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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2565 

บริษัท พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่21 เมษายน 2565 

ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

 

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

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 นางสาวฐิตารีย ์วงศส์วา่งพานิช ทาํหนา้ท่ีพิธีกรในท่ีประชุม 

      

เปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

 

คุณฐิตารีย ์วงศส์วา่งพานิช พิธีกรในท่ีประชุม กล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูส้อบบญัชี และนกักฎหมายอิสระซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีผูส้งัเกตการณ์ ตรวจสอบการนบัคะแนน และการลงคะแนน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีจาก บริษทั โอเจ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั เป็นคนกลางและไม่มีความเก่ียวโยงและไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั เป็นผูด้าํเนินการลงทะเบียนและนบั

คะแนน ต่อท่ีประชุม  
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คุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายใหคุ้ณฐิตารีย ์ผูท้าํหนา้ท่ีพิธีกรในการประชุม

แจง้องคป์ระชุม รายละเอียดวธีิการดาํเนินการประชุมและวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

สาํหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดาํเนินการไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายกาํหนด คือ 

1. เน่ืองจากการประชุมในคร้ังน้ี เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ระบบOnline) จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนน

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม    

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใชห้ลกัการลงคะแนน 1 หุน้ตอ่ 1 เสียง (One share One vote) โดยเป็นการ

ลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting 

3. สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม 

Chrome เพ่ือทาํการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

4. การลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพ่ือทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลา 1 

นาที เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะ pop-up สอบถามอีกคร้ังนึง เพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้ยนืยนัการลงคะแนน ใน

กรณียนืยนัใหก้ดตกลง 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถกดเลือกคะแนนใหม่อีกคร้ัง หากวาระดงักล่าวไดปิ้ดการลงคะแนน

เสียงแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้

6. เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ขอใหท่้านกลบัมายงัหนา้ต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพ่ือรับชมภาพและเสียงของ

การประชุมต่อ 

7. ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท่ี้ลงคะแนนผา่น E-Voting และผูท่ี้ลงคะแนนล่วงหนา้ผา่น

เอกสารมอบฉนัทะ 

8. กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีกาํหนด ระบบจะนบัคะแนนเสียง เป็นเห็นดว้ย โดยระบบจะนาํคะแนนเสียงท่ี

ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หกักบัคะแนนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มีสิทธ์ิออกเสียงในวาระนั้นๆ  ผลท่ีไดถื้อเป็นคะแนน

เสียงท่ีเห็นดว้ย  

9. สาํหรับวาระพิเศษ อาจมีเกณฑก์ารนบัคะแนนต่างออกไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการลงคะแนน 

10. ในแต่ละวาระ คะแนนเสียงรวมอาจแตกต่างกนัไป อนัเน่ืองมาจากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีทยอยเขา้ร่วมประชุม คะแนนรวมท่ี

ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงทนัในวาระนั้นๆ 

11. ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ หรือตวัแทน ประสงคท่ี์จะแสดงความคิดเห็น มีคาํถาม หรือคดัคา้นในประเดน็ต่างๆ สามารถทาํ

ไดโ้ดย 

• กรณีพิมพข์อ้ความสอบถาม ใหไ้ปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ และกดปุ่ม Enter 

เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

• กรณีประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา ใหไ้ปท่ีเมนู Participant ซ่ึงอยูด่า้นล่าง และกดปุ่มยกมือข้ึน 

(Raise Hand) เม่ือผูด้าํเนินรายการขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผา่นไมคไ์ด ้(ภายใน

ระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์าํถามของท่านผา่นช่องทาง Chat แทน เพ่ือใหผู้ด้าํเนินรายการ

อ่านคาํถามใหก้บัท่ีประชุมทราบ 
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ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงไดใ้หสิ้ทธ์ิแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

2. การเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิ้จารณาวา่มีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรรมการ

บริษทั 

โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวล่วงหนา้ก่อนการประชุม เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผา่นเวปไซดข์อง

ตลาดหลกัทรัพย ์และ เวปไซตข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม หรือเสนอ

ช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 

พิธีกรได ้แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ณ เวลาน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 31 ราย รวมจาํนวนหุน้ 64,548,734 หุน้ 

รับมอบฉนัทะเขา้ประชุม 44 ราย รวมจาํนวนหุน้ 62,423,851 หุน้ 

รวมผูถื้อหุน้ 75 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 126,972,585 หุน้ 

 

จากจาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 308,676,462 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 41.1345 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ครบองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั 

เร่ิมเขา้สู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือ  

วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

คุณศิริชยั ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2564  

ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือวนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2564 (ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 2 ราย จาํนวน

หุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 140,000 หุน้ รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 77 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 127,112,585 หุน้) 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,585 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,585 เสียง 
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วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

 

คุณวโิรจน์ฯ แถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในปี 2564  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม  4,565  ลา้นบาท และมียอดกาํไรสุทธิรวม 242 

ลา้นบาท โดยแยกเป็นผลประกอบการแต่ละธุรกิจดงัน้ี 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายไดใ้นปี 2564 จาํนวน 3,905 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิ 344 ลา้นบาท  โดย

ในปี 2563 บริษทัมีรายได ้3,902 ลา้นบาท  และมีกาํไรสุทธิ 167 ลา้นบาท   

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง มีรายไดใ้นปี 2564 จาํนวน 389 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิ 35 ลา้น

บาท โดยในปี 2563 มีรายได ้438 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 31 ลา้นบาท  

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มีรายไดใ้นปี 2564 จาํนวน 489 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิ 20ลา้นบาท 

โดยในปี 2563 มีรายได ้128 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 32 ลา้นบาท 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงขอใหพิ้จารณาในวาระถดัไป 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

คุณวโิรจน์ฯ ไดแ้ถลงผลการดาํเนินงานในปี 2564 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ในวาระก่อน  

  

คุณศิริชยัฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติังบแสดงฐานการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 ราย จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 100 หุน้ รวม

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 98 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 127,112,685 หุน้) 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2564 

 

 คุณวโิรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 จาํนวน 344 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นกาํไร 1.115 บาท/หุ้น บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ    ผลกาํไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดร้วมรายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทั พีซีเอ็ม คอน

สตรัคชัน่ แมททีเรียล จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ นาํเงินกลบัเขา้ไปเพ่ิมเป็นทุนของบริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่แมทที

เรียล จาํกดัทั้งจาํนวน ทาํใหบ้ริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียจาํกดั มีทุนจดทะเบียน เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม 97 ลา้นบาท เปล่ียนเป็น 223.1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางบญัชีเท่านั้น 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการ ปี 2564 เป็นเงินสดในอตัรา หุน้ละ 

0.40 บาทต่อหุ้น  หรือร้อยละ 35.87 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงไม่เกินกว่านโยบายการ

จ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั  จึงใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั  

 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  กาํหนดจ่ายปันผลใน

วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 

2565 (XD วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565) 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2564 (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

เพ่ิมข้ึน รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 78 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 127,112,685 หุน้) 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัออกและเสนอขายหุน้กู ้

คุณวโิรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 1 พนัลา้น

บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการขยายการลงทุน ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ชนิด หุ้นกูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ 

ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีประกนัหรือไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอ่ืน 

มูลค่ารวมหุ้นกู ้ วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเท่ากนั 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆ 

อาย ุ ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุ้นกู ้

วิธีการจดัสรร เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  

และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  

ในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวียน (revolving) 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง และประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องใน

ช่วงเวลาท่ีออกหุ้นกูใ้นขณะนั้น 

การชาํระคืนเงินตน้ กาํหนดไถ่ถอนข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ณ ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้

การไถ่ถอนก่อนครบอาย ุ ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด และบริษทัอาจมี

หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้

จะออกในแต่ละคราว 

การข้ึนทะเบียนตราสารหน้ี บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุ้นกูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ี

อ่ืนใด 

 

คุณศิริชยั  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุน้กู ้(ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวม

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 78 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 127,112,685 หุน้) 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 
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วาระท่ี 6  พิจารณากรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

 

คุณศิริชยั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระในปีน้ี คือ 

 

 

 

 

 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดอ้อกจากท่ีประชุม เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ในปีน้ีไม่มีกรรมการท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 

และตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการท่ี

คณะกรรมการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

แลว้วา่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความเห็นวา่ 

เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีก

วาระหน่ึง โดยใหด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม 

 

บริษทัฯไดแ้นบประวติั ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง เปิดเผยการถือหุ้นในบริษทัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

วนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ จํานวนวาระท่ีดํารงตาํแหน่ง จํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม และ

ประสบการณ์ทาํงานของแต่ละท่าน ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบในหนงัสือเชิญประชุม 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ 

ในวาระการน้ี เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ในการลงคะแนน และแจง้คะแนนแยกเป็นรายบุคคล

เช่นกนั 

ผลของมติ (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 78 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน        

                   127,112,685 หุน้) 

1.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณวโิรจน์ เจริญตรา กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

คุณวิโรจน์           เจริญตรา รองประธานกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

คุณณฐ           หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

คุณประสงค ์       ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
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2.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงศล์ดารมภ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 

3.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือก คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์กรรมการอิสระ กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อ

อีกวาระหน่ึง 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

คุณศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ ต่อไปน้ี  

 

นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2561               และ/หรือ 

นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128 

ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และ/หรือ 

นายจุมพฎ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และ/หรือ 

นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764 

ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
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เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2564 จาํนวน 1,375,000 บาทและปี 2563 

จาํนวน 1,375,000 บาท) 

นอกจากนั้น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือ

ของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,065,000 บาท (ปี 2564 จาํนวน 1,020,000 บาท และปี 2563 จาํนวน 

1,020,000 บาท) 

ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห ้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (ใน

วาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 78 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 

127,112,685 หุน้) 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,110,985 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 1,700 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 

คุณวโิรจน์ แถลงวา่ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2565 ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณากาํหนด ดงัน้ี 

  2565 2564 

ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 32,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 32,000 

กรรมการตรวจสอบ เดือนละ / ท่าน 33,000 30,000 

กรรมการ  เดือนละ / ท่าน 23,000 21,000 
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  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 78 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 127,112,685 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    127,112,685 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง 

งดออกเสียง                      0 เสียง 

บตัรเสีย         0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    127,112,685 เสียง 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติับาํเหน็จกรรมการ 

 

คุณศิริชยั แถลงวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรขอจ่ายบาํเหน็จใหก้บักรรมการทุกท่าน ท่านละ 220,000 บาท (ปี 2564 ท่านละ 200,000 บาท) โดย

ขอกาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวในส้ินเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้ี 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

พิธีกรแจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธ์ิออกเสียง ทั้งน้ี นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั ผูถื้อหุน้ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ถือหุน้จาํนวน 100,000 หุน้ 

และ คุณวโิรจน์ เจริญตรา ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยนบัรวมจาํนวนหุน้ของบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาตรา 258  

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัฯ จึงถือวา่หุน้ของบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของคุณ
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วโิรจน ์ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีเช่นกนั รวมจาํนวน 81,265,363 หุน้ รวมจาํนวนหุน้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

วาระน้ีท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียงทั้งส้ิน จาํนวน 81,365,363 หุน้ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติับาํเหน็จกรรมการ (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวม

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 78 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 127,112,685 หุน้) 

โดยมีผูเ้ห็นดว้ย    45,819,322 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย           28,000 เสียง 

งดออกเสียง     0 เสียง 

บตัรเสีย      0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    45,847,322 เสียง 

  

คุณศิริชยั  แจง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบวา่ ในวาระท่ี 6  เร่ืองการพิจารณากรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น มีท่านผู ้

ถือหุน้แจง้วา่ พบขอ้ขดัขอ้งในการลงคะแนนเสียงผา่นระบบ ขณะลงคะแนนเสียงพิจารณาเลือกกรรมการ 2 

ท่าน คือ  

 

 

 

 จึงขออนุญาตใหท่้านผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 พิจารณากรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ของ

กรรมการทั้ง 2 ท่านอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 2 

ท่านออกจากท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

 

วาระท่ี 6 พิจารณากรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 ในวาระท่ี 6 จึงใชม้ติการลงคะแนนเสียงของ คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์กรรมการ / กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ 

คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดงัน้ี 

 

2.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงศล์ดารมภ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,110,985 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 1,700 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 

 

 

  

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

คุณณฐ           หงศล์ดารมภ ์ กรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

คุณประสงค ์       ประภสัสราทิตย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
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3.) ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ เลือก คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์กรรมการอิสระ กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อ

อีกวาระหน่ึง 

มติผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย 127,110,839 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 

งดออกเสียง 1,846 เสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 127,112,685 เสียง 

เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

 

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

ต่ออายุ เป็นคร้ังท่ี 1 จากคณะกรรมการ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 6 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566  

 

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 ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง Redesign ปัจจุบนับริษทัมีโครงการ

แนวราบ ซ่ึงมีโครงการท่ีไดเ้ปิดตวัแลว้ 2 โครงการ คือโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 อยูบ่ริเวณถนนพุทธ

มณฑลสาย 3 บางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,300 ลา้นบาท เป็นบา้นเด่ียว มียอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 93 และโครงการ 

Pimnara ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) มูลค่าโครงการประมาณ 650 ลา้นบาท เป็นบา้นเด่ียว มียอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 19 

นอกจากน้ียงัมี โครงการบา้นเด่ียวและทาวน์โฮม บริเวณทางด่วนเชียงราก ธรรมศาสตร์ – รังสิต มูลค่าสองโครงการ

รวมกนัประมาณโครงการ 1,350 ลา้นบาท คาดวา่จะเร่ิมเปิดตวัในช่วงกลางปี 2565 และมีการซ้ือท่ีดินบริเวณ บางกรวย 

คาดวา่จะเร่ิมเปิดตวัในปี 2566 
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ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายท่ีเป็นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซ่ึงร่วม

ลงทุนกบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่า

โครงการ 1,479 ลา้นบาท ปัจจุบนัยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 96 และโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise บริเวณทาวน์อินทาวน์ 

มูลค่าโครงการประมาณ 750 ลา้นบาท ซ่ึงเปิดตวัในช่วงปลายปี 2564 ปัจจุยนัยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 24, ร่วมลงทุนใน 

บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์ กบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ 

มูลค่าโครงการ 600 ลา้นบาท ซ่ึงเปิดตวัในช่วงปลายปี 2564 ปัจจุยนัยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 25 , การร่วมลงทุนใน บจก.รีโว 

ดีเวลลอปเมน้ท ์ร่วมกบั บจก.รีโวเอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอน็จิเนียร่ิง โครงการ EIGEN - พฒันาการ เป็นทาวน์โฮม 

3 ชั้น มูลค่าโครงการ 720 ลา้นบาท ปัจจุบนัมียอดขาย 85 % ,โครงการจตุโชติ เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ 430 ลา้น

บาท ซ่ึงไดเ้ปิดตวัในปลายปี 2564 ปัจจุบนัยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 29 และโครงการคงคา เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ

ประมาณ 336 ลา้นบาท คาดวา่จะเร่ิมเปิดตวัในช่วงไตรมาส3 2565, การลงทุนใน บจก.เอน็ริช วลิลา กบักลุ่มรังนกใต ้ใน

โครงการ AI Ratchaphruek (อยัย ์ราชพฤกษ)์ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มียอดขายอยูท่ี่ 88 % คาดวา่จะจบสญัญาร่วมทุนไดใ้น

ปี 2565 น้ี และการร่วมลงทุนใน บจก.ชินวะ เอส39 ร่วมกบั บจก.ชินวะ เรียลเอสเตท และ บจก.พรีแซนส์ คอร์ปอเรชัน่ 

อยูบ่ริเวณ ซอยสุขมุวทิ 39 รวมถึงการร่วมทุนกบักลุ่มอนนัดา ยงัอยูใ่นช่วง Redesign 

   

ทั้งน้ีในส่วนของประมาณการรายไดใ้นงบการเงินรวม ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้าํนวน 4,564 ลา้นบาท 

คาดวา่ในในปี 2565 บริษทัฯ จะมีรายไดจ้าํนวน 5,802 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตข้ึน 27% สูงกวา่ปีก่อน เน่ืองปีก่อนบริษทัฯ 

เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีตอ้งปรับตวัสูงจึงทาํใหร้ายไดไ้ม่เติบโตเท่ากบัสถานการณ์ปกติ ทั้งน้ี บริษทัฯ พยามยามรักษา

อตัรากาํไรสุทธิใหไ้ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10  

 

ในส่วนของรายไดข้องส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้าํนวน 3,905 ลา้นบาท คาด

วา่ในปี 2565 บริษทัฯ จะมีรายไดจ้าํนวน 4,373 ลา้นบาท จากการประมาณการดงักล่าว อตัรากาํไรขั้นตน้น่าจะเติบโต

ประมาณร้อยละ 12 อตัรากาํไรขั้นตน้น่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 9.5 ในส่วนของ Backlog ยงัคงอยูท่ี่ประมาณ 8,000 ลา้นบาท 

 

ในธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง ในปี 2564 มีรายไดจ้าํนวน 453 ลา้นบาท ประมาณการกาํไรในปี 2565 คาดวา่จะมี

รายไดจ้าํนวน 494 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ในส่วนของ Backlog อยูท่ี่ประมาณ 250 

ลา้นบาท  

  

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ในปี 2564 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้าํนวน 488 ลา้นบาท คาดวา่

ในปีน้ีจะสามารถรับรู้รายไดป้ระมาณ 1,134 ลา้นบาท โดยมาจากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บา้นเด่ียว อยู่

บริเวณถนนพทุธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ส่วนท่ีเหลือ  จากโครงการPimnara ศรีนครินทร์ ประมาณ 270 ลา้นบาท ใน

ปี 2565 บริษทัฯยงัมีการเปิดตวัโครงการบา้นเด่ียวและทาวน์โฮม จึงคาดวา่น่าจะรับรู้รายไดไ้ดเ้พิ่มข้ึนกวา่ปีก่อน อตัรา

กาํไรขั้นตน้น่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 27 

 

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยผ่านการลงทุนกบักิจการอ่ืน โครงการ Quinto ตั้งอยู่

บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 49 เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise คาดวา่จะรับรู้รายไดส่้วน

ท่ีเหลือในปีน้ี จาํนวน 160 ลา้นบาท โครงการทาวน์โฮม บริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 40 น่าจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2566 
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โครงการบริเวณทาวน์อินทาวน์ คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปีน้ี นอกจากน้ียงัมี โครงการ EIGEN ซอยพฒันาการ 99 

ถนนพฒันาการตดัใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษทัฯ ถือหุน้อยู ่35% คาดวา่จะรับรู้รายไดใ้นปีน้ีประมาณ 260 ลา้นบาท 

โครงการบริเวณถนนจตุโชติ บริษทัถือหุน้อยู ่35% คาดวา่น่าจะรับรู้รายไดใ้นปีน้ีประมาณ 200 ลา้นบาท ส่วนโครงการ

คงคา  น่าจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปีน้ีเช่นกนั ประมาณ 40 ลา้นบาท   

 

 

คุณศิริชยั ไดใ้หโ้อกาสผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม และปิดประชุมเม่ือเวลา 15.55 น. 

 

 

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

    (      นายศิริชยั  สมบติัศิริ        ) 

 

 

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

                                                                   (     นายวโิรจน์   เจริญตรา      ) 

 


