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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ประจําป 2558 

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 29 เมษายน 2558 

ณ หอง Chamber ชั้นใตดิน โรงแรม S31  
ถนนสุขุมวิท กทม. 

--------------------------------------------------------------- 
รายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุม 
1 นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2 นายชัยรัตน ธรรมพีร  รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
3 นายศราวุธ บุษยรัตน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 นายวิโรจน เจริญตรา  กรรมการผูจัดการ 
5 รศ. ดร. ธนิต ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ 
6 นายประสงค ประภัสสราทิตย กรรมการตรวจสอบ 
7 นางภควิภา เจริญตรา  กรรมการ 
8 นายวิลาศ  ปลกศิริ  กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 
รายช่ือกรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม 
1 นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด  กรรมการ 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1 นายวิโรจน สัจจธรรมนุกูล ผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ  

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
2 นายณฐ  หงศลดารมภ ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี 

 
เปดประชุม เวลา 10.05 น. 

 
คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการบริษัทฯ กลาวแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชีผูเก่ียวของ และเจาหนาท่ีจาก
บริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนคนกลางและไมมีความเก่ียวโยงกับบริษัท มาเปนผูนับคะแนน 
ตอท่ีประชุม  
 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมและกลาวเปดประชุม  โดยมอบหมายให
คุณวิโรจน เจริญตรา กรรมการผูจัดการเปนผูดําเนินการประชุม และมอบหมายให คุณวิลาศ ปลกศิริ 
เลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีเลขานุการการประชุมไดแจงองคประชุม รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุม
และวิธีการลงคะแนนใหท่ีประชุมรับทราบ 
 
คุณวิลาศ ปลกศิริ แถลงตอท่ีประชุมวา ณ เวลานี ้มีผูถือหุนท่ีมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้ 

• มาประชุมดวยตนเอง 45 ราย จํานวน 38,121,867 หุน 
• รับมอบฉันทะมาประชุม 92 ราย จํานวน 137,009,950 หุน 
• รวมผูถือหุนมาประชุม 137 ราย รวมจํานวน 175,131,817 หุน 
 

จากจํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมด 308,676,462 หุน คิดเปนรอยละ 56.73 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท 

 
สําหรับการลงมติในแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ 

 
• หลังจบการพิจารณาในแตละวาระประธานฯ จะขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง ซ่ึงจะใช

หลักการลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจงใหผูท่ี
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหยกมือ 

• เจาหนาท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลท่ีไดถือเปนคะแนนท่ีเห็นดวย  

• หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในท่ีประชุมจะแจงผลคะแนนตอท่ีประชุม 
• สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนท่ีเห็นดวยขอใหสงคืนเจาหนาท่ีหลังจากจบการประชุม 
• สําหรับผูถือหุนท่ีไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว ไมตองยกมือออกเสียง

ลงคะแนนอีก เพราะจะเปนการนับซํ้า ขอเปนเฉพาะผูถือหุนท่ียังไมไดลงคะแนนมาเทานั้น ท่ี
จะลงคะแนนในหองประชุม 

• ในวาระท่ัวๆ ไป จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีมาประชุมเปนเกณฑตัดสิน ผูถือหุน
แตละรายมีสิทธิออกเสียงไดตามจํานวนหุนท่ีถืออยู  

• สําหรับวาระพิเศษตางๆ ท่ีอาจจะมีเกณฑการนับคะแนนตางออกไป จะแจงใหทราบกอน
ลงคะแนน อาทิเชน วาระท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะมีผูถือหุนบางทานท่ีจะไมมีสิทธิออก 
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เสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือ
หุนท่ีมาประชุม เปนตน 

• ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เนื่องจากผูถือหุนท่ีอาจทยอยมาเขารวมประชุม 
คะแนนรวมท่ีประกาศในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจริงของผูถือหุนท่ีมาออกเสียงทันใน
วาระนั้น 

• เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ กลต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหผูถือหุน 
หรือตัวแทน ท่ีประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดคานในประเด็นตางๆ 
แสดงตัวตอท่ีประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แลวแจงช่ือ นามสกุล พรอมท้ัง
แจงดวยวาเปนผูถือหุน หรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายใด  

 
เมื่อไดทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว จึงเร่ิมเขาสูระเบียบวาระ โดยคุณวิโรจน เจริญตรา กรรมการผูจัดการ เปน
ผูดําเนินการประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2557 ซึ่ง

ไดประชุมไปเมือ่ วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

ประธานฯ ไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว ซ่ึงไดแจกไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผู

ถือหุน ประจําป พ.ศ. 2557 ซึ่งไดประชมุไปเมื่อ วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ดวย
จํานวน 176,851,817 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 139 ราย 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557  

 
ประธานฯ แถลงวาในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 6,168.5 ลานบาทเพ่ิมจาก 
6,007.5 ลานบาทในป 2556 โดยเปนสวนท่ีมาจากสวนงานรับเหมากอสรางท่ีมีรายไดในป 2557 
ถึง 5,650 ลานบาท เพ่ิมจาก 5,011 ลานบาทในป 2556 ซ่ึงสูงท่ีสุดนับจากเปดดําเนินธุรกิจมา 
สงผลใหในป 2557 ท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 305.9 ลานบาท เทียบกับ 
260.8 ลานบาทในป 2556 
 
และธุรกิจรับเหมากอสรางมีกําไรสุทธิในป 2557 เปนเงิน 263.9 ลานบาท เทียบกับ144.3 ลาน
บาทในป 2556 
 
สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีรายไดในป 2557 เปนเงิน 193.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 
11.9 ลานบาท เทียบกับป  2556 ท่ีมีรายได 577.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 77.6 ลานบาท 
 
ธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง มีรายไดในป 2557 เปนเงิน 550 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 
27 ลานบาท เทียบกับป  2556 ท่ีมีรายได 707.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 20.7 ลานบาท 
 
สําหรับธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุด มีรายไดในป 2557 เปนเงิน 5.3 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 
0.27 ลานบาท เทียบกับป  2556 ท่ีมีรายได 4.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 0.8 ลานบาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอพิจารณาในวาระถัดไป 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานแถลงวาไดแถลงผลการดําเนินงานในป 2557 ใหท่ีประชุมไดรับทราบแลวในวาระกอน 
รวมท้ังรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนไดทราบลวงหนาแลว 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับป
ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 ดวยจํานวน 176,851,817 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 139 ราย 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติจายเงนิปนผล ประจําป พ.ศ. 2557 และจดัสรรกําไรสุทธไิวเปนทุน

สํารองตามกฎหมาย  
 
 ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ในป 2557 เปนเงิน 

263.89 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร 0.85 บาท/หุน และมีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอย
ละ 50 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืองบเด่ียว) 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2557 เปนเงินสดในอัตรา 
0.60 บาท/หุน หรือเปนจํานวนเงินไมเกิน 185.3 ลานบาท 
ซ่ึงจะเกินกวานโยบายของบริษัทท่ีกําหนดวาจะจายไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบเด่ียว 

 
   ในวาระนี้จึงจะขออนุมัติตอท่ีประชุมนี้วาในปนี้จะขอจายปนผลเกินกวานโยบายท่ีกําหนดไว ดวย 

 
โดยเงินปนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และกําหนดจายปนผล
ในวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
 
และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 6.5 ลานบาท 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติจายเงินปนผล ประจําป พ.ศ. 2557 และ
จัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ดวยจาํนวน 177,169,917 หุน เปน
จํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 143 ราย 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   
 
 ประธานฯ แถลงวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 

2557 ไดม ี
มติอนุมัติใหมีการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 60,000,000 หุน 
เพ่ือเสนอขายใหกับประชาชนท่ัวไป และ บุคคลในวงจํากัด ซ่ึงในปท่ีผานมาไมไดมีการเพ่ิมทุน
ดังกลาวแตอยางใด จึงยังคงมีหุนเหลือสําหรับการเพ่ิมทุนอยูจํานวน 60,000,000 หุน จึงขอ
อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงเทากับหุนท่ีเหลืออยูตามรายละเอียดขางตนดังกลาว 
  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,676,462 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 368,676,462 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียน 308,676,462 บาทโดยแบงออกเปน 308,676,462 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล และการ
เพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 จํานวน 60,000,000 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   ดวย
จํานวน 177,270,373 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 144 ราย 

 
 วาระนี้ตองมีผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุม

ออกเสียง 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียน 
 
ประธานฯ แถลงวา สืบเนื่องจากวาระท่ีแลว จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 
ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดในวาระกอน ดังนี้ 
 

จาก  ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 368,676,462 บาท (-สามรอยหกสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันส่ี
รอยหกสิบสองบาท-) 
แบงออกเปน 368,676,462 หุน (-สามรอยหกสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันส่ีรอยหกสิบ
สองหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หนึ่งบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 368,676,462 หุน (-สามรอยหกสิบแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันส่ีรอยหกสิบสอง
หุน-) 
 
หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน 
 

เปน  ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 308,676,462 บาท (-สามรอยแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันส่ีรอยหก
สิบสองบาท-) 
แบงออกเปน 308,676,462 หุน (-สามรอยแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันส่ีรอยหกสิบสองหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หนึ่งบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 308,676,462 หุน (-สามรอยแปดลานหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันส่ีรอยหกสิบสองหุน-) 
 
หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน   

• โดยมีผูเห็นดวย 177,191,373 หุน คิดเปนรอยละ 99.95 
• ไมเห็นดวย 0 หุน 
• งดออกเสียง 79,000 หุน 
• จากจาํนวนหุนท่ีมาใชสิทธ ิ 177,270,373 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ

ลงคะแนน 144 ราย 
 
 วาระนี้ตองมีผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุม

ออกเสียง 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติแกไขขอบังคับและหนังสือรับรองของบรษัิทฯ 
 

ประธานฯ แถลงวา เนื่องจากวาธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวของกับการขออนุญาตกับหนวยงานตางๆ 
เปนจํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและลดเวลาในการลงนามในเอกสาร
ตางๆ  จึงจะขอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขอแกไขอํานาจกรรมการ จากการท่ีตองลงนามรวมกันใน
เอกสารทุกเร่ือง มาเปนใหมีอํานาจลงนามคนเดียวในเอกสารบางเร่ือง ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวกับการขอ
อนุญาตตางๆ ตามรายละเอียดดังนี้  

ขอบังคับบริษัท แกไขดังนี้ 

-เดิม “ขอ 30 จํานวนหรือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง
คนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  โดยท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
มีอํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได “ 

-ใหม “ขอ 30 จํานวนหรือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทไดนั้น  ใหกรรมการ
สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ; ยกเวนการลงลายมือช่ือ เร่ืองการ
ขออนุญาตกอสราง, การขออนุญาตเก่ียวกับส่ิงแวดลอม,การควบคุมดูแลการกอสราง, การขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางทุกประเภท,   การขออนุญาตจัดสรร, การขออนุญาตคา



 
 

 

Pre-Built Public Company Limited 
503 1th Floor Muang Thong Thanee 3, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120  

T +66 (2) 960 1380 - 9   F +66 (2)  960 1390 
www.prebuilt.co.th     

 
 

5

ท่ีดิน, การขออนุญาตรวมและแบงโฉนดท่ีดิน,      การขออนุญาตแบงกรรมสิทธ์ิรวม, การขอ
อนุญาตใหมีหมายเลขประจําบาน, การขออนุญาตใชและโอนไฟฟาและน้ําประปา,  การเชาสิทธิ
การใหหมายเลขโทรศัพท,  การยื่นคํารองท่ัวไปเก่ียวกับโทรศัพท , การขออนุญาตเช่ือมทางและ
ทอระบายน้ํา, การขออนุญาตตัดคันหิน ตัดคันหินทางเทา, การช้ีระวังและรับรองแนวเขตที่ดิน, 
การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขออนุญาตเปดใชอาคาร
, การยินยอมใหใชสถานท่ีประกอบการคา, การใหถอยคําตลอดจนยื่นและรับเอกสารตอพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับสํานักงานสรรพากร สํานักงานประกันสังคม  สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง , ใหกรรมการหนึ่งคนมีอํานาจลงลายมือช่ือและ
ประทับตราของบริษัท  

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันบริษัทได” 

หนังสือรับรองแกไขดังนี้ 

-เดิม “นายชัยรัตน ธรรมพีร  นายสิทธิพร ศรีนวลนัด นายวิโรจน เจริญตรา นายวิลาศ ปลกศิริ สอง
ในส่ีคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท” 

-ใหม “ช่ือและจํานวนกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท มีดังตอไปนี้   

นายชัยรัตน ธรรมพีร นายวิโรจน เจริญตรา  นายสิทธิพร ศรีนวลนัด  นายวิลาศ ปลกศิริ กรรมการ
สองในส่ีคนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ;  

ยกเวนการขออนุญาตกอสราง, การขออนุญาตเก่ียวกับส่ิงแวดลอม,การควบคุมดูแลการกอสราง, 
การขออนุญาตปลูกสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทุกประเภท, การขออนุญาตจัดสรร, การขอ
อนุญาตคาท่ีดิน, การขออนุญาตรวมและแบงโฉนดท่ีดิน,  การขออนุญาตแบงกรรมสิทธ์ิรวม,  
การขออนุญาตใหมีหมายเลขประจําบาน, การขออนุญาตใชและโอนไฟฟาและน้ําประปา,  การ
เชาสิทธิการใหหมายเลขโทรศัพท,  การยื่นคํารองท่ัวไปเก่ียวกับโทรศัพท , การขออนุญาตเช่ือม
ทางและทอระบายน้ํา,  การขออนุญาตตัดคันหิน ตัดคันหินทางเทา, การช้ีระวังและรับรองแนว
เขตท่ีดิน, การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขออนุญาต
เปดใชอาคาร, การยินยอมใหใชสถานท่ีประกอบการคา, การใหถอยคําตลอดจนยื่นและรับเอกสาร
ตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับสํานักงานสรรพากร สํานักงานประกันสังคม  สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง , ใหนายชัยรัตน  ธรรมพีร หรือ 
นายวิโรจน เจริญตรา คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทับตราของบริษัท 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการแกไขขอบังคับและหนังสือรับรองของบริษัทฯ 
• โดยมีผูเห็นดวย 177,557,873 หุน คิดเปนรอยละ 99.89 
• ไมเห็นดวย 115,100 หุน 
• งดออกเสียง 79,000 หุน 
• จากจาํนวนหุนท่ีมาใชสิทธ ิ 177,751,973 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ

ลงคะแนน 145 ราย 
 
 วาระนี้ตองมีผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุม

ออกเสียง 
 
วาระท่ี 8  พิจารณากรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  

 
ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการท่ีจะตองออกตามวาระคือ  

• คุณชัชวาล  พรรณลาภ ทานเปนกรรมการอิสระ และดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการของบริษัท 

• คุณศราวุธ  บุษยรัตน ทานเปนกรรมการอิสระ และดํารงตําแหนงเปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของ
บริษัทดวย 

• และ ดร. ธนิต  ธงทอง ทานเปนกรรมการอิสระ และเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ดวย 

 
เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายกันไดเต็มท่ี กรรมการท้ัง 3 ทาน ขออนญุาตออกจากท่ีประชุม  
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กรรมการท้ัง 3 ทาน ออกจากหองประชุม 

 
ประธานฯ ไดแถลงวา กรรมการท้ัง 3 ทาน และมีคุณสมบัติครบถวนในการเปนกรรมการตาม
บัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีความเห็น
วา เห็นสมควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทานกลับเขาเปน
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเชนเดิม   
 
สําหรับรายละเอียดของกรรมการท้ัง 3 ทานนี้ บริษัทฯ ไดแนบประวัติยอ วันท่ีไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการ จํานวนคร้ังการเขารวมประชุม และประสบการณการทํางานของแตละทานใหกับผูถือ
หุนทุกทานไดทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
คุณวิลาศฯ เลขานุการฯ ไดแจงตอผูถือหุนวา ขอใหลงมติในใบลงคะแนนท่ีไดแจกใหกอนเขา
ประชุม ซ่ึงไดแยกการลงมติไวสําหรับกรรมการแตละทาน 
 
เมื่อลงมติแลว เฉพาะผูท่ี คัดคาน หรืองดออกเสียง ในการเลือกกรรมการทานใดทานหนึ่ง หรือ
กรรมการทุกทาน  ใหยกมือ เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดไปรวบรวมใบลงคะแนน สําหรับผูท่ีเห็นดวย ให
เก็บใบลงคะแนนไวสงคืนเจาหนาท่ีตอนเลิกประชุม  
 
โดยในการขานคะแนน ทางเลขานุการฯ จะขานคะแนนแยกรายคน 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือกคุณชัชวาล พรรณลาภ กลับเขาเปนกรรมการตออีก
วาระหนึ่ง 

• โดยมีผูเห็นดวย 177,644,807 หุน คิดเปนรอยละ 99.89 
• ไมเห็นดวย 194,246 หุน 
• งดออกเสียง 0 หุน 
• จากจาํนวนหุนท่ีมาใชสิทธ ิ 177,839,053 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ

ลงคะแนน 148 ราย 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือกคุณศราวุธ บุษยรัตน กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระ
หนึ่ง 

• โดยมีผูเห็นดวย 177,644,807 หุน คิดเปนรอยละ 99.89 
• ไมเห็นดวย 194,246 หุน 
• งดออกเสียง 0 หุน 
• จากจาํนวนหุนท่ีมาใชสิทธ ิ 177,839,053 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ

ลงคะแนน 148 ราย 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือก ดร. ธนิต ธงทอง กลับเขาเปนกรรมการตออกีวาระหนึ่ง 
• โดยมีผูเห็นดวย 177,644,807 หุน คิดเปนรอยละ 99.89 
• ไมเห็นดวย 194,246 หุน 
• งดออกเสียง 0 หุน 
• จากจาํนวนหุนท่ีมาใชสิทธ ิ 177,839,053 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ

ลงคะแนน 148 ราย 
 

เชิญกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาหองประชุม 
 
วาระท่ี 9  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี
 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแตงต้ังบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดโดยนางสุวิมล 
กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขท่ี 2982 ซ่ึงเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
ระหวางป 2547-2550 และ ในป 2556-2557 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 ซ่ึงยังไมเคยลงลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษัทเลย เปนผูสอบ
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บัญชี ป 2558 โดยมีคาตอบแทน 1,070,000 บาท ตอป (คาตอบแทน ป 2553-2556 ปละ 
940,000 บาท และป 2557 จํานวน 970,000 บาท)  
 
โดยผูสอบบัญชีท้ัง 2 ทาน ไมมคีวามสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 
บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เดิมช่ือสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแตป 2547 
นอกจากนั้น สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดย
มีคาตอบแทนในป 2558 เปนเงิน 1,180,000 บาท เทียบกับป 2557 เปนเงิน 599,000 บาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ดวยจํานวน 177,872,386 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนน 150 ราย 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 
ประธานฯ แถลงวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2558 ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนด ดังนี้ 

 
ประธานกรรมการ   เดือนละ 24,200 บาท 
ปกอนเดือนละ 22,000 บาท 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 24,200 บาท  
ปกอนเดือนละ 22,000 บาท 
 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ  21,450 บาท/คน 
ปกอนเดือนละ 19,500 บาท/คน 
 
กรรมการ    เดือนละ 16,500 บาท/คน 
ปกอนเดือนละ 15,000 บาท/คน 
 
กรรมการท่ีเปนผูบริหารไมไดรับผลตอบแทนน้ี 
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน ซ่ึงไมไดรับคาตอบแทนดังกลาว 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดวยจาํนวน 
177,872,386 หุน เปนจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน 150 ราย 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมัติบําเหน็จกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงวา คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทาน ทานละ 200,000 บาท รวมเปน
เงิน 1,800,000 บาท โดยขอจายพรอมกับการจายเงินปนผล (ปกอนทานละ 175,000 บาท รวม
เปนเงิน 1,575,000 บาท) 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ผูถือหุนสอบถามวาใชเกณฑอะไรในการกําหนดบําเหน็จกรรมการ 
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คุณวิโรจนฯ ช้ีแจงวา ดูจากผลกําไรบริษัท ปนี้ดีกวาปกอน รวมท้ังเปรียบเทียบกับการจายปกอน 
และดูบริษัทในตลาดฯ และบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันดวย  
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
คุณวิลาศ เลขานุการ แจงวา ในวาระนี้มีกรรมการ 3 ทาน ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัทรวมกัน
จํานวน 33,208,344 หุน จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติบําเหน็จกรรมการ ดวยจํานวน 
144,664,042 หุน ของผูถือหุนท่ีมาใชสิทธิและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
เปนจํานวนผูถือหุนท่ีมาใชสิทธิรวม 177,872,386 หุน ( 150 ราย) 

 
วาระท่ี 12 อื่นๆ 
 
  ไมม ี
 
ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ผูถือหุนสอบถามถึงแผนการดําเนนิงานในปนี้ และในอนาคต 
 
คุณวิโรจนฯ ในฐานะท่ีดูแลธุรกิจรับเหมาฯ ช้ีแจงวา บริษัทพยายามใหมี Repeat Customer คือใหเปนลูกคาประจํา ป
นี้และปหนา ธุรกิจรับเหมาคาดการณไววาจะโต 10% สวนอัตราการทํากําไรนาจะทรงตัว ธุรกิจรับเหมานาจะเติบโตได
อยางตอเนื่อง เนือ่งจากปจจุบัน บริษัทอยูในกลุมผูรับเหมาท่ีมีศักยภาพในการสรางตึกสูง 
 
คุณชัยรัตนฯ ในฐานะท่ีดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย ช้ีแจงวา ปนี้ธรุกิจอสังหาจะมียอดโอนประมาณ 220 ลานบาท 
เนื่องจากการรับรูรายไดจะรับรูไดเมื่อโอน ปนี้โอนนอย แตปหนา Tempo Grand จะโอนได จะรับรูรายไดไมตํ่ากวา 
2,000 ลานบาท ดังนั้นปหนาจะดีมาก 
 
ความเส่ียงคือ เราเปนบริษัทเล็ก ไมมีท่ีดินท่ีจะสรางไดตอเนื่อง ทําใหการรับรูรายไดไมตอเนื่อง บริษัทไดพยายาม
เสริมโครงการแนวราบเขามา เพ่ือใหรับรูรายไดตอเนื่อง 
 
ในปนี้จะเปดตัว 3 โครงการ มูลคารวมประมาณ 2,000 ลานบาท เปนคอนโด 2 โครงการ และเปนแนวราบ 1 โครงการ 
 
คุณวิลาศฯ ในฐานะท่ีดูแลธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง ช้ีแจงวา ปท่ีผานมา PCM มีรายไดลดลง เนื่องจาก
ธุรกิจการรับเปนตัวแทนจําหนายคอนกรีตซ่ึงขายตรงใหกับพรีบิลท มียอดลดลง เนื่องจากงานกอสรางในชวงฐานราก
ซ่ึงตองใชคอนกรีตเปนจํานวนมากของพรีบิลทลดลง อยางไรก็ตามแมยอดขายจะลดลงแตกําไรสุทธิก็เพ่ิมขึ้น 
 
สําหรับในปนี้และปหนา แนวโนมของธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะในแนวราบ มีแนวโนมท่ีดีมาก ทําให PCM ไดอานิสงค
โดยตรงเพราะสินคาสวนใหญ คือ แผนพ้ืนสําเร็จรูป บานสําเร็จรูป เสาเข็มขนาดเล็ก ใชกับอาคารแนวราบท้ังส้ิน ปนี้
และปหนา นาจะมี Growth ท้ังยอดขายและกําไร 
 
ผูถือหุนสอบถามถึงแผนการซ้ือท่ีดิน 
 
คุณชัยรัตนฯ ช้ีแจงวา ปจจุบันหาซ้ือท่ีดินยาก ราคาแพง เราถึงไดพยายามนํา บิลทแลนด เขาจดทะเบียนในตลาดฯ 
ในขณะนี้พิจารณาท่ีดินอยูหลายแปลง แนวคิดในการดําเนินการก็คือ ราคาท่ีดินตองเหมาะสม ราคาตองทําได ถาขาย
ไมไดลดราคาไดเทาไหรถึงจะขายไดแลวไมขาดทุน เราถึงจะทํา โดยต้ังเปา Profit Margin ไมตํ่ากวา 30% Net 
Profit ไมตํ่ากวา 15% 
 
ผูถือหุนสอบถามความเห็นเก่ียวกับสภาวะอุตสาหกรรมคอนโดฯ ถดถอย 
 
คุณชัยรัตนฯ ช้ีแจงวา มีขาวอยางนี้มาหลายปแลว แตสวนตัวยังยนืยันวา ถาไมขายแพงมาก กําไรตามสมควร ทําเล
ท่ีต้ังดี ยังขายไดแนนอน ตัวอยางเชนโครงการ Tempo Grand ของบริษัท วันนี้ขายดวยราคาสูงกวาเดิม 10% แลว 
ท้ังท่ีเมื่อ 2 ปกอน ผูถือหุนยังแสดงความหวงใยอยูเลย 
 
ผูถือหุน ตัวแทนจากสมาคมอาสาพิทักษสิทธ์ิผูถือหุน สอบถามถึงความคืบหนาการเขารวมโครงการตอตานทุจริตฯ 
ของ IOD และสอบถามเร่ืองอัตรากําไร 
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คุณณฐฯ CFO ของบริษัทช้ีแจงวา บริษัทไดลงนามแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการดังกลาวแลว ขณะนี้อยูระหวาง
การเขียน และทํามาตรการตางๆ การต้ังคณะกรรมการยอย เชน กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามขอกําหนดของ IOD 
เพ่ือสงให IOD พิจารณา 
 
คุณวิโรจน ช้ีแจงในเร่ืองอัตรากําไรวา ธุรกิจรับเหมา Gross Margin ประมาณ 8 ถึง 10% 
ธุรกิจอสังหา Gross Margin 30 กวา % 
 
ผูถือหุนไดเสนอใหลงรายละเอียดในการแถลงผลการดําเนินงาน โดยแสดงในรูปของ Graph หรือ Slide  
คุณวิโรจนฯ รับจะไปดําเนินการ 
 
คุณชัยรัตนฯ ไดช้ีแจงวาบริษัท มีการแถลงผลงานระหวางปหลายคร้ัง เชน Opportunity Day ดังนั้นขอ email ของผู
ถือหุนท่ีอยากทราบรายละเอียด แลวจะใหเจาหนาท่ีสงให 
 
ผูถือหุนสอบถามเร่ืองปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเร่ืองคาแรง 
 
คุณวิโรจนฯ ช้ีแจงวา เร่ืองคาแรงปญหาเบาลงแลวเนื่องจากสามารถผลักภาระไปใหผูวาจางได อุปสรรคจริงๆ คือ
ความตอเนื่องของงาน ซ่ึงเกิดเนื่องจากปญหาภาวะทางการเมือง/เศรษฐกิจ ทําใหนักลงทุนชะลอการเร่ิมโครงการ ทํา
ใหงานขาดชวง อยางไรก็ตาม ภาวะดังกลาวเร่ิมดีขึ้นแลว 
 
สําหรับพรีบิลท เองมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยดานการกอสราง ท้ังระบบพรีคาสท ระบบผนังภายใน ทําใหงาน
รวดเร็วขึ้น เราไดมีการพัฒนาระบบงานเพ่ือลดแรงงานลงเพื่อเตรียมพรอมสําหรับปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
 
สําหรับปญหาของอสังหาฯ คือการหาซ้ือท่ีดินมาพัฒนาซ่ึงหาไดยากขึ้นเร่ือยๆ  
 
ผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมเร่ืองปญหางานไมตอเนื่อง เนื่องจากการเมืองขอใหช้ีแจง 
 
คุณวิโรจนฯ ช้ีแจงวา ถาการเมืองไมนิ่ง เชน จะมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล หรือมีความขัดแยงระหวาง 2 กลุม นักลงทุน
จะชะลอการลงทุน เล่ือนโครงการออกไป ซ่ึงผูรับเหมาจะตองรับภาระตนทุนท่ีตองเกิดขึ้น อาจจะ 2-3 เดือน กวานัก
ลงทุนจะรูสึกปลอดภัยท่ีจะลงทุน 
 
ปจจุบันบริษัทพยายามผูกพันกับลูกคาใหมาก พยายามใหเปน Repeat Customer เพ่ือมีโอกาสไดดูแผนธุรกิจของ
ลูกคา แตสวนใหญลูกคาก็ยังกลาววา แผนของเขาข้ึนกับความสงบทางการเมืองดวย 
 
คุณชัยรัตนฯ เสริมวา รัฐบาลเพ่ิงประกาศ Inject เงินเขาระบบโดยโครงการลงทุนตางๆ ใน ไตรมาส 3-4 ของปนี้ จะ
ทําใหเกิดงานขึ้นเปนจํานวนมากซึ่งจะไดประโยชนมากกับพรีบิลท 
 
ผูถือหุนสอบถามถึงแนวทางการทําการตลาดของ Builtland 
 
คุณชัยรัตนช้ีแจงวา นโยบาย ของ Builtland  

• ยืนยันเร่ืองโครงการตองอยูแนวรถไฟฟา 
• จะพยายามใหสัดสวนมูลคาโครงการ คอนโด : แนวราบ เปน 50 : 50 เพ่ือกระจายความเส่ียง และเพ่ือให

การรับรูรายไดสม่ําเสมอ 
• จะพยายามใหมี Growth อยางตอเนื่อง 

 
สําหรับในดานของอุปสรรคนั้น ทางดานการเงินปจจุบันไมมีปญหาแลว และพยายามนํา Builtland เขาจดทะเบียนใน
ตลาดฯ ซ่ึงจะเปน ตลาด MAI ไปกอน เนื่องจากในชวงแรกกําไรยังไมเขาขายการเขาใน SET 
 
สําหรับ Segment ของ Brand TEMPO นั้น คงเปน B หรือ B+ 
ถาตํ่ากวานั้นคงไมใชช่ือ TEMPO 
 
สําหรับคําถามท่ีวาจะไปใน Segment ไหนนั้น คงตอบไมได เพราะ ตัวท่ีดิน/ราคาของท่ีดินจะเปนตัวกําหนด 
Segment ถาซ้ือท่ีมาแพงมากจะไปทํา Segment กลางหรือตํ่าคงไมได แลวดวยท่ีดินท่ีหายากเชนนี้ จะเลือกซ้ือ
เฉพาะท่ีดินเพ่ือกําหนด Segment ก็ไมได ถาเจอท่ีดินท่ีราคาเหมาะสม ทําเลได ก็ตองซ้ือ 
 
ผูถือหุนสอบถามเร่ืองเทคโนโลยีในการสรางตึกดวย Ink Jet  
และ ขาว จีนสามารถสรางตึก 15 ช้ัน ภายใน 3 วัน 
 
คุณวิโรจนฯ ช้ีแจงวา ไดดูแตคลิปเชนกัน ไมเห็นของจริง เช่ือวามีโอกาสเปนไปได 
แตไดสอบถาม Developer แลวเห็นวาไมมีความจําเปนตองสรางเร็วขนาดนั้น และอาจไมมีใครกลาพักอาศัย 
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สําหรับการสรางตึก 15 ช้ัน ภายใน 3 วันนั้น อาจจะสรางจากโรงงานแลวนําไปประกอบท่ีหนางานเทานั้น ประเด็นคือ 
Cost จะรับไดหรือเปลา 
 
ผูถือหุนสอบถามวา การนํา Builtland เขาจดทะเบียนในตลาดฯ ราคา IPO จะเปนเทาไหร ผูถือหุนพรีบิลท จะได
สัดสวนเทาไหร 
 
คุณชัยรัตนฯ ช้ีแจงวา ปจจุบันไดต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินคือ ธนชาติแลว และวางแผนจะจดในตลาด MAI กอน 
เนื่องจากกําไรในชวงแรกไมถึงขอกําหนดของ SET ในอนาคตคอยยายไป SET 
ตองให Right กับผูถือหุน พรีบิลทแนนอน จํานวนเทาใด หรือราคาเทาใดยังตอบไมได 
คาดการณวาจะเขาตลาดไดปหนา ขณะนี้เอง Builtland เร่ิมพ่ึงตัวเองมากขึ้นเพ่ือเตรียมการเขาตลาดฯ 
 
ผูถือหุนสอบถามวาหลังเขาตลาดฯ แลว สัดสวนการถือหุนของ พรีบิลทจะเหลือเทาใด และจะกระทบกําไรของ พรี
บิลทขนาดไหน 
 
คุณชัยรัตนฯ ช้ีแจงวา พรีบิลท ตองเปนผูถือหุนใหญแนนอน  
เมื่อเขาตลาดไดแลว Builtland ยอมสามารถหาแหลงเงินทุนมาลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจได ดังนั้นถึงจะถือหุนนอยลงแต
ดวยฐานของรายไดท่ีมากขึ้น ผลกําไรก็จะมากกวาเดิมสําหรับพรีบิลท 
ผูถือหุนสอบถามเร่ืองการหาแหลงเงินกูในปจจุบัน 
 
คุณณฐฯ CFO ช้ีแจงงวาปจจุบัน พรีบิลท ออกหุนกู ท่ีตนทุน 4.8% ตอป แลวให Builtland กูตอไปซื้อท่ีดิน หลังเขา
ตลาดแลวจึงคอยเอาเงินมาคืนเงนิกูนี้ 
และสําหรับแตละโครงการที่เกิดขึ้นนั้น ธนาคารจะใหกูประมาณ 60-70% ของมูลคาโครงการ 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมหรือเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือพิจารณา 

ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุน และผูเก่ียวของท่ีมาประชุม และปดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น. 
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