงานนอ้ยลง มีเงินสดมากข้ึน 
สามารถท าก าไรสุทธิ ในปี 2559 ได ้ 14.67% เป็นอนัดบัหน่ึงของผูรั้บเหมาอาคาร มีอตัราก าไรต่อหุน้ 
2.55 บาท ROE 45% (อาจเป็นเพราะมีธุรกิจอสงัหาฯ รวมอยูด่ว้ย) และ ROA 20% ก าไรก็สูงข้ึน 
โดยเฉพาะจากส่วนงานรับเหมาฯ บริษทัฯ จึงเร่ิม Focus วา่ธุรกิจรับเหมาฯ มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ สามารถ
ท าก าไรไดม้ากกวา่  
 
ปีน้ีบริษทัฯ อาจมีการลงทุนมากข้ึน แต่ขณะน้ียงัไม่ชดัเจน ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบต่อไป ฝ่ายบริหารเองก็ดูวา่ 
อะไรท่ีใหผ้ลประโยชน์กบับริษทัฯ สูงสุด ก็เลือกวธีินั้น 

 
 คณุบุญเสริฐ โคมทองสถติย์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  

o ขอใหช้ี้แจงวา่จะมีการขายธุรกิจพฒันาอสงัหาฯ ออกไป แต่เม่ือสองเดือนท่ีผา่นมาไดมี้การ
จดัตั้งบริษทัใหม่ แลว้ไปลงทุนร่วมกบั บริษทัท่ีท าธุรกิจพฒันาอสงัหาฯ ดูวา่เป็นความขดัแยง้ 
เพราะไดช้ี้แจงวา่ธุรกิจอสงัหาฯ ไม่ค่อยดี แต่ก็ยงัไปลงทุนในธุรกิจดงักล่าว 

o ขอเสนอแนะกบัทางบริษทัวา่ ข่าวการน าหุน้ บมจ.บิลทแ์ลนด ์เขา้จดทะเบียนในตลาดฯ ท่ีผา่น
มา เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหร้าคาหุน้ของบริษทัฯ ข้ึนมา ถา้เป็นไปได ้ในการขายหุน้คร้ังน้ี ขอใหมี้ 
Option ไวใ้นสญัญาซ้ือขายใหผู้ถื้อหุน้ของ พรีบิลท ์ มีสิทธิซ้ือหุน้ IPO ของ บมจ.บิลทแ์ลนด ์
เม่ือจะเขา้จดทะเบียนในตลาดฯ ดว้ย 
 

คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์ผูอ้  านายการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) ของบริษทัฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไม่ไดม้อง
วา่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ยล่ง เพียงแต่มองวา่ บมจ.บิลทแ์ลนด ์ไม่มี Land Bank ของท่ีดินใหม่ท่ี
รอการพฒันาเลย Backlog ในมือท่ีมีอยูไ่ม่สามารถท าใหมี้กระแสเงินสด หรือผลก าไรในอนาคตได้
ต่อเน่ือง ถา้บริษทัฯ ยงัถือหุน้ บมจ.บิลทแ์ลนด ์ อยู ่ ราคาในการน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดฯ จะต ่า
มากๆ ผูถื้อหุน้จะไม่ไดป้ระโยชน์ ถา้สามารถ Diversify เช่นขายออกไป แลว้น าเงินมาลงทุนใหม่ หรือ
น าเงินมาจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ น่าจะไดป้ระโยชน์สูงกวา่ 
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ส่วนการเปิด Option ในขอ้ตกลงซ้ือขายหุน้ บมจ.บิลทแ์ลนด ์ นั้น ถา้วนัน้ี ผูถื้อหุน้มีความสนใจจะร่วม
ลงทุนกบัผูข้อซ้ือ คิดวา่ผูข้อซ้ือน่าจะรับฟังและยนิดีใหร่้วมลงทุนถือหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถใหช่้อง
ทางการติดต่อได ้
 
คุณวโิรจน์ฯ รับวา่จะน าไปพิจารณาดูเร่ืองการเพ่ิม Option ในขอ้ตกลงซ้ือขาย ใหผู้ถื้อหุน้เดิมมีสิทธิซ้ือ
หุน้ IPO ตอน ผูซ้ื้อใหม่ น า บมจ.บิลทแ์ลนด ์เขา้จดทะเบียน 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
คุณวลิาศ เลขานุการ แจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติ อนมุตัิการขายเงินลงทุนในบริษทั บลิท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ให้กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง 
ด้วยจ านวน 221,623,810 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 98.49 ของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง มผีู้ไม่เห็นด้วย 
3,317,434 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.47 มีผู้งดออกเสียง 72,146 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.03 จากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนน 170 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น 

 
วาระที ่10 อ่ืนๆ 

 
    ไม่ม ี
  
ท่ีประชุมไดมี้การพิจารณาวาระตา่งๆ ครบถว้นแลว้ คุณวโิรจน์ฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือพิจารณา 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมาประชุม และปิดประชุมเม่ือเวลา 15.40 น. 

 

  

 

 

ลงช่ือ .............................................. ประธานกรรมการ 
                                                                            (นายชชัวาล   พรรณลาภ) 

 

 

                                                              ลงช่ือ ............................................. กรรมการผูจ้ดัการ 
                                           (นายวิโรจน์  เจริญตรา)      
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ประวตัย่ิอและประสบการณ์การท างานของผู้ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมการ ณ วนัที ่5 มนีาคม 2561                                       เอกสารแนบ 4 
 
ประเภทของกรรมการ – กรรมการอสิระ 
         

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
นายศราวธุ บุษยรัตน์ 
 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
 

ด ารงต าแหน่งมาแลว้ 5 วาระ  14 ปี 
ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบนั 

 
 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการ
ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทั 
 

 
69 

 
-M.A (Economics) Old 
Dominion University Virginia, 
U.S.A 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) หลกัสูตร  DCP รุ่นท่ี 
41/2004 

 
0.00 

 
 (ไม่มีผูท่ี้ก่ียว 
 ขอ้งเขา้ถือหุ้น 
 ในบริษทัฯ) 

 
มี.ค.54 – ปัจจุบนั 
2547 - 2554 

 
 

ส.ค.54 – ปัจจุบนั 
 

พ.ย.58 – ก.พ.61 
 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
บมจ. พรีบิลท ์ 
บมจ. พรีบิลท ์ 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ 
 
บจก.โอพีจีเทค 
 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
ผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ผลิตภณัฑน์ ้ามนัปาลม์ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 

ด ารงต าแหน่งมาแลว้ 5 วาระ  14 ปี 
ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบนั 

 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

 
55 

 
-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา 
University of Maryland, U.S.A. 
-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 
University of Missouri, U.S.A. 
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
11/2004 
 
 
 

 
0.00 

 
(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

 
 

 
ก.พ.47 - ปัจจุบนั 
 
 

 
2537 -  ปัจจุบนั 

 
เม.ย.59 - เม.ย.61 
    2554 - 2559 

 

 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
บมจ. พรีบิลท ์
 
 
องค์กร/บริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน 3 แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
บจก.จามจุรี ยไูนเตด็ 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
สถานศึกษา 
 
รัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรมกีฬา 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทาง 
การศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
พลต ารวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ 
 
กรรมการอิสระ 
 
-เขา้รับต าแหน่งเม่ือ 20 ธค.2560 
แทนคุณชชัวาล พรรณลาภ 
 
 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

 
64 

 
-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา 
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นท่ี 19 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการ
ยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่น
ท่ี 14 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้น
วิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 4 
  

 
0.00 

 
(ไม่มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ) 

 
ธ.ค.60 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 

 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
บมจ.พรีบิลท ์
 
 
 

 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 
 บริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติั ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พระราชบญัติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
3) สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ (กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบของตน 

ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมาสามารถเสนอช่ือบุคคลท่านอ่ืน เขา้รับการเลือกไดโ้ดยผา่นทางเวบไซตข์องบริษทัและกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งเขา้นิยามกรรมการอิสระดว้ย 
 

 

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

รายช่ือกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

คุณศราวุธ  บุษยรัตน์ 
 

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 
 

 
พลต ารวจตรีจตุรงค์  ภุมรินทร์ 

 

1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

2.เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3.มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การให้กูย้มื
เงินหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 5 March 2018         Enclosure  4 
Type of directors – Independent director 
 

Name Ages 

 
Education 

Shares 
Held 

 
(%) 

Working Experiences Company Type of Business 

    Period Position   

Mr.Saravut Busayarat 
(Chairman of Audit Committee) 
(Indepentdent Director) 
 
Being a director 
For 5 times within 14 years 
2004 - present 
 
Not be any position in the 
competitive or  connected 
company 

69 -M.A. (Economics)  
Old Dominion University 
Virginia, U.S.A 
-Director Certification 
Program  41/2004 by IOD 
 
 
 

 
 

0.00 

 
Mar.11-present 

2004 - present  
 
 
 

Aug.10-present 
 

Nov.15 – Feb.18 
 
 

 
Chairman of Audit Committee 
Director and Audit Committee 
 
 
 
Director 
 
Director 
 

Listed Company  1 
Pre-Built Plc. 
Pre-Built Plc. 
 
 
Non-listed company 2  
Infinite Electric (Thailand) Co.,Ltd. 
 
OPG Tech Co.,Ltd. 

Listed Company  1 
Pre-Built Plc. 
Pre-Built Plc. 
 
 
Non-listed company 2  
Infinite Electric 
(Thailand) Co.,Ltd. 
Plam oil business 
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Name Ages 

 
Education 

Shares 
Held 

 
(%) 

Working Experiences Company Type of Business 

    Period Position   

 
Assoc. Prof. Dr. Tanit 
Tongthong 
 
(Audit Committee) 
(Indepentdent Director) 
 
Being a director 
For 5 times within 14 years 
2004 - present 
 
Not be any position in the 
competitive or  connected 
company 

 
55 

 
-Ph.D. Civil Engineering 
University of Maryland, 
U.S.A. 
-M.CE. University of 
Missouri, U.S.A. 
-B.Eng.(Civil) 
Chulalongkorn University 
-Director Accreditation 
Program  11/2004 by IOD 
 

 
0.00 

 
2004 - present  

 
 

2004 – present 
 

Apr.16 – Apr.18 
2011 - 2016 

 
Director and Audit Committee 

 
 

Department of civil engineering 
,Faculty of Engineering 
Director 
Director 

 

Listed Company  1 
Pre-Built Plc. 
 
Non-listed company 3  
Chulalongkorn University 
 
The Botanical Garden Organization 
Chamchuri United Co.,Ltd. 

 
Construction 
 
 
Academic 
 
State enterpirse 
Football club 
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Name Ages 

 
Education 

Shares 

Held 

 

(%) 

Working Experiences Company Type of Business 

    Period Position   

 
Pol.Maj.Gen. Chaturong 
Pumarin 
 
 
 Independent Director 
 
 
-Not be any position in the 
competitive or  
connected company 
 
 

 
64 

 
-M.A. Social Development 
Admistration, Nida 
-B.L. Ramkhamhaeng 
University 
- Capital Market Academy 

Leader Program  (CMA 16 ) 

-The Programmee for Senior 
Executives on Justice 
Admistration Batch 14 
-The Executive Program on 

Energy Literacy for a 

Sustainable Future (TEA), 

Class 5 

  

 
0.00 

 
 

 
Dec.17 - present 

 
 
 
 

 
Indepence director 
 
 
 
 

Listed Company 1 
Pre-Built Plc. 
 
 
 

 
Construction 
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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.Saravut Busayarat Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong  Police Major General Chaturong  Pumarin  

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

None None None 

2.Be/ not being any professional service 
providers. 

None None None 

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

None None None 
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เอกสารแนบ 5
จ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) ปี 2560

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม เบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ

การเข้าอบรมหลักสูตรของ /จ านวนการประชุม คิดเป็น ( 1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60 ) ปี 2559

ประเภท ต าแหน่งในคณะกรรมการ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2560 (บาท)

คุณศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ กรรมการ/ประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/12 83% 230,770                      83,333                    

คุณวิโรจน์ *** เจริญตรา กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ/รองประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/12 83% ไม่มีคา่ตอบแทน 250,000                  

Finance for Non-Finance Director (FN)

คุณศราวธุ บษุยรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Director Certification Program (DCP) 11/12 92% 325,320                      250,000                  

รศ.ดร. ธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Director Accreditation Program (DAP) 12/12 100% 288,320                      250,000                  

คุณประสงค ์ ประภสัสราทิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Director Accreditation Program (DAP) 12/12 100% 288,320                      250,000                  

นพ.สิทธิพร*** ศรีนวลนดั กรรมการตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 9/12 75% 221,880                      250,000                  

Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

คุณณฐ*** หงศล์ดารมภ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 5/5 100% ไม่มีคา่ตอบแทน -

Company Secretary Program (CSP)

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

คุณสุเทพ ธาระวาส กรรมการอิสระ กรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP) 0 0% 19,070                        -                         

Director Accreditation Program (DAP)

Ehical Leadership Program (ELP)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

พลต ารวจตรีจตุรงค์ ภุมรินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการ 0 0% 19,070                        -                         

คุณชชัวาล พรรณลาภ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/12 83% 297,360                      250,000                  

Director Certification Program (DCP)

Audit Committees Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

คุณชยัรัตน์ ธรรมพีร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร รองประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 0/5 0% ไม่มีคา่ตอบแทน 250,000                  

และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร Finance for Non-Finance Director (FN)

Role of the Chairman Program (RCP)

Director Certification Program (DCP)

คุณภควิภา เจริญตรา กรรมการตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 5/12 42% 221,880                      250,000                  

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

คุณวิลาศ ปิลกศิริ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ Director Accreditation Program (DAP) 0 0% ไม่มีคา่ตอบแทน 166,667                  

Finance for Non-Finance Director (FN)

Company Secretary Program (CSP)

1,911,990                   2,250,000               

***     กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นอิสระจากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย

สามารถท าหน้าท่ีคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทกุรายไดอ้ย่างเทา่เทียมกนั

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 2017

Director's Attendance and Remuneration

Thai Institute of Directors's No.of Attendance % 2017 Remuneration 2016 Bonus

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

2017 (Baht)

Mr. Sirichai Sombatsiri Independent Director Director Director Accreditation Program (DAP) 10/12 83% 230,770                               83,333              

Mr. Wirot *** Charoentra Director Managing Director Director Accreditation Program (DAP) 10/12 83% No remuneration 250,000            

Representing Management of the Company Finance for Non-Finance Director (FN)

Mr. Saravut Busayarat Independent Director Chairman of Audit Committee Director Certification Program (DCP) 11/12 92% 325,320                               250,000            

Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong Independent Director Director and Audit Committee Director Accreditation Program (DAP) 12/12 100% 288,320                               250,000            

Mr. Prasong Prapussaratit Independent Director Director Director Accreditation Program (DAP) 12/12 100% 288,320                               250,000            

Ph.D. Sittiporn*** Srinualnad Director Director Director Accreditation Program (DAP) 9/12 75% 221,880                               250,000            

Representing major shareholder Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

Mr.Nata*** Hongladarom Director Director Director Accreditation Program (DAP) 5/5 100% ไม่มีคา่ตอบแทน -

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) 0 0% 19,070                                 -                    

Director Accreditation Program (DAP)

Ehical Leadership Program (ELP)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

Pol. Maj. Gen. Chaturong Pumarin Independent Director Director 0 0% 19,070                                 -                    

Mr. Chatchaval Bhanalaph Independent Director Chairman of the Board of Directors Director Accreditation Program (DAP) 10/12 83% 297,360                               250,000            

Director Certification Program (DCP)

Audit Committees Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

Mr. Chaiyarat *** Thampeera Director Vice Chairman Director Accreditation Program (DAP) 0/5 0% ไม่มีคา่ตอบแทน 250,000            

Representing Management of the Company and Chief Executive Officer Finance for Non-Finance Director (FN)

Role of the Chairman Program (RCP)

Director Certification Program (DCP)

Mrs. Pakawipa Charoentra Director Director Director Accreditation Program (DAP) 5/12 42% 221,880                               250,000            

Representing major shareholder Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

Mr. Vilas Pilakasiri Director Deputy Managing Director Director Accreditation Program (DAP) 0 0% ไม่มีคา่ตอบแทน 166,667            

Representing Management of the Company Finance for Non-Finance Director (FN)

Company Secretary Program (CSP)

1,911,990                            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. 2560 

As at 1 Jan. 2017 
เพิม่ (Increase) ลด (Decrease) 

หุ้น (Shares) 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

As at 31 Dec. 2017 

1. 
 

คุณวิโรจน์ เจริญตรา 
Mr. Wirot Charoentra 

56,545,363 - - 56,545,363 

2. คุณศราวธุ  บุษยรัตน์ 
Mr. Saravut  Busayarat 

- - - - 

3. 
 

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 
Assoc. Prof. Dr. Tanit  Tongthong 

- - - - 

4. 
 

คุณประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์
Mr. Prasong  Prapussaratit 

- - - - 

5. 
 

คุณศิริชยั  สมบติัศิริ 
Mr. Sirichai  Sombatsiri 

- - - - 

6. นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั 
Ph.D. Sittiporn  Srinualnad 

- - - - 

7. 
 

คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์
Mr. Nata  Hongladarom 

- - - - 

8. 
 

คุณสุเทพ  ธาระวาส 
Mr. Suthep  Tharawas 

- - - - 

9. 
 

พลต ารวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 
Police Major General Chaturong  Pumarin 

- - - - 

10. 
 

คุณสิทธิพร ทรวงแสวง 
Mr. Sittiporn  Suangswang 

- 70,422 - 70,422 

11. 
 

คุณพลูสิน ชาตะกูล 
Mr. Phunsin  Chatakool 

146 - - 146 

12. 
 

คุณชยัรัตน์  สุวพฒัน์ 
Mr. Chairat  Suwapat 

110,537 45,211 - 155,748 

 รวม 56,656,046 115,633 - 56,771,679 
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สรุปรายช่ือผู้ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทนบัแต่ปี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมดีงันี ้
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

จ านวนหุ้น ณ   
28 กมุภาพนัธ์ 

2561 

 
คดิเป็นร้อยละของ
หุ้นทีม่สิีทธิออก
เสียงทั้งหมด 

 

ประเภทของกรรมการ / ต าแหน่งใน
คณะกรรมการปัจจุบนั / และทีเ่สนอให้เป็น 

 
1. คุณศราวธุ  บษุยรัตน ์
 

 
0.00 

 
 

 
0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุน้ในบริษทั) 

 

 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและประเภท
กรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 
 

 
2. รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 

 
0.00 

 

 
0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุน้ในบริษทั) 

 
 

 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
/ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและประเภท
กรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 

 
3. พลต ารวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 

 
0.00 

 
0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้
ถือหุน้ในบริษทั) 

 
 

 
กรรมการอิสระ / กรรมการ/ เสนอกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งและประเภทกรรมการเดิมท่ีเคย
เป็น 
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The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director 
 

Name 
Share Held on  

28 February 2018 
% to total right 

shares voting 
Type/Position/Type and Position 

proposed 
 
1. Mr.Saravut  Busayarat 
 

 
0.00 

 

 
0.00 

(No related 
person held 
company’s 

share) 
 

 
Independent Director / Chairman of Audit 
Committee / be proposed in the previous 
type and position Director. 
 

 
2. Assoc.Prof.Dr.Tanit 
Tongthong 

 
0.00 

 

 
0.00 

(No related 
person held 
company’s 

share) 
 

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

 
3. Police Major General 
Chaturong Pumarin 

 
0.00 

 
0.00 

(No related 
person held 
company’s 

share) 
 
 

 
Independent Director /Director / be 
proposed in the previous type and position 
Director. 
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             เอกสารแนบ 6 

Enclosure   6 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
Jupiter Room 11-13 
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เอกสารแนบ 7 

Enclosure   7 
           

รายละเอยีดของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ ขอเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบอ านาจของท่าน  
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders: 
 

 1. นายประสงค์  ประภัสสราทติย์  
  (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)  
 

 อาย ุ54 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 42 ซอยรามค าแหง  46 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก  
 เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10900 
 

   กรรมการมีส่วนไดเ้สียในวาระค่าตอบแทนกรรมการและวาระบ าเหน็จกรรมการ 
 

  Mr. Prasong  Prapussaratit     
     (Independent Director and Audit Committee) 
 
  Age 54 Years, resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkamheng Road ,Hua Mak , 
  Bangkapi,  Bangkok 10900 
 

  Director has an interest in Director’s monthly remuneration and Director’s bonus. 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 
 
นายประสงค ์ประภสัสราทิตย ์
(กรรมการอิสระ) 
 

ด ารงต าแหน่งมาแลว้ 4 วาระ 11 ปี ตั้งแต่
ปี 2550-ปัจจุบนั 

 
 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทั 
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-ปริญญาโท การเงิน  Georgia State  
University,USA 
 
-ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
 
 
-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 67/2007 
 
 
 

 
 

0.00 
 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เขา้ถือหุน้ใน
บริษทัฯ) 

 
 
- 

 
 

มี.ค.54 – ปัจจุบนั 
มิ.ย.50 - ปัจจุบนั 

 
 

2553 – ปัจจุบนั 

 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
บมจ. พรีบิลท ์
บมจ. พรีบิลท ์
 
องค์กร/บริษัทที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
บจก.นานมัง่มี บิสซิเนส 

 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
 
ใหเ้ช่าหอ้งพกั 

Name Ages 

 

Education 

Shares 

Held 

 

(%) 

Relationship between 

Management 

Working Experiences 

Company Type of Business 

Period Position 

 

 

Mr. Prasong  Prapassaratit 

(Independent Director) 

 

Being a director 

For 4 times within 11 years 2007 - 

present 

 

-Not be any position in the 

competitive or  connected 

company 
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- M.B.A. (Finance) Georgia State University, 

U.S.A. 

 

-B.Eng.(Mechanical) 

Chulalongkorn University 

 

-Director Accreditation Program  67/2007  by  

IOD 

 

 

0.00 

 

(No related  

person held 

company’s share) 

 

 

- 

 

 

Mar.11-present 

Jun. 07-present 

 

 

2010 – present 

 

 

 

Audit Committee 

Director 

 

 

Director 

 

Listed Company 1 

Pre-Built Plc. 

Pre-Built Plc. 

 

Non-listed company 1 

Nanmungmee Business Co.,Ltd. 

 

 

Construction 

Construction 

 

 

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 ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล 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. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนั และก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
    โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว   รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ    
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 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 โดยให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
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 ่ทั้ งในปัจจุบนั 
และก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
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อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย 
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 ให้ตดัสินใจในการด 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 านักงานใหญ่ของบริษัท  หรือจังหวดั  
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด  

 

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

 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ  ใหเ้รียกวา่ ”ประชุมวสิามญั”  
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า 
(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 ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 
ขอ้ 38.ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย

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

มหาชนก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ ณ สถานท่ี
ประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมและอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

 
ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

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

 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมี

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

 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา เร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น

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

 
 ขอ้41.ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 42.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ขอ้ 43.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี  หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (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. 
 

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 
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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. 

 
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 
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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. 


