รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565
บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2565
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------รายชื่ อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1
นายศิริชยั
สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ
2
นายวิโรจน์
เจริ ญตรา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3
นายศราวุธ
บุษยรัตน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4
รศ. ดร. ธนิต
ธงทอง
กรรมการตรวจสอบ
5
นายประสงค์
ประภัสสราทิตย์ กรรมการตรวจสอบ
6
นพ. สิ ทธิพร
ศรี นวลนัด
กรรมการ
7
นายสุเทพ
ธาระวาส
กรรมการ
8
พลตํารวจตรี จตุรงค์ ภุมริ นทร์
กรรมการ
9
นายณฐ
หงศ์ลดารมภ์
กรรมการ เลขานุการบริ ษทั และ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี กรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้สดั ส่วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมเทียบกับ
กรรมการทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100
รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุม
1
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
2

นางสาวอทิตยา ชูช่วย

3

นางสาวฐิตารี ย ์ วงศ์สว่างพานิช

ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ตรวจสอบการ
ลงคะแนนและการนับคะแนน
ทําหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิ ดประชุม เวลา 14.30 น.
คุณฐิตารี ย ์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผูส้ อบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งทํา
หน้าที่ผสู ้ งั เกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และการลงคะแนน และผูเ้ กี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จาก บริ ษทั โอเจ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวโยงและไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการลงทะเบียนและนับ
คะแนน ต่อที่ประชุม
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คุณศิริชยั สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดประชุม และมอบหมายให้คุณฐิตารี ย ์ ผูท้ าํ หน้าที่พิธีกรในการประชุม
แจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

สําหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดําเนินการไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามที่กฎหมายกําหนด คือ
เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบOnline) จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนน
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง (One share One vote) โดยเป็ นการ
ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรื อ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพื่อทําการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
การลงคะแนนเสี ยง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลา 1
นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะ pop-up สอบถามอีกครั้งนึง เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ยืนยันการลงคะแนน ใน
กรณี ยนื ยันให้กดตกลง
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระดังกล่าวได้ปิดการลงคะแนน
เสี ยงแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรื อเปลี่ยนการลงคะแนนได้
เมื่อลงคะแนนเสร็จเรี ยบร้อย ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสี ยงของ
การประชุมต่อ
ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ ี่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่าน
เอกสารมอบฉันทะ
กรณี ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสี ยงภายในเวลาที่กาํ หนด ระบบจะนับคะแนนเสี ยง เป็ นเห็นด้วย โดยระบบจะนําคะแนนเสี ยงที่
ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง หักกับคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มีสิทธิ์ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ ผลที่ได้ถือเป็ นคะแนน
เสี ยงที่เห็นด้วย
สําหรับวาระพิเศษ อาจมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ คะแนนเสี ยงรวมอาจแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่ทยอยเข้าร่ วมประชุม คะแนนรวมที่
ประกาศในแต่ละวาระจะเป็ นคะแนนเสี ยงจริ งของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงทันในวาระนั้นๆ
ในกรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อตัวแทน ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น มีคาํ ถาม หรื อคัดค้านในประเด็นต่างๆ สามารถทํา
ได้โดย
• กรณี พิมพ์ขอ้ ความสอบถาม ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ และกดปุ่ ม Enter
เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
• กรณี ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยูด่ า้ นล่าง และกดปุ่ มยกมือขึ้น
(Raise Hand) เมื่อผูด้ าํ เนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด
Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายใน
ระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่านผ่านช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผดู ้ าํ เนินรายการ
อ่านคําถามให้กบั ที่ประชุมทราบ

Pre-Built Public Company Limited
503 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

2

ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ จึงได้ให้สิทธิ์แก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พจิ ารณาว่ามีคุณสมบัติ และความรู ้ความสามารถ เพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรรมการ
บริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านเวปไซด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ เวปไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
พิธีกรได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุมด้วยตนเอง
31 ราย รวมจํานวนหุน้
รับมอบฉันทะเข้าประชุม
44 ราย รวมจํานวนหุน้
รวมผูถ้ ือหุน้
75 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น

64,548,734 หุน้
62,423,851 หุน้
126,972,585 หุน้

จากจํานวนหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.1345 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด ครบองค์
ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั
เริ่ มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชยั สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
คุณศิริชยั ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่ งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2564
ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 (ในวาระนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 2 ราย จํานวน
หุน้ ที่เพิ่มขึ้น 140,000 หุน้ รวมจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น 127,112,585 หุน้ )
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,585 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
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127,112,585 เสี ยง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564
คุณวิโรจน์ฯ แถลงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม 4,565 ล้านบาท และมียอดกําไรสุทธิรวม 242
ล้านบาท โดยแยกเป็ นผลประกอบการแต่ละธุรกิจดังนี้
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2564 จํานวน 3,905 ล้านบาทและกําไรสุทธิ 344 ล้านบาท โดย
ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้ 3,902 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิ 167 ล้านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2564 จํานวน 389 ล้านบาทและกําไรสุทธิ 35 ล้าน
บาท โดยในปี 2563 มีรายได้ 438 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิ 31 ล้านบาท
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มีรายได้ในปี 2564 จํานวน 489 ล้านบาทและกําไรสุทธิ 20ล้านบาท
โดยในปี 2563 มีรายได้ 128 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงขอให้พจิ ารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงผลการดําเนินงานในปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน
คุณศิริชยั ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิงบแสดงฐานการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ในวาระนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 1 ราย จํานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้น 100 หุน้ รวม
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น 127,112,685 หุน้ )
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,685 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล ประจําปี พ.ศ. 2564
คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 จํานวน 344 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นกําไร 1.115 บาท/หุ ้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ผลกําไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมรายได้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั พีซีเอ็ม คอน
สตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จํากัด ซึ่งบริ ษทั ฯ นําเงินกลับเข้าไปเพิ่มเป็ นทุนของบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมทที
เรี ยล จํากัดทั้งจํานวน ทําให้บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยจํากัด มีทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 97 ล้านบาท เปลี่ยนเป็ น 223.1 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางบัญชีเท่านั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการ ปี 2564 เป็ นเงินสดในอัตรา หุน้ ละ
0.40 บาทต่อหุ ้น หรื อร้อยละ 35.87 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งไม่ เกิ นกว่านโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั จึงให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงิ นได้ หัก ณ ที่ จ่าย ตามอัตราที่ กฎหมายกําหนด กําหนดจ่ายปั นผลใน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2565 (XD วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565)
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ประจําปี พ.ศ. 2564 (ในวาระนี้ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
เพิ่มขึ้น รวมจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น 127,112,685 หุน้ )
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,685 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

Pre-Built Public Company Limited
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิออกและเสนอขายหุน้ กู้
คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงินไม่เกิน 1 พันล้าน
บาท วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน ตามรายละเอียด ดังนี้
ชนิด

สกุลเงิน
มูลค่ารวมหุ ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย
อายุ
วิธีการจัดสรร

การชําระคืนเงินต้น
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

หุ ้นกูท้ ุกประเภท ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่
ด้อยสิ ทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรื อไม่มีประกัน อาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลอื่น
วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เท่ากัน
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ๆ
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ออกหุ ้นกู้
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ
ในครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พย์ที่เ กี่ ยวข้อง และประกาศอื่ น ๆที่ เ กี่ ยวข้องใน
ช่วงเวลาที่ออกหุ ้นกูใ้ นขณะนั้น
กําหนดไถ่ถอนขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกู้
ผูถ้ ื อหุ ้นกูอ้ าจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนด และบริ ษทั อาจมี
หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่
จะออกในแต่ละคราว
บริ ษทั อาจขึ้นทะเบียนหุ ้นกูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อศูนย์ซ้ื อขายตราสารหนี้
อื่นใด

คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ในวาระนี้ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น รวม
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น 127,112,685 หุน้ )
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,685 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
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วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
คุณศิริชยั แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี นี้ คือ
ชื่อ-สกุล
คุณวิโรจน์
เจริ ญตรา
คุณณฐ
หงศ์ลดารมภ์
คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์

ตําแหน่งในคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทของกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายกันได้อย่างเต็มที่
ในปี นี้ไม่มีกรรมการที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535
และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้ง นี้ คณะกรรมการโดยการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน กรรมการที่
คณะกรรมการเสนอชื่ อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
แล้วว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม จึงมีความเห็นว่า
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีก
วาระหนึ่ง โดยให้ดาํ รงตําแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม
บริ ษทั ฯได้แนบประวัติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เปิ ดเผยการถือหุ ้นในบริ ษทั ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน
วัน ที่ ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ จํา นวนวาระที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง จํา นวนครั้ งในการเข้า ร่ ว มประชุ ม และ
ประสบการณ์ทาํ งานของแต่ละท่าน ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้ทราบในหนังสื อเชิญประชุม
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า
ในวาระการนี้ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล ในการลงคะแนน และแจ้งคะแนนแยกเป็ นรายบุคคล
เช่นกัน
ผลของมติ (ในวาระนี้ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น
127,112,685 หุน้ )
1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณวิโรจน์ เจริ ญตรา กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,685 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
Pre-Built Public Company Limited
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2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,685 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

127,112,685 เสี ยง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือก คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ กรรมการอิสระ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,112,685 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

127,112,685 เสี ยง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
คุ ณ ศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็ นสมควรพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อ ต่อไปนี้
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2561
และ/หรื อ
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
นายจุมพฎ
ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
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เป็ นผูส้ อบบัญชี ปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2564 จํานวน 1,375,000 บาทและปี 2563
จํานวน 1,375,000 บาท)
นอกจากนั้น บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในเครื อ
ของบริ ษทั ฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็ นเงิน 1,065,000 บาท (ปี 2564 จํานวน 1,020,000 บาท และปี 2563 จํานวน
1,020,000 บาท)
ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี (ใน
วาระนี้ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น
127,112,685 หุน้ )
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,110,985 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

1,700 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
วาระที่ 8

127,112,685 เสี ยง

พิจารณาและอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณวิโรจน์ แถลงว่า เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2565 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากําหนด ดังนี้
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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ทั้งนี้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผถู ้ ือหุน้ ให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ์ออกเสี ยง ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะไม่รวมหุน้ ของ นพ. สิทธิพร ศรี นวลนัด ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
กรรมการ จํานวน 100,000 หุน้ เนื่องจากเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ส่วนคุณวิโรจน์ เจริ ญตรา ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั
และดํารงตําแหน่งรองกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ฯ จึงถือว่าไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้
ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น รวม
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น 127,112,685 หุน้ )
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
127,112,685
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
จากจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
127,112,685
เสี ยง

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมตั ิบาํ เหน็จกรรมการ
คุณศิริชยั แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เห็นสมควรขอจ่ายบําเหน็จให้กบั กรรมการทุกท่าน ท่านละ 220,000 บาท (ปี 2564 ท่านละ 200,000 บาท) โดย
ขอกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในสิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นี้
คุณศิริชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผถู ้ ือหุน้ ให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ์ออกเสี ยง ทั้งนี้ นพ. สิ ทธิพร ศรี นวลนัด ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ ถือหุน้ จํานวน 100,000 หุน้
และ คุณวิโรจน์ เจริ ญตรา ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยนับรวมจํานวนหุน้ ของบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258
และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทางบริ ษทั ฯ จึงถือว่าหุน้ ของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณ
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วิโรจน์ ไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงในวาระนี้เช่นกัน รวมจํานวน 81,265,363 หุน้ รวมจํานวนหุน้ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
วาระนี้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงทั้งสิ้น จํานวน 81,365,363 หุน้
ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมตั ิบาํ เหน็จกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้น รวม
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น 127,112,685 หุน้ )
โดยมีผเู ้ ห็นด้วย
45,819,322
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
28,000
เสี ยง
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
จากจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
45,847,322
เสี ยง

คุณศิริชยั

แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า ในวาระที่ 6 เรื่ องการพิจารณากรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระนั้น มีท่านผู ้
ถือหุน้ แจ้งว่า พบข้อขัดข้องในการลงคะแนนเสี ยงผ่านระบบ ขณะลงคะแนนเสี ยงพิจารณาเลือกกรรมการ 2
ท่าน คือ
ชื่อ-สกุล
คุณณฐ
หงศ์ลดารมภ์
คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์

ตําแหน่งในคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทของกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ

จึงขออนุญาตให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ ของ
กรรมการทั้ง 2 ท่านอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายกันได้อย่างเต็มที่ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 2
ท่านออกจากที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
ในวาระที่ 6 จึงใช้มติการลงคะแนนเสี ยงของ คุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดังนี้
2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงศ์ลดารมภ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,110,985 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

1,700 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น
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127,112,685 เสี ยง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือก คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ กรรมการอิสระ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง
มติผถู ้ ือหุน้
เห็นด้วย

127,110,839 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

0 เสี ยง

งดออกเสี ยง

1,846 เสี ยง

บัตรเสี ย

0 เสี ยง

จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้น

127,112,685 เสี ยง

เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 10

อื่นๆ
-

ไม่มี -

คุณศิ ริชัย ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มเพิ่มเติ มเนื่ องจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ได้มีการ
ดําเนินการในด้าน Anti-Corruption โดยมีได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริ ตในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ (Collective Action
Coalition Against Corruption หรื อ CAC) เป็ นครั้งแรกในปี 2559 และในปี ที่ผา่ นมาทางบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองการ
ต่อ อายุ เป็ นครั้ งที่ 1 จากคณะกรรมการ โดยการรั บ รองมี อ ายุ 3 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 7 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึ ง วัน ที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ในภาพรวมบริ ษทั ฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พรี บิลท์ เป็ นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล เป็ นส่วนงานผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก. พรี บิลท์
โฮลดิ้ง ถือหุน้ โดยบมจ.พรี บิลท์ 100% ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.พรี
บิลท์ ดีเวลลอปเมนท์ (เดิมชื่อ บจก. อีส แอม อาร์ ) ถือหุ ้นโดย บจก.พรี บิลท์ โฮลดิ้ง 100% ปั จจุบนั มี Land bank อยู่ 2
แปลง 1) บริ เวณซอยสุ ขุมวิท 26 2) บริ เวณซอยสุ ขุมวิท 24 ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง Redesign ปั จจุบนั บริ ษทั มีโครงการ
แนวราบ ซึ่ งมีโครงการที่ได้เปิ ดตัวแล้ว 2 โครงการ คือโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 อยูบ่ ริ เวณถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 บางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,300 ล้านบาท เป็ นบ้านเดี่ยว มียอดขายอยูท่ ี่ร้อยละ 93 และโครงการ
Pimnara ศรี นคริ นทร์-บางนา (หนามแดง) มูลค่าโครงการประมาณ 650 ล้านบาท เป็ นบ้านเดี่ยว มียอดขายอยูท่ ี่ร้อยละ 19
นอกจากนี้ ยงั มี โครงการบ้านเดี่ ยวและทาวน์โฮม บริ เวณทางด่วนเชียงราก ธรรมศาสตร์ – รังสิ ต มูลค่าสองโครงการ
รวมกันประมาณโครงการ 1,350 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่ มเปิ ดตัวในช่วงกลางปี 2565 และมีการซื้ อที่ดินบริ เวณ บางกรวย
คาดว่าจะเริ่ มเปิ ดตัวในปี 2566
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ส่ วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายที่เป็ นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป ซึ่ งร่ วม
ลงทุนกับ บจก.พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป โครงการตั้งอยูบ่ ริ เวณสถานี รถไฟฟ้าเสนานิ คม เป็ นคอนโดมิเนี ยม Low-rise มูลค่า
โครงการ 1,479 ล้านบาท ปั จจุบนั ยอดขายอยูท่ ี่ร้อยละ 96 และโครงการคอนโดมิเนี ยม Low-rise บริ เวณทาวน์อินทาวน์
มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท ซึ่ งเปิ ดตัวในช่วงปลายปี 2564 ปั จจุยนั ยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 24, ร่ วมลงทุนใน
บจก.พรี เมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ กับ บจก.พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป เป็ นโครงการทาวน์โฮม บริ เวณถนนรัตนโกสิ นทร์
มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ซึ่งเปิ ดตัวในช่วงปลายปี 2564 ปั จจุยนั ยอดขายอยูท่ ี่ร้อยละ 25 , การร่ วมลงทุนใน บจก.รี โว
ดีเวลลอปเม้นท์ ร่ วมกับ บจก.รี โวเอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ ง โครงการ EIGEN - พัฒนาการ เป็ นทาวน์โฮม
3 ชั้น มูลค่าโครงการ 720 ล้านบาท ปั จจุบนั มียอดขาย 85 % ,โครงการจตุโชติ เป็ นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ 430 ล้าน
บาท ซึ่ งได้เปิ ดตัวในปลายปี 2564 ปั จจุบนั ยอดขายอยูท่ ี่ ร้อยละ 29 และโครงการคงคา เป็ นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ
ประมาณ 336 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่ มเปิ ดตัวในช่วงไตรมาส3 2565, การลงทุนใน บจก.เอ็นริ ช วิลลา กับกลุ่มรังนกใต้ ใน
โครงการ AI Ratchaphruek (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็ นทาวน์โฮม 3 ชั้น มียอดขายอยูท่ ี่ 88 % คาดว่าจะจบสัญญาร่ วมทุนได้ใน
ปี 2565 นี้ และการร่ วมลงทุนใน บจก.ชินวะ เอส39 ร่ วมกับ บจก.ชินวะ เรี ยลเอสเตท และ บจก.พรี แซนส์ คอร์ ปอเรชัน่
อยูบ่ ริ เวณ ซอยสุขมุ วิท 39 รวมถึงการร่ วมทุนกับกลุ่มอนันดา ยังอยูใ่ นช่วง Redesign
ทั้งนี้ในส่วนของประมาณการรายได้ในงบการเงินรวม ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จาํ นวน 4,564 ล้านบาท
คาดว่าในในปี 2565 บริ ษทั ฯ จะมีรายได้จาํ นวน 5,802 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 27% สูงกว่าปี ก่อน เนื่องปี ก่อนบริ ษทั ฯ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ตอ้ งปรับตัวสูงจึงทําให้รายได้ไม่เติบโตเท่ากับสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ พยามยามรักษา
อัตรากําไรสุทธิให้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 10
ในส่วนของรายได้ของส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จาํ นวน 3,905 ล้านบาท คาด
ว่าในปี 2565 บริ ษทั ฯ จะมีรายได้จาํ นวน 4,373 ล้านบาท จากการประมาณการดังกล่าว อัตรากําไรขั้นต้นน่าจะเติบโต
ประมาณร้อยละ 12 อัตรากําไรขั้นต้นน่าจะอยูท่ ี่ร้อยละ 9.5 ในส่วนของ Backlog ยังคงอยูท่ ี่ประมาณ 8,000 ล้านบาท
ในธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในปี 2564 มีรายได้จาํ นวน 453 ล้านบาท ประมาณการกําไรในปี 2565 คาดว่าจะมี
รายได้จาํ นวน 494 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในส่วนของ Backlog อยูท่ ี่ประมาณ 250
ล้านบาท
ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ในปี 2564 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จาํ นวน 488 ล้านบาท คาดว่า
ในปี นี้จะสามารถรับรู ้รายได้ประมาณ 1,134 ล้านบาท โดยมาจากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่
บริ เวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ส่วนที่เหลือ จากโครงการPimnara ศรี นคริ นทร์ ประมาณ 270 ล้านบาท ใน
ปี 2565 บริ ษทั ฯยังมีการเปิ ดตัวโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม จึงคาดว่าน่าจะรับรู ้รายได้ได้เพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อน อัตรา
กําไรขั้นต้นน่าจะอยูท่ ี่ร้อยละ 27
ในส่ วนของธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยผ่านการลงทุนกับกิจการอื่น โครงการ Quinto ตั้งอยู่
บริ เวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 49 เป็ นคอนโดมิเนี ยม Low-rise คาดว่าจะรับรู ้รายได้ส่วน
ที่เหลือในปี นี้ จํานวน 160 ล้านบาท โครงการทาวน์โฮม บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 40 น่ าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี 2566
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โครงการบริ เวณทาวน์อินทาวน์ คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี นี้ นอกจากนี้ ยงั มี โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99
ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็ นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ 35% คาดว่าจะรับรู ้รายได้ในปี นี้ ประมาณ 260 ล้านบาท
โครงการบริ เวณถนนจตุโชติ บริ ษทั ถือหุน้ อยู่ 35% คาดว่าน่าจะรับรู ้รายได้ในปี นี้ ประมาณ 200 ล้านบาท ส่ วนโครงการ
คงคา น่าจะเริ่ มรับรู ้รายได้ในปี นี้เช่นกัน ประมาณ 40 ล้านบาท
คุณศิริชยั ได้ให้โอกาสผูถ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่เข้าร่ วมประชุม และปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ ............................................................. ประธานกรรมการ
( นายศิริชยั สมบัติศิริ

)

ลงชื่อ .............................................................รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
( นายวิโรจน์ เจริ ญตรา )
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