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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2564 

บริษัท พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่22 เมษายน 2564 

ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อมิแพค็ เมืองทองธาน ี 

 

--------------------------------------------------------------- 

รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายศิริชยั สมบติัศิริ  ประธานกรรมการ 

2 นายวโิรจน ์ เจริญตรา  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3 นายศราวธุ บุษยรัตน ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4 รศ. ดร. ธนิต ธงทอง  กรรมการตรวจสอบ 

5 นายประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบ 

6 นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั กรรมการ 

7 นายสุเทพ ธาระวาส  กรรมการ 

8 พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ กรรมการ 

9 นายณฐ  หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ เลขานุการบริษทั และ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี    - 

กรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดมี 9 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  ทั้งน้ีสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเทียบกบั

กรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100   

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ  

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2 นางสาวอทิตยา ชูช่วย       ทนายความอิสระ ซ่ึงเขา้มาเป็นผูส้งัเกตการณ์ ตรวจสอบการ 

      ลงคะแนนและการนบัคะแนน 

3 นางสาวบวับูชา  ปุณณนนัท ์  ทาํหนา้ท่ีพิธีกรในท่ีประชุม 

      

เปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

 

คุณบวับูชา  ปุณณนนัท ์พิธีกรในท่ีประชุม กล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูส้อบบญัชี และนกักฎหมายอิสระซ่ึงทาํหนา้ท่ีผู ้

สงัเกตการณ์ ตรวจสอบการนบัคะแนน และการลงคะแนน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีจาก บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั เป็นคนกลางและไม่มีความเก่ียวโยงและไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั เป็นผูด้าํเนินการลงทะเบียนและนบัคะแนน ต่อ

ท่ีประชุม  
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คุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายใหคุ้ณบวับูชา ผูท้าํหนา้ท่ีพิธีกรในการประชุม

แจง้องคป์ระชุม รายละเอียดวธีิการดาํเนินการประชุมและวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

พิธีกรได ้แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ณ เวลาน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 

• มาประชุมดว้ยตนเอง    22 ราย รวมจาํนวนหุน้  69,478,632 หุน้ 

• รับมอบฉนัทะมาประชุม     73 ราย รวมจาํนวนหุน้  70,912,449 หุน้ 

• รวมผูถื้อหุน้มาประชุม    95 ราย รวมจาํนวน             140,391,081 หุน้ 

จากจาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 308,676,462 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 45.4816  ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ครบองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั 

 

สาํหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดาํเนินการไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายกาํหนด คือ 

• การประชุมในคร้ังน้ี เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บั

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

• ในการลงคะแนนเสียง ท่านผูถื้อหุน้จะทาํการลงคะแนนผา่น E-Voting 

• เม่ือจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง ซ่ึงจะใชห้ลกัการ

ลงคะแนน 1 หุน้ต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยจะแจง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ ลงคะแนนผา่น E-Voting 

• ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท่ี้ลงคะแนนผา่น E-Voting และผูท่ี้ลงคะแนน

ล่วงหนา้ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 

• กรณีท่ีท่านไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีกาํหนด ระบบจะนบัคะแนนเสียงของท่านเป็น เห็นดว้ย 

• โดยระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หกัดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มี

สิทธ์ิออกเสียงในวาระนั้นๆ  ผลท่ีไดถื้อเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  

• หลงัจากนบัคะแนนแลว้ พิธีกร จะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

• สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนผา่น E-Voting 

อีก เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีจากบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดบ้นัทึกการลงคะแนนของท่านจากใบ

มอบฉนัทะ  

• ในวาระทัว่ๆ ไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเป็นเกณฑต์ดัสิน ผูถื้อหุน้แต่ละรายมี

สิทธ์ิออกเสียงไดต้ามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่

• สาํหรับวาระพิเศษต่างๆ ท่ีอาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนต่างออกไป โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนการ

ลงคะแนน อาทิเช่น วาระท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียจะมีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้บางท่านท่ีจะไม่มีสิทธ์ิออก

เสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุม เป็นตน้ 

• ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกนัไป ตามจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีทยอยลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดย

คะแนนรวมท่ีประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ลงทะเบียนและออกเสียง

ทนัในวาระนั้นๆ 

• เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ กลต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ หรือตวัแทนท่ี

ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น มีขอ้ซกัถาม หรือจะคดัคา้นในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตวัต่อท่ีประชุม 
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โดยยกมือข้ึนขออนุญาตจากประธานฯ หรือในกรณีท่ีท่านประชุมผา่นระบบ Online สามารถพิมพค์าํถาม

ผา่นเมนู Chat หรือ กดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand) พร้อมทั้งแจง้ช่ือ นามสกลุ และระบุวา่เป็นผูถื้อหุน้ /

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด 

 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงไดใ้หสิ้ทธ์ิแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

2. การเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิ้จารณาวา่มีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรรมการ

บริษทั 

โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวล่วงหนา้ก่อนการประชุม ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย ์และ เวปไซตข์องบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ 

 

เร่ิมเขา้สู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือ วนัท่ี 

16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

คุณศิริชยั ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม

แลว้  

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2563  

ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือวนัท่ี  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทั้งส้ิน 95 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 140,391,081 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,391,081 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง 

งดออกเสียง     0 เสียง 

บตัรเสีย      0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,391,081 เสียง 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

 

คุณวโิรจน์ฯ แถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมจาํนวน 4,279 

ลา้นบาท และมียอดกาํไรสุทธิรวม 166 ลา้นบาท โดยแยกผลประกอบการในแต่ละธุรกิจดงัน้ี 

 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายไดใ้นปี 2563 จาํนวน 3,902 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 167 ลา้นบาท โดย

ในปี 2562 บริษทัมีรายได ้3,755 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิ 251 ลา้นบาท 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง มีรายไดใ้นปี 2563 จาํนวน 438 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 31 ลา้น

บาท โดยในปี 2562 มีรายได ้616 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิ 46 ลา้นบาท  

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มีรายไดใ้นปี 2563 จาํนวน 128 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 32 ลา้นบาท 

ซ่ึงเร่ิมรับรู้รายไดเ้ป็นปีแรก 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงขอใหพิ้จารณาในวาระถดัไป 

 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

คุณวโิรจน์ฯ ไดแ้ถลงผลการดาํเนินงานในปี 2563 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ในวาระก่อน  

 

คุณศิริชยั จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

คุณเยน็จิตต ์มุกนนท ์อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอสอบถามวา่ 

ค่าเส่ือมราคาตามงบการเงินปี 2563 สูงกว่าปีก่อนๆ เกินเท่าตวั จึงถามถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีทาํให้ค่าเส่ือมราคา

สูงข้ึนมาก 

คุณณฐ ไดช้ี้แจงว่า เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ีใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึง

กาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สาํหรับสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเกิดจากสัญญาเช่า และรับรู้ค่าใชจ่้าย

โดยการบนัทึกค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าจึงทาํให้ค่าเส่ือม

ราคาในงบการเงินพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนัค่าเช่าในงบการเงินก็ลดลง ซ่ึงเป็นเร่ืองของการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานการเงิน ไม่ไดเ้กิดจากการซ้ือทรัพยสิ์น  

คุณศิริชยัฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัแสดงฐานการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 ราย จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 229,300 หุน้ รวม

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 140,620,381 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,620,381  เสียง 
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ไม่เห็นดว้ย     0  เสียง 

งดออกเสียง      0  เสียง 

บตัรเสีย      0  เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,620,381  เสียง 

 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

 คุณวิโรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 166.60 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นกาํไร 0.540 บาท/หุ้น โดยบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ 

ของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรา หุน้ละ 

0.40 บาทต่อหุน้  หรือร้อยละ 74.11 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเกินกวา่นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั  จึงใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั  

 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  กาํหนดจ่ายปันผลใน

วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 (XD  วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ) 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2563 (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

เพ่ิมข้ึน รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 96 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 140,620,381 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,620,381  เสียง 

ไม่เห็นดว้ย     0  เสียง 

งดออกเสียง                     0  เสียง 

บตัรเสีย      0  เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,620,381  เสียง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัออกและเสนอขายหุน้กู ้

คุณวโิรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 1 พนัลา้น

บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือใชใ้นการขยายการลงทุน อายหุุ้นกูไ้ม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัออก

หุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ียข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและสภาพตลาด โดยวิธีจดัสรรจะเป็นทั้งแบบเสนอขายให้กบั

ประชาชนทัว่ไป และหรือใหก้บันกัลงทุนสถาบนัหรือนกัลงทุนเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญ

ประชุม 

 

คุณศิริชยั  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุน้กู ้(ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 

ราย จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 82,300 หุน้ รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 

140,702,681 หุน้) 

 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,702,681 เสียง  

ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง 

งดออกเสียง     0 เสียง 

บตัรเสีย      0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,702,681 เสียง 

 

 

วาระท่ี 6  พิจารณากรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

 

คุณศิริชยั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระในปีน้ี คือ 

• พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 

• คุณศราวธุ  บุษยรัตน ์

• รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 

 

เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายกนัไดเ้ตม็ท่ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากท่ีประชุม  

กรรมการท้ัง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม 

ช่ือ-สกลุ     ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์  ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ 

คุณศราวธุ  บุษยรัตน ์ กรรมการ   กรรมการอิสระ 

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง   กรรมการ   กรรมการอิสระ 
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กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 

และตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการท่ี

คณะกรรมการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

แลว้วา่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความเห็นวา่ 

เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั

อีกวาระหน่ึง โดยใหด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม 

 

บริษทัฯไดแ้นบประวติั ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง เปิดเผยการถือหุ้นในบริษทัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

วนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ จํานวนวาระท่ีดํารงตาํแหน่ง จํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม และ

ประสบการณ์ทาํงานของแต่ละท่าน ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบในหนงัสือเชิญประชุม 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ 

ในวาระการน้ี เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกเป็นรายบุคคล

เช่นกนั 

 

ผลของมติ (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน        

                   140,702,681 หุน้) 

1.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกพลตาํรวจตรีจตุรงค ์ภุมรินทร์ กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,702,681 เสียง  

ไม่เห็นดว้ย      0 เสียง  

งดออกเสียง      0 เสียง 

บตัรเสีย       0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,702,681 เสียง 

2.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณศราวธุ บุษยรัตน์ กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,027,335 เสียง  

ไม่เห็นดว้ย                 146 เสียง 

งดออกเสียง           675,200 เสียง 

บตัรเสีย         0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,702,681 เสียง 

3.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือก รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,027,335 เสียง  

ไม่เห็นดว้ย                 146 เสียง 

งดออกเสียง          675,200 เสียง 
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บตัรเสีย        0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,702,681 เสียง 

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

คุณศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

โดย  

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ 

นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 

นายจุมพฎ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 

นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ)  

เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2563 จาํนวน 1,375,000 บาทและปี 2562 

จาํนวน 1,320,000 บาท) 

นอกจากนั้น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือ

ของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,020,000 บาท (ปี 2563 จาํนวน 1,020,000บาท และปี 2562 จาํนวน 

920,000 บาท) 

ผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
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ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (ใน

วาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 

140,702,681 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,702,681 เสียง  

ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง 

งดออกเสียง        0 เสียง 

บตัรเสีย         0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,702,681 เสียง 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 

คุณวโิรจน์ แถลงวา่ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2564 ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณากาํหนด ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ   เดือนละ 32,000 บาท เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 32,000 บาท เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000 บาท/คน เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 30,000 บาท/คน 

กรรมการ    เดือนละ 21,000 บาท/คน เท่ากบัปีก่อนเดือนละ 21,000 บาท/คน 

 

  ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

พิธีกรแจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธ์ิออกเสียง  ทั้งน้ีในการนบัคะแนนจะไม่รวมหุน้ของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั ผูถื้อหุน้ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ จาํนวน 100,000 หุน้ เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ส่วนคุณวโิรจน์ เจริญตรา ผูถื้อหุน้ของ

บริษทั และดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการในฐานะ

กรรมการบริษทัฯ จึงถือวา่ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี  

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวม

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 140,702,681 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    140,602,681 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง 

งดออกเสียง                      0 เสียง 

บตัรเสีย         0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,602,681 เสียง 
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วาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติับาํเหน็จกรรมการ 

 

คุณศิริชยั แถลงวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรขอจ่ายบาํเหน็จใหก้บักรรมการทุกท่าน ท่านละ 200,000 บาท (ปี 2563 ท่านละ 250,000 บาท) โดย

ขอกาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวในส้ินเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้ี 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

พิธีกรแจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธ์ิออกเสียง ทั้งน้ี ในการนบัคะแนน จะไม่รวมหุน้ของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั ผูถื้อหุน้ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ จาํนวน 100,000 หุน้ และ คุณวโิรจน์ เจริญตรา ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี รวมถึงบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะตาม 

พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 258  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทั

ฯ จึงถือวา่หุน้ของบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของคุณวโิรจน ์ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีเช่นกนั รวมจาํนวน 

81,265,363 หุน้ รวมจาํนวนหุน้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียงทั้งส้ิน จาํนวน 81,365,363 

หุน้ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติับาํเหน็จกรรมการ (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวม

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 97 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 140,702,681 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    59,237,318 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง 

งดออกเสียง     0 เสียง 

บตัรเสีย      0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    59,237,318 เสียง 

  

 

วาระท่ี 10 อ่ืนๆ 

 

- ไม่มี      - 

 

คุณศิริชัย ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ได้มีการ

ดาํเนินการในดา้น Anti-Corruption โดยมีไดป้ระกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อตา้นการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซ่ึงบริษทัฯไดผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการ (Collective Action 

Coalition Against Corruption หรือ CAC)  เป็นคร้ังแรกในปี 2559 และในปีท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ ไดผ้่านการรับรองการ
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ต่ออายุ เป็นคร้ังท่ี 1 จากคณะกรรมการ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 6 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566  

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณบณัฑิต นุกรณ์นวรัตน์ ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ จากสถานการณ์โควทิในปีท่ีผา่น

มา มีผลกระทบกบับริษทัฯ อยา่งไรบา้ง คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ จากสถานการณ์โควทิไดก่้อใหเ้กิดความยากลาํบากในการ

ดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากมีลูกคา้หลายโครงการชะลอตวัการเปิดโครงการ ทาํใหผ้ลประกอบการลดลงไปบา้ง และมี

ผลกระทบดา้นแรงงาน เน่ืองจากไม่สามารถเดินทางเขา้มาทาํงานได ้ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการหาแรงงานเพ่ิมเติม คาดวา่ใน

ปีน้ีสถานการณ์ต่างๆ น่าจะดีข้ึนกวา่เดิม แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัสามารดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นปกติเน่ืองจาก

แรงงานท่ีมีอยูใ่นมือก็ไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศไดเ้ช่นกนั เพียงแต่วา่ยงัไม่สามารถขยายตวัไดใ้นอตัราท่ีเราพอใจ 

ในปีน้ีมี โครงการ Forestias กบั โครงการ One Bangkok ทาํใหบ้ริษทัฯมี backlog ซ่ึงน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดไ้ดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ  

 

ในภาพรวมบริษทัฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พรีบิลท ์เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ 

แมททีเรียล เป็นส่วนงานผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย คือ บจก. พรีบิลท ์

โฮลด้ิง ถือหุน้โดยบมจ.พรีบิลท ์100% ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย คือ บจก.พรี

บิลท์ ดีเวลลอปเมนท์ (เดิมช่ือ บจก. อีส แอม อาร์) ถือหุ้นโดย บจก.พรีบิลท์ โฮลด้ิง 100%  ปัจจุบนัมี Land bank อยู ่2 

แปลง 1) บริเวณซอยสุขุมวิท 26  2) บริเวณซอยสุขุมวิท 24 เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัยงัไม่เอ้ืออาํนวย จึงหันไปให้

ความสาํคญักบัโครงการแนวราบ ซ่ึงโครงการท่ีไดเ้ปิดตวัแลว้ คือโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 อยูบ่ริเวณ

ถนนพทุธมณฑลสาย 3 บางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,269 ลา้นบาท เป็นบา้นเด่ียว เน้ือท่ีประมาณ 100 ตร.ว. ขาย

ไปแลว้ร้อยละ 80 ของเฟส 1 กาํลงัเปิดเฟสท่ี 2 คาดว่าน่าจะปิดโครงการได้ภายใน 2 ปี และโครงการบริเวณ ศรี

นครินทร์-บางนา (หนามแดง) มูลค่าโครงการประมาณ 630 ลา้นบาท เป็นบา้นเด่ียว คาดวา่จะเร่ิมเปิดขายในช่วงไตรมาส 

3 ปี 2564 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งสร้างบา้นตวัอยา่ง  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายท่ีเป็นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซ่ึงร่วม

ลงทุนกบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่า

โครงการ 1,462 ลา้นบาท ปัจจุบนัยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 84 คาดวา่จะสามารถโอนไดห้มดภายในปีน้ี และโครงการ บริเวณ

ทาวน์อินทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise คาดวา่จะเปิดตวัในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2564 , ร่วมลงทุนใน 

บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์ กบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 

มูลค่าโครงการ 600 ลา้นบาท คาดวา่จะเปิดโครงการในไตรมาส 3 ปี 2564 , การร่วมลงทุนใน บจก.ชินวะ เอส39 ร่วมกบั 

บจก.ชินวะ เรียลเอสเตท และ บจก.พรีแซนส์ คอร์ปอเรชัน่ อยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 39 เป็นโครงการ Low-rise ซ่ึงยงั

ชะลอตวัอยู ่, การร่วมลงทุนใน บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์ ร่วมกบั บจก.รีโวเอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง 

โครงการ EIGEN ซอยพฒันาการ  ถนนพฒันาการตดัใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 721 ลา้นบาท ปัจจุบนัมี

ยอดขาย 64 % คาดวา่จะปิดโครงการไดใ้นปี 2565 และโครงการจตุโชติ เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ 433 ลา้นบาท 

คาดว่าน่าจะเปิดตัวในไตรมาส 3 ปี 2564 น้ี , การลงทุนใน บจก.เอ็นริช วิลลา กับกลุ่มรังนกใต ้ในโครงการ AI 
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Ratchaphruek (อยัย ์ราชพฤกษ)์ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 500 ลา้นบาท มียอดขายอยูท่ี่ 77 % คาดวา่จะโอน

ไดท้ั้งหมดในปี 2564 น้ี และยงัมี Project Joint venture  ร่วมกบักลุ่มอนนัดา เป็นคอนโดมิเนียม High-rise คาดวา่น่าจะ

เร่ิมเปิดขายในปลายปี 2564 

   

ทั้งน้ีในส่วนของประมาณการรายไดใ้นงบการเงินรวม ในปี 2564 คาดวา่จะมีรายไดโ้ดยประมาณอยูท่ี่ 5,700 

ลา้นบาท ในปี 2563 มีรายได ้4,302 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตข้ึน 33% คาดการณ์วา่จะมีกาํไรขั้นตน้ 694.80 ลา้นบาท มากกวา่ปี

ก่อน อตัรากาํไรสุทธิในปีน้ีน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 12.2 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสภาวะปกติ  

ในส่วนของรายไดข้องส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2564 คาดวา่จะมีรายได ้ 4,480 ลา้นบาท อตัรากาํไร

ขั้นตน้เติบโตประมาณร้อยละ 15 อตัรากาํไรสุทธิน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 8.5 ในส่วนของ Backlog ยงัคงอยูท่ี่ 8,000 ลา้นบาท 

โดยจะทยอยรับรู้รายไดใ้นปี 2564 ประมาณ 53% ในปี 2565 รับรู้รายไดป้ระมาณ 42% และในปี 2566 รับรู้รายได้

ประมาณ 4%   

ในธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง คาดวา่ในปี 2564 จะมีรายไดโ้ดยประมาณอยูท่ี่ 444 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้คาด

วา่จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 19 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีก่อน  

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ในปี 2564 คาดวา่จะสามารถรับรู้รายไดจ้าํนวน 772 ลา้นบาท 

อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 29 โดยมาจากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บา้นเด่ียว อยูบ่ริเวณถนนพุทธ

มณฑลสาย 3 ถนนบางแวก น่าจะทาํรายไดป้ระมาณ 610 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากโครงการหนามแดง ประมาณ 162 

ลา้นบาท  

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยผา่นการลงทุนกบักิจการอ่ืน โครงการตั้งอยูบ่ริเวณสถานี

รถไฟฟ้าเสนานิคม ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ 49% เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise คาดว่าจะรับรู้รายไดส่้วนท่ีเหลือในปีน้ี 

จาํนวน 376 ลา้นบาท โครงการ EIGEN ซอยพฒันาการ 99 ถนนพฒันาการตดัใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษทัฯ ถือหุ้น

อยู ่35% คาดวา่จะรับรู้รายไดป้ระมาณ 576 ลา้นบาท โครงการบริเวณถนนจตุโชติ บริษทัถือหุ้นอยู ่35% คาดวา่น่าจะ

รับรู้รายไดใ้นปีน้ีอีก 123 ลา้นบาท  

คุณอรุณ ไชยศิรินนท ์ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2563 มี

จาํนวน 209.99 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน 261.93 ลา้นบาท เกิดจากการลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนใด คุณฐ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯไม่ไดจ่้ายโบนสัใหก้บัพนกังานในปีท่ีผา่นมา และพยายามบริหารค่าใชจ่้าย 

โดยลดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่ารับรอง และค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง 

คาํถามท่ี 2 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์ สอบถามวา่ โครงการหนามแดง ทางบริษทัมีความมัน่ใจในความสาํเร็จ

มากแค่ไหน เทียบกบั โครงการ Pannana คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ ทางบริษทัฯ เช่ือวา่ดว้ยราคาและวสัดุท่ีบริษทัฯ ใหก้บัลูกคา้ 

มีการใหพ้ื้นท่ีใชส้อยมากกวา่โครงการในบริเวณเดียวกนั พร้อมกบัความสามารถในการบริหารตน้ทุนในการก่อสร้าง จึง

เช่ือวา่โครงการน้ีน่าจะประสบความสาํเร็จเช่นกนั 

คาํถามท่ี 3 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์สอบถามวา่ ทางบริษทัมีการเพ่ิมทุนในปี 2563 ในการร่วมทุนกบั บจก.รี

โว ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํนวน 30 ลา้นบาท เพ่ือทาํโครงการใหม่ท่ีไหน หรือเป็นการลงทุนในโครงการเดิม คุณวโิรจน ์

ช้ีแจงวา่ เป็นการลงทุนในโครงการใหม่ บริเวณถนนจตุโชติ เหตผุลมาจากโครงการ Eigen ซ่ึงเป็นโครงการท่ีร่วมลงทุน

กบักลุ่ม Revo ประสบความสาํเร็จอยา่งดี มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ และทีมผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิยัทศัน์ บริษทัฯ จึง

ลงทุนในโครงการท่ี 2  
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คาํถามท่ี 4 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์ขอใหบ้ริษทั update ขอ้มูลการโอน และยอดขาย ของโครงการอยัย ์ราช

พฤกษ ์และ Eigen พฒันาการ คุณวโิรจน์ ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติม โครงการอยัย ์มียอดโอนในปี 2563 จาํนวน 14 หลงั และ

ในปัจจุบนัจาํนวน 11 หลงั รอโอนจาํนวน 28 หลงั และโครงการ Eigen มียอดโอนในปี 2563 จาํนวน 23 หลงั มียอดโอน

ในปัจจุบนั จาํนวน 24 หลงั รอโอนอีก จาํนวน 62 หลงั 

คาํถามท่ี 5 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์สอบถามวา่ โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์ มี

ความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ โครงการอยูร่ะหวา่งทาํบา้นตวัอยา่ง คาดวา่น่าจะเปิดตวัไดใ้น Q3-2564  

คาํถามท่ี 6 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์สอบถามวา่ บริษทัไดง้าน Forestias หรือไม่ และจะเร่ิมงานเม่ือไหร่ คุณ

วโิรจน์ ช้ีแจงวา่ ไดโ้ครงการ Forestias ทั้งในส่วนของตึกสูง 2 แท่ง และตึกสูง 1 แท่ง ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมงานแลว้ อยูร่ะหวา่ง

ทาํฐานราก 

คุณบณัฑิต นุกรณ์นวรัตน์ ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ จากคาํถามก่อนหนา้ ท่ีสอบถาม

เก่ียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์โควทิในปีท่ีผา่นมา มีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไรบา้ง แลว้คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ ในปีน้ี

จะดีข้ึน อยากทราบว่า สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท กลับมาเป็นปกติแล้วหรือไม่ คุณวิโรจน์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า 

สถานการณ์ในปัจจุบนัดีข้ึน โดยยอดขายไดก้ลบัมาเป็นปกติ แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงระมดัระวงั  เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่โควิท 

จะอยูก่บัเราไปอีกนานแค่ไหน หรือจะมีการชะลอตวัหรือไม่ ปัจจุบนัโครงการท่ีบริษทัฯไดเ้ซ็นสญัญาแลว้ ยงัดาํเนินการ

ไดเ้ป็นปกติ 

 

 

คุณศิริชยั ไดใ้หโ้อกาสผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม และปิดประชุมเม่ือเวลา 16.00 น. 

 

 

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

    (      นายศิริชยั  สมบติัศิริ        ) 

 

 

                                          ลงช่ือ .............................................................รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                   (     นายวโิรจน์   เจริญตรา      ) 

 


