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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD. 

  บริษัท พรีบิลท์ จํากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

  

เร่ือง  คาํบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

  บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.      หนงัสือมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

2. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

3. แบบ 56-1 One Report  ปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QRcode) 

4. ประวติัยอ่และประสบการณ์การทาํงานของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

5. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 

และค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 

6. ประวติัยอ่และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบอาํนาจฯ 

7. นิยามกรรมการอิสระ 

8. ขอ้บงัคบับริษทัฯ วา่ดว้ยเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ 

9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ปี 

2565 ในวนัพฤหัสบดทีี ่21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:30 น. ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

เวลา 13:30-14:30 น.    ลงทะเบียน 

เวลา 14:30 น.       เร่ิมประชุม โดยมรีะเบียบวาระดงันี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 ซ่ึงได้ประชุมไปเมื่อวนัที ่  

22 เมษายน 2564    

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชน จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด และให้นําเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในคราวต่อไปด้วย บริษทัฯได้ดาํเนินการจัดทาํและจดัส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ( www.prebuilt.co.th )  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 2564 

ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหรั้บรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานปี 2564   

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนใน

รอบปีท่ีผ่านมา ปรากฎในแบบ 56-1 One Report  ปี 2564 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี

ท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 

ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564  โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว และเพ่ือให้เ ป็นไปตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีกาํไรขาดทุน และเพ่ือเป็นการช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาวา่ มีพฒันาการไปในทิศทางใดบา้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีกาํไร

ขาดทุน  สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบบญัชีแลว้ (งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

และบญัชีกาํไรขาดทุนอยูใ่นแบบ 56-1 One Report  ปี 2564) 

 

ผลการดําเนินงาน 

(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

2564 2563 2564 2563 

1.สินทรัพยร์วม 6,190.94 5,935.51 5,023.98 4,673.40 

2.หน้ีสินรวม 3,881.75 3,744.48 2,739.84 2,609.82 

3.ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,309.18 2,191.03 2,284.14 2,063.58 

4.รายไดร้วม 4,564.79 4,279.37 3,904.86 3,902.48 

5.กาํไรสุทธิ 241.62 165.67 344.03 166.60 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนมุัตกิารจ่ายเงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2564 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีในปี 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน 344.03 ลา้นบาท 

และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัฯ กนัสาํรอง จาํนวน 5% ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่จะครบ 

10% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2564 จาํนวน 344.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไร 

1.115 บาท/หุน้  และบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามรายละเอียด ดงัน้ี  

 

• จ่ายเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท หรือเป็นจาํนวนไม่เกิน 123,470,600 บาท  

 

รวมเป็นจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท หรือร้อยละ 35.87 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัรา

ท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

    ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 166.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

กาํไร 0.540 บาท/หุน้ จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.40 บาท/หุน้        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1.กาํไรสุทธิก่อนรับเงินปันผลจาก PCM (ลา้นบาท) 217.93 166.60 231.52 

2.รับเงินปันผลจาก PCM (ลา้นบาท) 126.10 - 19.40 

3.กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 344.03 166.60 250.92 

4.กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.115 0.540 0.813 

5.จาํนวนหุ้น (ลา้นหุ้น) ณ วนัส้ินปี 308.68 308.68 308.68 

6.เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.40 0.40 0.80 

7.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (ลา้นบาท) 123.47 123.47 246.94 

8.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ 35.87% 74.11% 98.42% 

  

ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จํากัด (PCM) จํานวน 

126,099,961 บาท ซ่ึงนํามาเพิ่มทุนในจํานวนเดียวกันใน บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน แมททีเรียล จํากัด (PCM) 

เพือ่ให้มีปริมาณทุนจดทะเบียนและจาํนวนหุ้นทีเ่หมาะสมในการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5  พจิารณาอนมุัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการขยายการลงทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติัเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพ่ือขอ

อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

 

ชนิด   : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ 

   ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีประกนัหรือไม่มีประกนั อาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน   : เงินบาท และ/หรือเงินสกลุอ่ืน 

มูลค่ารวมหุน้กู ้  : วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเท่ากนั 

อตัราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 

อาย ุ   : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กู ้

วธีิการจดัสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นกัลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง  และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ 

และ/หรือในต่างประเทศ  ในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และ/หรือเป็นโครงการ และ/

หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

ท่ีเก่ียวขอ้ง และประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลาท่ีออกหุน้กูใ้นขณะนั้น  

การชาํระคืนเงินตน้ : กาํหนดไถ่ถอนข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ณ ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อนครบอาย ุ : ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด และ

บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง

และเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การข้ึนทะเบียนตราสารหน้ี : บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุ้นกูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อขาย

ตราสารหน้ีอ่ืนใด 

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการ  เป็นผูพิ้จารณากาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆในการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ช่น ประเภทหุ้นกู ้ 

จาํนวนหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  อาย ุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้วตัถุประสงคก์ารนาํเงินท่ีไดรั้บไปใช ้ 

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย และ วธีิการชาํระดอกเบ้ีย เป็นตน้  ตลอดจนการแต่งตั้งตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้การจด

ทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุ้นกู ้การเขา้เจรจาตกลง ลงนามใน

เอกสาร และสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ขอ้มูล การยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานต่างๆ และมี

อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี  

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6  พจิารณาอนมุัตแิต่งตั้งกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งตามวาระ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแตง่ตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษทัฯ จะตอ้งออกตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

 สาํหรับในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ                           ตาํแหน่งในคณะกรรมการ              ประเภทของกรรมการ 

คุณวโิรจน์ เจริญตรา         กรรมการ                   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์         กรรมการ             กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์  กรรมการ                 กรรมการอิสระ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ)  ไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรองคุณสมบติั เป็น

รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมดัระวงัแลว้ว่า คุณวิโรจน์ เจริญตราและ คุณณฐ หงศ์ลดารมภ์เป็น

ผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ดา้นเศรษฐกิจ 

การลงทุน กฎหมาย บญัชี  และวิศวกรรม อีกทั้งคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์

บุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็น กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้ง มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์วา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน

สมควรท่ีผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษทัฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้น ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีได้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ มีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการ

ล่วงหนา้ ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ท่ีจะไดจ้ดัใหมี้ข้ึน เป็นประจาํในแต่ละปี ระหวา่งวนัท่ี  

10 พฤศจิกายน 2564 – 1 กมุภาพนัธ์ 2565  ซ่ึงในปีน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการแต่อยา่งใด  

พร้อมกนัน้ี ไดแ้นบประวติัยอ่ และประสบการณ์การทาํงาน การศึกษา การอบรมหลกัสูตรกรรมการ

ต่างๆ การถือหุน้ในบริษทัฯ และการดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของแต่ละท่านมาเพ่ือพิจารณา แนบทา้ยหนงัสือ

ฉบบัน้ีดว้ยแลว้ (โปรดดูเอกสารแนบ 4)  

 

โปรดดูจาํนวนคร้ัง/สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 และปีท่ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการได้

ในเอกสารแนบ 4,5 

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายช่ือของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามา

เป็น กรรมการบริษัท 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

วธีิการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 
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วาระที ่7  พจิารณาอนมุัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี  2565  และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง

กาํหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเม่ือปี 

2564 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ ค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย  

- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2561 ) และ/หรือ 

- นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 

- นายจุมพฏ ไพรรัตนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 

- นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ)  

เป็นผูส้อบบญัชี ปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (เท่ากบัปี 2563 และ 2564 ) 

โดยทั้ง 4 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

นอกจากนั้น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือ

ของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดงักล่าว

ขา้งตน้ (ปี 2564 จาํนวน 1,020,000 บาท) 

ปี 2565             ปี 2564 

ค่าสอบบญัชี (บาท) 

เฉพาะบริษทั                        1,375,000                         1,375,000 

บริษทัในเครือ                             1,065,000           1,020,000 

ค่าบริการอ่ืน         ไม่มี   ไม่มี 

รวม                                  2,440,000                         2,395,000 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การ

ขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ จึง

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2565 โดยผา่นการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณากาํหนด ดงัน้ี 

         ปี 2565     ปี 2564 

1.ประธานกรรมการ      เดือนละ    35,000 บาท  32,000 บาท 

2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     เดือนละ    35,000 บาท  32,000 บาท  

3.กรรมการตรวจสอบ      เดือนละ    33,000 บาท/ท่าน 30,000 บาท/ท่าน 

4.กรรมการ       เดือนละ    23,000 บาท/ท่าน 21,000 บาท/ท่าน 

 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

• กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิไดค้่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาํแหน่งเดียว (ในกรณีท่ีควบตาํแหน่ง) 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุม ในวาระน้ี คุณวโิรจน์ เจริญตรา และคุณณฐ หงศล์ดารมภ ์กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนมุัตกิาํหนดบําเหน็จกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติักาํหนดบาํเหน็จแก่กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ   โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เห็นสมควรจ่ายบาํเหน็จใหก้รรมการทุกท่าน เป็นจาํนวน 220,000 บาท/ท่าน (ปี 2564 คนละ 200,000 บาท)  

บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั

นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบาํเหน็จกรรมการ ซ่ึงตอ้งผา่นการขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ก่อน 

 

นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล

ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัใน

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

เห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม  
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วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 

   การนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญนักกฎหมายอสิระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน 

  เสียงในคร้ังนีด้้วย  

 

บริษัทมทุีนจดทะเบียนเรียกชําระจาํนวน 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ทํา

ให้ผู้ถือหุ้นทุกหุ้นมสิีทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามญัต่อ 1 เสียง 

 

บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ยังคงห่วงใยสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถาม  

สามารถตดิต่อทีบ่ริษัทได้ในเวลาราชการทีเ่บอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) 

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกาํหนด วนั และเวลา 

ดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม ใน

กรณีท่ีไม่สามารถหาผูรั้บมอบฉันทะได ้บริษทัขอเสนอช่ือ คุณศราวุธ บุษยรัตน์ และรศ.ดร.ธนิต ธงทอง ซ่ึงเป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั (ประวติัยอ่และประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผูรั้บ

มอบอาํนาจของท่าน เขา้ร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะท่ีไดแ้นบมาน้ี ทั้งน้ีจะตอ้งยื่นเอกสาร หรือหลกัฐาน

แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ ได้ท่ี บริษทั พรีบิลท์ จาํกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธ์  เลขท่ี 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือ 

e-mail :  prebregist@prebuilt.co.th ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 

   รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ขอเสนอช่ือเป็นผูรั้บมอบอาํนาจของท่าน  

  1.     คุณศราวุธ บุษยรัตน์    อาย ุ73 ปี 

   อยูบ่า้นเลขท่ี 19/1 ซอยวภิาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

    

  2. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง    อาย ุ59 ปี 

   อยูบ่า้นเลขท่ี 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ในกรณีทีม่คีวามประสงค์จะมอบอาํนาจให้กรรมการอสิระดงักล่าว กรุณากรอกช่ือ และรายละเอยีดของ

กรรมการอสิระลงในช่องผู้รับมอบอาํนาจ ทั้งนีเ้พ่ือผลประโยชน์ของท่านเอง  

   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

      

                  ขอแสดงความนบัถือ 

                                   บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                         (นายวโิรจน์  เจริญตรา) 

                  กรรมการผูจ้ดัการ 
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PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD. 

                                                          บริษัท พรีบิลท์ จํากดั (มหาชน) 

30 March 2022 

 

RE : Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

TO : All Shareholders of Pre-Built PLC. 

Enclosures : 1. Proxy Form 

  2. The minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

  3. Form 56-1 One Report 2021 (QR Code) 

  4. Biography and background of the persons who are proposed to be directors 

  5. Details of number of Board’s meetings; Directors’ remuneration 

  6. Biography and background of the Independent Directors who are proposed  

    to be proxy holders 

7. Definition of Independent Director 

  8. Articles of Association: Shareholders’ Meeting 

9. Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform  

  

The Board of Directors’ Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders to be held on Thursday 21 April 2022 via E-AGM. Details are as follows: 

 

1:30 p.m. – 2:30 p.m. Shareholders’ registration 

2:30 p.m.  Start Meeting with the following agenda: 

 

Agenda 1 Certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2021 

 Objective & Reason:  In respect to the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Public Limited 

Companies Act B.E. 2535, the Company shall deliver to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of 

Commerse, a copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders within the date according to 

the requirement of the law and also propose to the next shareholders’ meeting. The Company already prepared 

the minutes of the abovementioned meeting and submitted to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of 

Commerce and also already posted on the Company’s website (www.prebuilt.co.th)  

  Board of Directors’ opinion:  The Board of Committee considers that the Minutes made at Annual General 

Meeting of shareholders 2021 accurated present. BOD proposes to certify the Minutes. 
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Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend 

              the meeting and cast their votes.  

 

Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2021 operating results  

Objective & Reason: In compliance with the Public Limited Companies Act and the Company’s Articles of 

Association, the summary of the Company’s performance and major changes during the year 2021 was shown in 

Form 56-1 One Report 2021 

Board of Directors’ opinion: Inform the Company’s 2021 operating results to the shareholders  

 

Agenda 3 Consider and approve the Company’s Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2021 

Objective & Reason: The Company prepared a Statements of Financial Position (balance sheet) as well as 

statements of profit and loss for the year end 31 December 2021, which were audited and certified by auditor in 

respect to the Public Limited Companies Act and the Company’s Article of Association. 

Board of Directors’ opinion: Certify the Audited Company’s Balance Sheet and Statements of Income as at  

31st December 2021 (copies are attached) 

 

(Million Baht) 
Consolidated Separated 

2021 2020 2021 2020 

1.Total assets 6,190.94 5,935.51 5,023.98 4,673.40 

2.Total liabilities 3,881.75 3,744.48 2,739.84 2,609.82 

3.Total shareholders' equity 2,309.18 2,191.03 2,284.14 2,063.58 

4.Total revenue 4,564.79 4,279.37 3,904.86 3,902.48 

5.Net profit 241.62 165.67 344.03 166.60 

 

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend 

the meeting and cast their votes.  
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Agenda 4 Consider and approve Dividend Payment for the year 2021 operating result; 

Objective & Reason: The Company’s 2021 Net Profit was 344.03 million Baht (Separated financial statement) 

and The Company dividend policy is not more than 50% of net profit and in compliance with the Company’s 

Article of Association, the Company shall allocate to a reserve fund in an amount of not less than 5% of the 

annual profit, until the reserve fund reach an amount of not less than 10% of the Company’s registered capital. 

Board of Directors’ opinion: The Company’s 2021 Net Profit was 344.03 million Baht (Separated financial 

statement) or 1.115 Baht/Share.  

 

• Paid dividend by cash at the rate of Baht 0.40 per share, or not exceeding in total of Baht 123,470,600.  

 

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 0.40 per share or 35.87%. All dividends shall be 

deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law. The name of shareholders who are entitled to 

receive cash dividend shall be specified on 5 May 2022. The dividend payment shall be made within 20 May 

2022. 

The Company’s 2020 Net Profit was 166.60 million Baht (Separated financial statement) or 0.540 

Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 0.40 per share. 

  

A comparison of dividends payment  

                  (Separated financial statement) 

Detail of dividends payment 2021 2020 2019 

1. Net profit before received dividend from PCM (million baht) 217.93 166.60 231.52 

2.Dividend received from PCM 126.10 - 19.40 

3.Net profit  (million baht) 344.03 166.60 250.92 

4.Net profit per share (baht/share) 1.115 0.540 0.813 

5.Number of shares (million share) at the end of the year 308.68 308.68 308.68 

6.Dividend payment per share (baht/share) 0.40 0.40 0.80 

7.Total dividends payment (million baht) 123.47 123.47 246.94 

8.Proportion of dividends payment to net profit 35.87% 74.11% 98.42% 

  

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend 

              the meeting and cast their votes.  
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Agenda 5  Consider and approve the issuance of Company’s Debenture  

Objective & Reason: In order to raise an additional funding for expanding the investment:   

Board of Directors’ opinion: Has approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 to 

approve the issuance and offering of debentures as follows 

 

  Type    : All types of debentures, specified or unspecified names of the holders, 

       subordinated or unsubordinated, secured or unsecured debentures with/without 

      trustee. 

  Nomination   : Thai Baht and/or any other currencies. 

  Total value   : Up to Baht 1,000,000,000 or in other currency equivalent to it. 

  Interest rate  : Subject to the market situation at the time of issuing and offering debentures. 

  Term    : Up to 5 years from the date of issue. 

 Offering         : Public offering and/or private placement and/or offering to institutional 

           investors and/or high net worth investors and/or specific investors in the 

       territory and/or overseas in one or several tranches from time to time pursuant 

       to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission. 

 Principal repayment : Depend on market conditions at the time that the debentures are issued and 

       offered 

Call and put option      : Holders of debentures may or may not be entitled to require the 

      Company to redeem the debentures prior to maturity and the 

      Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior 

       to maturity and this feature will be dealt with in the terms and 

       conditions of the debentures. 

Registration of debentures : The debentures so offered may be registered with Thai Bond Market 

    Association and/or other bond purchasing center. 

 

  In addition, the Board of Directors of the Company and/or person(s) assigned by the Board of 

Directors and/or managing director shall have full power and authority to negotiate, execute and/or enter into the 

documents and agreement concerned and/or to take any actions necessary to the issuance and offering of the 

debentures in accordance with the laws and have the authority to specify conditions and others details in relation 

to each issuance and offering of the debentures. 

 

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than three-fourth of the total number of 

votes of shareholders who attend the meeting. 
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Agenda 6 Consider and approve reappointment of Directors who retired  

Objective & Reason: In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of 

Association, at each General Annual Meeting, one-third of the Directors must retire by rotation. 

 In this year, 3 directors would retire by rotation are: 

          Name                               Title                        Type 

Mr.Wirot Charoentra     Director        Director representing management of the Company  

Mr.Nata Hongladarom      Director       Director representing management of the Company 

Mr.Prasong Prapussaratit       Director        Independent Director 

 

Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration 

Committee (excluding the directors who are nominate) has considered this matter through careful considering 

process who is qualified with expertise, knowledge, professional skill ,good morals and ethical principles.They 

have extensive experience in economic and investment ,all of which are beneficial to the Company.They should 

be reappointed.  

In Compliance with good corporate governance principle, the Company had given an opportunity to 

the shareholders to propose the name of candidates who have qualification and knowledge suitable for the 

vacant directorships during 10 November 2021 –  1 February 2022 but there was no candidate proposed by 

shareholders. 

Details of Biography and background of the persons who are proposed to be directors and details of 

number of Board’s meetings, percentage of attendance and attended year are enclosed (Enclosure 4,5). 

Directors will be voted on individually. 

 

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend 

the meeting and cast their votes under the selection process prescribed in Clause 18 of the Company’s Articles 

of Association. 

 

Agenda 7 Consider and approve appointment of the Auditor and approve Auditor’s Fees for 2022 

 Objective & Reason: : In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of 

Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve appointment of  the Auditor and 

approve Auditor’s Fees. In 2021, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd., 

To be the Company’s auditor with the auditor’s fee of 1,375,000  

Board of Directors’ opinion:  Based on the suggestion and consideration of the Audit Committee, Board of 

Directors propose to appoint  

- Miss Somjintana Pholhirunrat   CPA (Thailand) License No. 5599 

(has certified on the company financial statement since 2018) and/or  

- Mr. Wirote  Satjathamnukul   CPA (Thailand) License No.5128 

(has not yet certified on the company financial statement) and/or 
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- Mr.Joompoth Priratanakorn   CPA (Thailand) License No.7654 

(has not yet certified on the company financial statement) and/or 

- Mr. Nopparoek Pissanuwong,   CPA (Thailand) License No.7764 

(has not yet certified on the company financial statement)  

  

of DIA International Audit Co.,Ltd., to be the company’s auditor for the year 2022 with the auditor’s fees of 

1,375,000 Baht (same amount 2020 - 2021). 

All of 4 auditors do not have conflict of interest with Company/subsidiary/major shareholder or related 

person. As such they have independent opinion to express an opinion on the Company’s financial statement. 

  In the event that those auditors are unable to perform their duties, DIA International Audit Co.,Ltd. is 

authorized to assign another of its auditors to perform the audit and express an opinion on the Company’s 

financial statements in their place. 

 DIA International Audit Co.,Ltd. is appointed to be the auditors for the Company’s subsidiaries with 

the auditor’s fees of 1,065,000 Baht (last year 1,020,000 Baht). 

2022                2021 

Auditor’s fees (Baht) 

Company only    1,375,000                         1,375,000 

Subsidiaries                                             1,065,000           1,020,000 

Other fees        none                  none 

Total               2,440,000                     2,395,000 

 

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend 

the meeting and cast their votes. 

 

Agenda 8 Consider and approve Director’s monthly remuneration 

Objective & Reason:  In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of 

Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve the directors’s monthly remuneration. 

Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration 

Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of 

the Company’s business including the increase in responsibility, the Board of Directors proposes Director’s 

monthly remuneration for the year 2022 as following. 

         2022            2021 

  1. Chairman of The Board of Director  35,000         32,000  Baht/month 

  2. Chairman of Audit Committee  35,000          32,000  Baht/month 

  3. Member of Audit Committee  33,000          30,000  Baht/month/person 

  4. Director    23,000          21,000  Baht/month/person 
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Other Remuneration and Benefits : None 

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

 

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of 

votes of shareholders who attend the meeting. Management Director Mr.Wirot Charoentra and Mr.Nata 

Hongladarom did not receive the remuneration 

 

Agenda 9 Consider and approve Director’s  Bonus 

Objective & Reason: :  In compliance with Public Limited Companies Act and the Company’s Article of 

Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve the directors’s Bonus. 

Board of Directors’ opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration 

Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of 

the Company’s business, the Board of Directors proposes to approve Director’s Bonus for the year 2021 of each 

position of  220,000 Baht. (Last year each position of  200,000 Baht). 

The company did not pay any benefit to the Board of Committee and the Board Audit Committee 

except the Director’s monthly remuneration and Director’s Bonus, which must approved from the resolution of 

AGM 

 

Remuneration 

Determining necessary and appropriate monetary and non-monetary remuneration, for individual members of 

the Board of Directors each year, by taking into consideration each director’s duties and responsibilities, 

performance, and comparisons against similar businesses, and the benefits expected in return from each director. 

The report will be submitted to the Board of Directors for consent and to the Shareholders’ Meeting for 

approval. 

 

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of 

votes of shareholders who attend the meeting. 

 

Agenda 10 Consider other issues (if any) 

  

The Company has invited an independent lawyer to observe in the counting of votes in this time. 

Paid up capital of 308,676,462 common shares at Bath 1 a share. The holders of common shares 

are entitled to one vote per share. 

The Company has a policy to promote attendance for all types of investors by choose a meeting 

place conveniently to facilitate attendance. But the pandemic situation of COVID-19 in Thailand, The 

Company is aware and concerns for the health and welfare of the shareholders, directors, 
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managements,and the Company’s staffs including related parties. For this year, the Company will hold 

the Meeting via E-AGM. If you have any questions, could you please contacts the company at Tel. 02 

9601380 in official time. 

Under Article of Association of the Company, number of shareholders or proxy attended the 

shareholders’ meeting have to be at least 25 persons or at least 50% of total shareholders of the Company, and 

the number of shares attended the meeting have to be at least 1/3 of total paid-up Shares. 

The Shareholders are cordially invited to attend the Meeting via E-AGM. If any Shareholder would 

appoint any other person to attend the Meeting and to cast the votes, please assign that person in the proxy (the 

proxy form are enclosed). In case that a shareholder cannot find a suitable person, the Company would like to 

propose Mr.Saravut Busayarat and Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong the Company’s Independent Directors 

and Audit Committee (Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy 

holders is enclosed, Enclosure 7) to be the proxy. Any shareholder or the proxy has to submit the relevant 

document to determine the right to attend the Meeting at the above mention or return singed proxy to the 

Company ,Pre-Built Public Company Limited , 503 Muang Thong Thani 3, Bond Street ,Bang Pood ,Pakkret 

,Nonthaburi 11120 or e-mail: prebregist@prebuilt.co.th  within 20 April 2022. 

 

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

 

1. Mr.Saravut Busayarat    Age 73 Years 

Resides 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 

 

2. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong  Age 59 Years 

Resides 222 Rama 6 Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 

 

  

For your acknowledgement. 

 

                 Yours faithfully, 

                               Pre-Built Public Company Limited 

 

 

          (Mr. Wirot  Charoentra) 

              Managing Director 
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เอกสารแนบ 2 
(สําเนา) 

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 
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จาํกดั เป็นคนกลางและไม่มีความเก่ียวโยงและไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั เป็นผูด้าํเนินการลงทะเบียนและนบัคะแนน ต่อท่ี

ประชุม  

คุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายใหคุ้ณบวับูชา ผูท้าํหนา้ท่ีพิธีกรในการประชุมแจง้

องคป์ระชุม 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 ครบองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบับริษทั 

 

สาํหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดาํเนินการไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายกาํหนด คือ 

• การประชุมในคร้ังน้ี เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

• ในการลงคะแนนเสียง ท่านผูถื้อหุน้จะทาํการลงคะแนนผา่น E-Voting 

• เม่ือจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง ซ่ึงจะใชห้ลกัการลงคะแนน 1 

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

• ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท่ี้ลงคะแนนผา่น E-Voting และผูท่ี้ลงคะแนน

ล่วงหนา้ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 

• กรณีท่ีท่านไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีกาํหนด ระบบจะนบัคะแนนเสียงของท่านเป็น เห็นดว้ย 

• โดยระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หกัดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มีสิทธ์ิ

ออกเสียงในวาระนั้นๆ  ผลท่ีไดถื้อเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  

• หลงัจากนบัคะแนนแลว้ พิธีกร จะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

• สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนผา่น E-Voting อีก 

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีจากบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดบ้นัทึกการลงคะแนนของท่านจากใบมอบ

ฉนัทะ  

• ในวาระทัว่ๆ ไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเป็นเกณฑต์ดัสิน ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธ์ิ

ออกเสียงไดต้ามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่

• สาํหรับวาระพิเศษต่างๆ ท่ีอาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนต่างออกไป โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนการลงคะแนน 

อาทิเช่น วาระท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียจะมีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้บางท่านท่ีจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

หรือในบางวาระ จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม เป็นตน้ 

• ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกนัไป ตามจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีทยอยลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดย

คะแนนรวมท่ีประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ลงทะเบียนและออกเสียงทนัใน

วาระนั้นๆ 

• เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ กลต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ หรือตวัแทนท่ี

ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น มีขอ้ซกัถาม หรือจะคดัคา้นในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตวัต่อท่ีประชุม 
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โดยยกมือข้ึนขออนุญาตจากประธานฯ หรือในกรณีท่ีท่านประชุมผา่นระบบ Online สามารถพิมพค์าํถามผา่น

เมนู Chat หรือ กดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand) พร้อมทั้งแจง้ช่ือ นามสกลุ และระบุวา่เป็นผูถื้อหุน้ /ผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด 

 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกนั บริษทัฯ จึงไดใ้หสิ้ทธ์ิแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

2. การเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิ้จารณาวา่มีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรรมการบริษทั 

โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวล่วงหนา้ก่อนการประชุม ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย ์และ เวปไซตข์องบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่

มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 

เร่ิมเขา้สู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงไดป้ระชุมไปเม่ือ วนัท่ี 16 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

คุณศิริชยั ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2563  ซ่ึง

ไดป้ระชุมไปเม่ือวนัท่ี  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 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 

 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

 

คุณวโิรจน์ฯ แถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมจาํนวน 4,279 ลา้น

บาท และมียอดกาํไรสุทธิรวม 166 ลา้นบาท โดยแยกผลประกอบการในแต่ละธุรกิจดงัน้ี 



 

22 

 

 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายไดใ้นปี 2563 จาํนวน 3,902 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 167 ลา้นบาท โดยในปี 

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 ซ่ึง

เร่ิมรับรู้รายไดเ้ป็นปีแรก 

 

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 ค่า

เส่ือมราคาตามงบการเงินปี 2563 สูงกวา่ปีก่อนๆ เกินเท่าตวั จึงถามถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํใหค้่าเส่ือมราคาสูงข้ึนมาก 

คุณณฐ ได้ช้ีแจงว่า เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ีใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึง

กาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สาํหรับสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเกิดจากสัญญาเช่า และรับรู้ค่าใชจ่้ายโดย

การบนัทึกค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าจึงทาํให้ค่าเส่ือมราคาใน

งบการเงินพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนัค่าเช่าในงบการเงินก็ลดลง ซ่ึงเป็นเร่ืองของการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

การเงิน ไม่ไดเ้กิดจากการซ้ือทรัพยสิ์น  

คุณศิริชยัฯ  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติัแสดงฐานการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 

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

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 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 

 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2563 
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 คุณวโิรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 166.60 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นกาํไร 0.540 บาท/หุน้ โดยบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรา หุ้นละ 

0.40 บาทต่อหุน้  หรือร้อยละ 74.11 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั  จึงใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั  

 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  กาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิรับเงินปันผลในวนัท่ี 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 

 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัออกและเสนอขายหุน้กู ้

คุณวิโรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุ้นกูว้งเงินไม่เกิน 1 พนัลา้น

บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการขยายการลงทุน อายหุุ้นกูไ้ม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัออกหุ้นกู ้

อตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาด โดยวิธีจดัสรรจะเป็นทั้งแบบเสนอขายให้กบัประชาชน

ทัว่ไป และหรือใหก้บันกัลงทุนสถาบนัหรือนกัลงทุนเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม 

 

คุณศิริชยั  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
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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 

 

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และ

ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการท่ีคณะกรรมการ

เสนอช่ือทั้ ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั แล้วว่าเป็น

ผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความเห็นวา่ เห็นสมควร

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดย

ใหด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม 

 

บริษทัฯไดแ้นบประวติั ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง เปิดเผยการถือหุน้ในบริษทัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน วนัท่ี

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ จาํนวนวาระท่ีดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุม และประสบการณ์

ทาํงานของแต่ละท่าน ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบในหนงัสือเชิญประชุม 
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คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ใน

วาระการน้ี เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกเป็นรายบุคคลเช่นกนั 

 

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 

บตัรเสีย        0 เสียง 

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน    140,702,681 เสียง 

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

คุณศราวธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัโดย  

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ 

นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) และ/หรือ 

นายจุมพฎ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645  
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(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 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในเครือของ

บริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,020,000 บาท (ปี 2563 จาํนวน 1,020,000บาท และปี 2562 จาํนวน 920,000 

บาท) 

ผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทั 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

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

 

  ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

พิธีกรแจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธ์ิ

ออกเสียง  ทั้งน้ีในการนบัคะแนนจะไม่รวมหุน้ของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั ผูถื้อหุน้ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

จาํนวน 100,000 หุน้ เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ส่วนคุณวโิรจน์ เจริญตรา ผูถื้อหุน้ของบริษทั และ

ดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษทัฯ จึง

ถือวา่ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี  

 

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 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติับาํเหน็จกรรมการ 

 

คุณศิริชยั แถลงวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

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

กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวในส้ินเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้ี 

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชยั  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

 

พิธีกรแจง้วา่ ในวาระน้ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธ์ิ

ออกเสียง ทั้งน้ี ในการนบัคะแนน จะไม่รวมหุน้ของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนดั ผูถื้อหุน้ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

จาํนวน 100,000 หุน้ และ คุณวโิรจน์ เจริญตรา ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี รวมถึงบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 258  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัฯ จึงถือวา่หุน้ของบุตร

ท่ีบรรลุนิติภาวะของคุณวโิรจน ์ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในวาระน้ีเช่นกนั รวมจาํนวน 81,265,363 หุน้ รวมจาํนวนหุน้

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียงทั้งส้ิน จาํนวน 81,365,363 หุน้ 
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ผลของมติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบอนุมติับาํเหน็จกรรมการ (ในวาระน้ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน รวมจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 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      - 

 

คุณศิริชยั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ไดมี้การดาํเนินการ

ในดา้น Anti-Corruption โดยมีไดป้ระกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อตา้นการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซ่ึงบริษทัฯไดผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการ (Collective Action Coalition Against 

Corruption หรือ CAC)  เป็นคร้ังแรกในปี 2559 และในปีท่ีผ่านมาทางบริษทัฯ ไดผ้่านการรับรองการต่ออาย ุเป็นคร้ังท่ี 1 

จากคณะกรรมการ โดยการรับรองมีอาย ุ3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566  

 

คุณศิริชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณบณัฑิต นุกรณ์นวรัตน์ ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ จากสถานการณ์โควทิในปีท่ีผา่นมา มี

ผลกระทบกบับริษทัฯ อยา่งไรบา้ง คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ จากสถานการณ์โควทิไดก่้อใหเ้กิดความยากลาํบากในการดาํเนิน

ธุรกิจ เน่ืองจากมีลูกคา้หลายโครงการชะลอตวัการเปิดโครงการ ทาํใหผ้ลประกอบการลดลงไปบา้ง และมีผลกระทบดา้น

แรงงาน เน่ืองจากไม่สามารถเดินทางเขา้มาทาํงานได ้ ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการหาแรงงานเพ่ิมเติม คาดวา่ในปีน้ีสถานการณ์

ต่างๆ น่าจะดีข้ึนกวา่เดิม แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัสามารดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นปกติเน่ืองจากแรงงานท่ีมีอยูใ่นมือก็ไม่

สามารถเดินทางกลบัประเทศไดเ้ช่นกนั เพียงแต่วา่ยงัไม่สามารถขยายตวัไดใ้นอตัราท่ีเราพอใจ ในปีน้ีมี โครงการ Forestias 

กบั โครงการ One Bangkok ทาํใหบ้ริษทัฯมี backlog ซ่ึงน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวโิรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษทัฯ  

 

ในภาพรวมบริษทัฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พรีบิลท์ เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ 

แมททีเรียล เป็นส่วนงานผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย คือ บจก. พรีบิลท์ โฮ

ลด้ิง ถือหุน้โดยบมจ.พรีบิลท ์100% ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย คือ บจก.พรีบิลท ์

ดีเวลลอปเมนท์ (เดิมช่ือ บจก. อีส แอม อาร์) ถือหุ้นโดย บจก.พรีบิลท์ โฮลด้ิง 100%  ปัจจุบนัมี Land bank อยู ่2 แปลง 1) 

บริเวณซอยสุขมุวทิ 26  2) บริเวณซอยสุขมุวทิ 24 เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัยงัไม่เอ้ืออาํนวย จึงหันไปให้ความสาํคญักบั

โครงการแนวราบ ซ่ึงโครงการท่ีไดเ้ปิดตวัแลว้ คือโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 อยูบ่ริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 
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3 บางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,269 ลา้นบาท เป็นบา้นเด่ียว เน้ือท่ีประมาณ 100 ตร.ว. ขายไปแลว้ร้อยละ 80 ของเฟส 1 

กาํลงัเปิดเฟสท่ี 2 คาดว่าน่าจะปิดโครงการไดภ้ายใน 2 ปี และโครงการบริเวณ ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) มูลค่า

โครงการประมาณ 630 ลา้นบาท เป็นบา้นเด่ียว คาดวา่จะเร่ิมเปิดขายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งสร้างบา้น

ตวัอยา่ง  

ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายท่ีเป็นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซ่ึงร่วมลงทุน

กบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการ 

1,462 ลา้นบาท ปัจจุบนัยอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 84 คาดวา่จะสามารถโอนไดห้มดภายในปีน้ี และโครงการ บริเวณทาวน์อิน

ทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise คาดวา่จะเปิดตวัในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2564 , ร่วมลงทุนใน บจก.พรีเม่ียม

เพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์กบั บจก.พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ มูลค่าโครงการ 600 

ลา้นบาท คาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 ปี 2564 , การร่วมลงทุนใน บจก.ชินวะ เอส39 ร่วมกับ บจก.ชินวะ เรียล

เอสเตท และ บจก.พรีแซนส์ คอร์ปอเรชัน่ อยูบ่ริเวณ ซอยสุขุมวิท 39 เป็นโครงการ Low-rise ซ่ึงยงัชะลอตวัอยู ่, การร่วม

ลงทุนใน บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท์ ร่วมกบั บจก.รีโวเอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง โครงการ EIGEN ซอย

พฒันาการ  ถนนพฒันาการตดัใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 721 ลา้นบาท ปัจจุบนัมียอดขาย 64 % คาดวา่จะปิด

โครงการไดใ้นปี 2565 และโครงการจตุโชติ เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ 433 ลา้นบาท คาดวา่น่าจะเปิดตวัในไตรมาส 3 ปี 

2564 น้ี , การลงทุนใน บจก.เอน็ริช วลิลา กบักลุ่มรังนกใต ้ในโครงการ AI Ratchaphruek (อยัย ์ราชพฤกษ)์ เป็นทาวน์โฮม 3 

ชั้น มูลค่าโครงการ 500 ลา้นบาท มียอดขายอยูท่ี่ 77 % คาดวา่จะโอนไดท้ั้งหมดในปี 2564 น้ี และยงัมี Project Joint venture  

ร่วมกบักลุ่มอนนัดา เป็นคอนโดมิเนียม High-rise คาดวา่น่าจะเร่ิมเปิดขายในปลายปี 2564 

   

ทั้งน้ีในส่วนของประมาณการรายไดใ้นงบการเงินรวม ในปี 2564 คาดวา่จะมีรายไดโ้ดยประมาณอยูท่ี่ 5,700 ลา้น

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

อตัรากาํไรสุทธิในปีน้ีน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 12.2 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสภาวะปกติ  

ในส่วนของรายไดข้องส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2564 คาดวา่จะมีรายได ้ 4,480 ลา้นบาท อตัรากาํไร

ขั้นตน้เติบโตประมาณร้อยละ 15 อตัรากาํไรสุทธิน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ 8.5 ในส่วนของ Backlog ยงัคงอยูท่ี่ 8,000 ลา้นบาท โดย

จะทยอยรับรู้รายไดใ้นปี 2564 ประมาณ 53% ในปี 2565 รับรู้รายไดป้ระมาณ 42% และในปี 2566 รับรู้รายไดป้ระมาณ 4%   

ในธุรกิจขายวสัดุก่อสร้าง คาดวา่ในปี 2564 จะมีรายไดโ้ดยประมาณอยูท่ี่ 444 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้คาดวา่จะ

อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 19 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีก่อน  

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ในปี 2564 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายไดจ้าํนวน 772 ลา้นบาท 

อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 29 โดยมาจากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บา้นเด่ียว อยูบ่ริเวณถนนพุทธมณฑล

สาย 3 ถนนบางแวก น่าจะทาํรายไดป้ระมาณ 610 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากโครงการหนามแดง ประมาณ 162 ลา้นบาท  

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยผ่านการลงทุนกบักิจการอ่ืน โครงการตั้งอยูบ่ริเวณสถานี

รถไฟฟ้าเสนานิคม ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่49% เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise คาดวา่จะรับรู้รายไดส่้วนท่ีเหลือในปีน้ี จาํนวน 

376 ลา้นบาท โครงการ EIGEN ซอยพฒันาการ 99 ถนนพฒันาการตดัใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษทัฯ ถือหุน้อยู ่35% คาด

วา่จะรับรู้รายไดป้ระมาณ 576 ลา้นบาท โครงการบริเวณถนนจตุโชติ บริษทัถือหุน้อยู ่35% คาดวา่น่าจะรับรู้รายไดใ้นปีน้ีอีก 

123 ลา้นบาท  

คุณอรุณ ไชยศิรินนท ์ ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2563 มี

จาํนวน 209.99 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน 261.93 ลา้นบาท เกิดจากการลดค่าใชจ่้าย



 

30 

 

ในส่วนใด คุณฐ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯไม่ไดจ่้ายโบนสัใหก้บัพนกังานในปีท่ีผา่นมา และพยายามบริหารค่าใชจ่้าย โดยลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนของค่ารับรอง และค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง 

คาํถามท่ี 2 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์ สอบถามวา่ โครงการหนามแดง ทางบริษทัมีความมัน่ใจในความสาํเร็จมาก

แค่ไหน เทียบกบั โครงการ Pannana คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ ทางบริษทัฯ เช่ือวา่ดว้ยราคาและวสัดุท่ีบริษทัฯ ใหก้บัลูกคา้ มีการ

ใหพ้ื้นท่ีใชส้อยมากกวา่โครงการในบริเวณเดียวกนั พร้อมกบัความสามารถในการบริหารตน้ทุนในการก่อสร้าง จึงเช่ือวา่

โครงการน้ีน่าจะประสบความสาํเร็จเช่นกนั 

คาํถามท่ี 3 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์สอบถามวา่ ทางบริษทัมีการเพ่ิมทุนในปี 2563 ในการร่วมทุนกบั บจก.รีโว ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํนวน 30 ลา้นบาท เพ่ือทาํโครงการใหม่ท่ีไหน หรือเป็นการลงทุนในโครงการเดิม คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ เป็น

การลงทุนในโครงการใหม่ บริเวณถนนจตุโชติ เหตผุลมาจากโครงการ Eigen ซ่ึงเป็นโครงการท่ีร่วมลงทุนกบักลุ่ม Revo 

ประสบความสาํเร็จอยา่งดี มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ และทีมผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิยัทศัน์ บริษทัฯ จึงลงทุนในโครงการ

ท่ี 2  

คาํถามท่ี 4 จากคุณอรุณ ไชยศิรินนท ์ ขอใหบ้ริษทั update ขอ้มูลการโอน และยอดขาย ของโครงการอยัย ์ ราช

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

ปัจจุบนัจาํนวน 11 หลงั รอโอนจาํนวน 28 หลงั และโครงการ Eigen มียอดโอนในปี 2563 จาํนวน 23 หลงั มียอดโอนใน

ปัจจุบนั 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 อยูร่ะหวา่งทาํ

ฐานราก 

คุณบัณฑิต นุกรณ์นวรัตน์ ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามว่า จากคาํถามก่อนหน้า ท่ีสอบถาม

เก่ียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์โควทิในปีท่ีผา่นมา มีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไรบา้ง แลว้คุณวโิรจน์ ช้ีแจงวา่ ในปีน้ีจะดี

ข้ึน อยากทราบวา่ สถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั กลบัมาเป็นปกติแลว้หรือไม่ คุณวิโรจน์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ สถานการณ์ใน

ปัจจุบนัดีข้ึน โดยยอดขายไดก้ลบัมาเป็นปกติ แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงระมดัระวงั  เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่โควิท จะอยูก่บัเราไปอีก

นานแค่ไหน หรือจะมีการชะลอตวัหรือไม่ ปัจจุบนัโครงการท่ีบริษทัฯไดเ้ซ็นสญัญาแลว้ ยงัดาํเนินการไดเ้ป็นปกติ 

 

คุณศิริชยั ไดใ้หโ้อกาสผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม และปิดประชุมเม่ือเวลา 16.00 น. 

 

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

                                                                            (นายศิริชยั สมบติัศิริ) 

 

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

                                           (นายวิโรจน์  เจริญตรา)      
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เอกสารแนบ 3 

แบบ 56-1 One Report  ปี2564 

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  

 

 
 

  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบ เพ่ือให้

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารประชุมผูถื้อหุ้นและแบบ 56-1 One Report  ปี2564ในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

  ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามเอกสารแนบ3) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

 1.เปิดกลอ้งบนมือถือ 

 2.สแกนท่ี QR Code 

 3.หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูแบบ 56-1 One Report   

หมายเหต:ุ กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่ (Application) 

อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

สําหรับระบบ Android 

 1.เปิดแอปพลิเคชัน่ QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

 2.สแกน QR Code เพ่ือดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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  Enclosure 3 
Form 56-1 One Report 2021 

QR Code Downloading Procedures  

 

 
 The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has 

developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting 

of Shareholders and the Form 56-1 One Report 2021 in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the 

shareholders to access the information with ease. 

 The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code (as shown in Enclosure 3) by following the 

step below. 

 

For iOS System (iOS 11 and above) 

 1.Turn on the mobile camera. 

 2.Turn the mobile camera to the QR Code to scan it. 

 3.The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access Form 56-1 One Report 2021. 

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications 

such as QR Code Reader, Facebook or Line. 

 

For Android System 

 1.Open applications such as QR Code Reader, Facebook or Line. 

 2.Scan the QR Code to access documents regarding the meeting. 
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เอกสารแนบ 4  
ประวตัย่ิอและประสบการณ์การทาํงานของผู้ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมการ ณ วนัที ่10 มนีาคม 2565  

ประเภทของกรรมการ – กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

คุณวโิรจน์ เจริญตรา 

อาย ุ57 ปี 

 

ตาํแหน่ง 

-  รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2547 – 20 เมษายน 2550  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2550 – 21 เมษายน 2553  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2556  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 3 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2556 – 27 เมษายน 2559  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 4 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2559 – 25 เมษายน 2562  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 5 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2562 – ปัจจุบนั   ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 6 

-ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง   ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 7 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั   20  ปี  2 เดือน (รวมถึงระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระน้ี) 

 

-  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

 

วุฒิทางการศึกษาและประวตักิารฝึกอบรม 

-  ปริญญาโท วศิวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร FN รุ่นท่ี 10/2004 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP  รุ่นท่ี 13/2004 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 25 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 20 

-  ปริญญาบตัร จากวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 26 

-  หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 7 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

-  18.32% เม่ือรวมสดัส่วนการถือหุน้โดยบุตรสาวคือนางสาวนภสัสร เจริญตราและบุตรชายนายวริีศ  เจริญตรา รวม 

   แลว้มีสดัส่วนการถือหุน้ 26.33% 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-  ไม่มี  

 

ความเช่ียวชาญ 

-  ดา้นวศิวกรรม  

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

ก.พ. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

 

องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

พ.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.บริหารสินทรัพยช์โย เจว ี บริหารสินทรัพย ์

ต.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.รีโว พร็อพเพอร์ต้ี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอน็ริช วลิลา พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ก.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ก.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ชินวะ เอส 39  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ผลิตและจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง 

ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
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ประเภทของกรรมการ – กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

นายณฐ  หงศ์ลดารมภ์ 

อาย ุ52 ปี 

 

ตาํแหน่ง 

-  กรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และเลขานุการบริษทั 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 – 25 เมษายน 2562  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2562 – ปัจจุบนั   ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 

-ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง   ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 3 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั   7  ปี  10 เดือน (รวมถึงระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระน้ี) 

 

-  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

-  ประกาศรับรองความรู้สาํหรับการปฏิบติังานในงานท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA License)  

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร CSP  รุ่นท่ี 69/2016 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 124/2016 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร APCG รุ่นท่ี  20/2015 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-  ไม่มี  

 

ความเช่ียวชาญ 

-  ดา้นการเงิน บญัชี และเศรษฐกิจ  
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

พ.ย. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

   2547 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

 

องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ต.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.รีโว พร็อพเพอร์ต้ี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอน็ริช วลิลา พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ก.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ก.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ชินวะ เอส 39  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.พรีบิลท ์โฮลด้ิง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 
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ประเภทของกรรมการ – กรรมการอสิระ 

คุณประสงค์ ประภัสสราทติย์ 

อาย ุ58 ปี 

 

ตาํแหน่ง 

-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2550 – 21 เมษายน 2553  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2556  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2556 – 27 เมษายน 2559  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 3 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2559 – 25 เมษายน 2562  ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 4 

-ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2562 – ปัจจุบนั   ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 5 

-ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง   ดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 6 

 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั   17  ปี  10 เดือน (รวมถึงระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระน้ี) 

 

-  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

 

วุฒิทางการศึกษาและประวตักิารฝึกอบรม 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

-  ปริญญาโท การเงิน  Georgia State  University, USA 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร AACP รุ่นท่ี 29/2018 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 67/2007 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-  ไม่มี  

 

ความเช่ียวชาญ 

-  ดา้นการเงิน เศรษฐกิจ และวศิวกรรม 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

บริษัทจดทะเบียนจาํนวน 1  แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

มี.ค. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

มิ.ย. 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

 

องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นานมัง่มี บิสซิเนส ใหเ้ช่าหอ้งพกั 
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 หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

 บริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอช่ือบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

กรรมการอิสระของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติั ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (เช่น พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

3) สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมา อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ (กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร) 

4) สามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบของตน 

ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถเสนอช่ือบุคคลท่านอ่ืน เขา้รับการเลือกไดโ้ดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั

และกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งเขา้นิยามกรรมการอิสระดว้ย 
 

 

 

ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสียในปัจจุบันหรือ 

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

รายช่ือกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 

คุณประสงค์ ประภัสสราทติย์ 

1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลูกจา้ง 

หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
ไม่เป็น 

2.เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษา

กฎหมาย) 
ไม่เป็น 

3.มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถ

ทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การให้

กูย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 

ไม่มี 

 
 
 



 

40 

 

Enclosure  4 

Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 10 March 2022   

Type of directors – Director representing management of the Company 

Mr.Wirot Charoentra 

57 years old 

 

Position 

Vice Chairman of the Board of Directors , Managing Director and Authorized Director 

 

  Directorships  in the Company 

-Appointed since 10 February 2004 – 20 April 2007  as the 1st  term as Company’s director 

-Appointed since 20 April 2007 – 21 April 2010   as the 2nd  term as Company’s director 

-Appointed since 21 April 2010 – 26 April 2013   as the 3rd  term as Company’s director 

-Appointed since 26 April 2013 – 27 April 2016   as the 4th  term as Company’s director 

-Appointed since 27 April 2016 – 25 April 2019   as the 5th  term as Company’s director 

-Appointed since 25 April 2019 – present   as the 6th  term as Company’s director 

-Nominate  to be re-elected for another term   as the 7th term as Company’s director 

 

  Being a director for 20  years  2 months 

  

-  Not be any position in the competitive or connected company 

 

Education 

-  M.E.(Structural)  George Washington University, U.S.A. 

-  B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University   

-  Finance for Non-Finance Directors 10/2004  

-  Director Accreditation Program By IOD : DAP 13/2004  

-  Program Executives Capital Market Academy (CMA.25)  

-  The Program for Senior Executives on Justice Administration Batch 20th  

-  The National Defence Collage (NDC 26)  

-  Rule of Law for Democracy Diploma Batch 7th 
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% of Shareholding 

-  18.32% or held on 26.33% which included related person 

Relationship with executives 

-  None  

Professional 

- Engineer 

 

Work experience in the past 5 years 

Listed Company 1 Company 

Period Position Company Type of Business 

Dec. 2017 - Present Vice Chairman of the Board of Directors Pre-Built Plc. Construction 

Feb. 2004 - Present Director and Managing Director Pre-Built Plc. Construction  

 

Non – Listed Company 11 Companies 

Period Position Company Type of Business 

May 2021 - Present Director Chayo JV Asset Management Co.,Ltd. Asset Management 

Oct. 2020 - Present Director Revo Property Co.,Ltd. Real Estate  

Nov. 2019 - Present Director Enrich Villa Co.,Ltd. Real Estate  

Sep. 2019 - Present Director Revo Development Co.,Ltd. Real Estate  

Oct. 2018 - Present Director Ananda And Partners Saphankhwai One Co.,Ltd. Real Estate  

Jul. 2018 - Present Director Shinwa S39 Co.,Ltd. Real Estate  

Jun. 2018 - Present Director Premium Place Development Co.,Ltd.  Real Estate  

Oct. 2017 - Present Director PCM Construction Materials Co.,Ltd. Manufacturing and distributing 

construction material 

Oct. 2017 - Present Director Prebuilt Development Co.,Ltd. Real Estate 

Apr. 2017 - Present Director P & P Asset Group Co.,Ltd.  Real Estate 

Apr. 2017 - Present Director Pre-Built Holding Co.,Ltd. Holding Company 
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Type of directors – Director representing management of the Company 

Mr. Nata Hongladarom 

52 years old 

 

Position 

Director and authorized signatory , Company Secretary 

 

Directorships  in the Company 

-Appointed since 13 July 2017 – 25 April 2019   as the 1st  term as Company’s director 

-Appointed since 25 April 2019 – present   as the 2nd  term as Company’s director 

-Nominate  to be re-elected for another term   as the 3rd  term as Company’s director 

 

  Being a director for 7  years  10 month 

  

-  Not be any position in the competitive or connected company 

Education 

-  M.B.A. Chulalongkorn University 

-  Certified Public Auditor (CPA.) 

-  FA Licenses by Training Institute, Association of Securities  

-  Company Secretary Program By IOD: CSP 69/2016 

-  Director Accreditation Program By IOD: DAP 124/2016 

-  Anti-Corruption: The Practical Guide By IOD: ACPG 20/2015 

 

% of Shareholding 

-  No related person held company’s share 

 

Relationship with executives 

-  None  

 

Professional 

- Accounting Finance and Economics 
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Work experience in the past 5 years 

Listed Company 1 Comapny 

Period Position Company Type of Business 

Jul. 2017 - Present Director Pre-Built Plc. Construction 

Nov. 2016 - Present Company Secretary  Pre-Built Plc. Construction  

2004 - Present Chief  Financial Officer Pre-Built Plc. Construction 

 

Non – Listed Company 9 Companies 

Period Position Company Type of Business 

Oct. 2020 - Present Director Revo Property Co., Ltd. Real Estate 

Nov. 2019 - Present Director Enrich Villa Co., Ltd. Real Estate 

Sep. 2019 - Present Director Revo Development Co., Ltd. Real Estate 

Jul. 2018 - Present Director Shinwa S39 Co., Ltd. Real Estate  

Jun. 2018 - Present Director Premium Place Development Co., Ltd. Real Estate  

Oct. 2017 - Present Director PCM Construction Materials Co., Ltd. Manufacturing and distributing construction 

material 

Oct. 2017 - Present Director Prebuilt Development Co., Ltd. Real Estate  

Apr. 2017 - Present Director P & P Asset Group Co., Ltd. Real Estate  

Apr. 2017 - Present Director Pre-Built Holding Co., Ltd. Holding Company 
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Type of directors – Independent director 

Mr.Prasong Prapussaratit 

58 years old 

 

Position 

- Independent Director and Audit Committee 

 

  Directorships  in the Company 

- Appointed since 14 June  2007 – 21 April 2010  as the 1st  term as Company’s director 

-Appointed since 21 April 2010 – 26 April 2013   as the 2nd  term as Company’s director 

-Appointed since 26 April 2013 – 27 April 2016   as the 3rd  term as Company’s director 

-Appointed since 27 April 2016 – 25 April 2019   as the 4th  term as Company’s director 

-Appointed since 25 April 2019 – present   as the 5th  term as Company’s director 

- Nominate  to be re-elected for another term   as the 6th  term as Company’s director 

 

  Being a director for 17  years  10 months 

  

-  Not be any position in the competitive or connected company 

 

Education 

-  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University  

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

- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018 

- Director Accreditation Program By IOD : DAP  67/2007 

 

% of Shareholding 

-  No related person held company’s share 

 

Relationship with executives 

-  None  

 

Professional 

- Finance Economics  and Engineer 
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Work experience in the past 5 years 

Listed Company 1 Company 

Period Position Company Type of Business 

Mar. 2011 - Present Audit Committee Pre-Built Plc. Construction 

Jun. 2007 - Present Director Pre-Built Plc. Construction  

 

Non – Listed Company 1 Company 

Period Position Company Type of Business 

2010 – Present Director  Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd. Rental property 
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Criteria for the selection of Directors and Independent Directors. 

The Nomination Committee will be appointed Director and Independent Director of the Company, with the following 

features. 

1) Meet the legal requirements (such as the Royal Act on Public Limited, Securities and Exchange Act). 

2) Have knowledge and experience regarding the business, including has an intentions and ethical business practices. 

3) Independence from the Company. (Except board who is management) 

4) Be able to devote sufficient time to the Company and care in the performance of their duties and responsibilities. 

The Company has an opportunity for shareholders to nominate candidates on the website of the Company. In addition, 

Independent Director has to comply with the definition of Independent Director of Securities and Exchange Act. 

 

Type of Conflict of interest 

Name 

Mr.Prasong Prapussaratit 

 

1.Be/ not being a director participating in management, or not being a staff, employee 

or consultant who receives regular salary. 
None 

2.Be/ not being any professional service providers. None 

3.Be/ not having business relationship with the Company (buying, sell raw material, 

goods, services, borrow or lend) 
None 
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เอกสารแนบ 5
จํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) ปี 2564

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ

การเข้าอบรมหลักสูตรของ /จํานวนการประชุม คิดเป็น  1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64 ปี 2563

ประเภท ตําแหน่งในคณะกรรมการ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2564 (บาท)

คุณศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 91% 384,000                    200,000                

คุณวิโรจน์ *** เจริญตรา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% ไม่มีค่าตอบแทน 200,000                

Finance for Non-Finance Director (FN)

คุณศราวุธ บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 384,000                    200,000                

Director Certification Program (DCP)

รศ.ดร. ธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                    200,000                

Director Accreditation Program (DAP)

คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                    200,000                

Director Accreditation Program (DAP)

นพ.สิทธิพร*** ศรีนวลนัด กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% 252,000                    200,000                

Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

คุณณฐ*** หงศ์ลดารมภ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% ไม่มีค่าตอบแทน 200,000                

Company Secretary Program (CSP)

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

คุณสุเทพ ธาระวาส กรรมการอิสระ กรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 252,000                    200,000                

Director Accreditation Program (DAP)

Ehical Leadership Program (ELP)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

พลตํารวจตรีจตุรงคภ์ุมรินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% 252,000                    200,000                

2,244,000                1,800,000            

***     กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

สามารถทําหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการตัวแทนหมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 5 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ รวมกันทั้งสิ้น 6 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจํานวนกรรมการ

รายนามกรรมการ
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Enclosure 5
Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2021

Director's Attendance and Remuneration

Thai Institute of Directors's No.of Attendance % 2021 Remuneration 2020 Bonus

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

2021 (Baht)

Mr. Sirichai Sombatsiri Independent Director Director and Chairman of the Board of Directors Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% 384,000                               200,000            

Mr. Wirot *** Charoentra Director Managing Director and Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% No remuneration 200,000            

Representing Management of the Company Vice Chairman of the Board of Directors Finance for Non-Finance Director (FN)

Mr. Saravut Busayarat Independent Director Director and Chairman of Audit Committee Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 384,000                               200,000            

Director Certification Program (DCP)

Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong Independent Director Director and Audit Committee Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                               200,000            

Director Accreditation Program (DAP)

Mr. Prasong Prapussaratit Independent Director Director Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 360,000                               200,000            

Director Accreditation Program (DAP)

Ph.D. Sittiporn*** Srinualnad Director Director Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% 252,000                               200,000            

Representing major shareholder Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

Mr.Nata*** Hongladarom Director Director Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% No remuneration 200,000            

Representing Management of the Company Company Secretary Program (CSP)

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)

Mr.Suthep Tharawas Independent Director Director Advanced Audit Committee Program (AACP) 10/10 100% 252,000                               200,000            

Director Accreditation Program (DAP)

Ehical Leadership Program (ELP)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

Pol. Maj. Gen. Chaturong Pumarin Independent Director Director Director Accreditation Program (DAP) 10/10 100% 252,000                               200,000            

2,244,000                            1,800,000         

***    the Company's Authorized Directors

Definition Independent Director means a director who is independent from the major shareholder or relative persons, from the management or relative persons, holds the Company's shares not more than 5% 

and is not the Company or its Subsidiaries' Management, and can fairly and equally protect all shareholders' benefit.

Director means a director who is represent the major shareholder or relative persons, holds the Company's shares more than 5% 

Representing major shareholder

The Company's Independent Directors / Audit Committees are 6 persons, equivalent to 67% of total No. of Board of Directors.

Name
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รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

Directors and Management’s share held report 
 

ลาํดบั 

No. 

รายช่ือ 

Names 

หุ้น (Shares) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

As at 31 Dec. 2020 

เพิม่ (Increase) ลด (Decrease) 

หุ้น (Shares) 

ณ 31 ธ.ค. 2564 

As at 31 Dec. 2021 

1. 

 

 

 

คุณวิโรจน์ เจริญตรา 

Mr. Wirot Charoentra 

คู่สมรสและบุตร 

Spouse and Child 

56,545,363 

 

24,720,000 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

56,545,363 

 

24,720,000 

 

2. 

 

คุณศราวธุ  บุษยรัตน์ 

Mr. Saravut  Busayarat 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

3. 

 

 

 

รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง 

Assoc. Prof. Dr. Tanit  Tongthong 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

4. 

 

 

 

คุณประสงค ์ ประภสัสราทิตย ์

Mr. Prasong  Prapussaratit 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

5. 

 

 

 

คุณศิริชยั  สมบติัศิริ 

Mr. Sirichai  Sombutsiri 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

6. นายแพทยสิ์ทธิพร  ศรีนวลนดั 

Ph.D. Sittiporn  Srinualnad 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

100,000 - - 100,000 

7. 

 

 

 

คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์

Mr. Nata  Hongladarom 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

8. 

 

 

 

คุณสุเทพ  ธาระวาส 

Mr. Suthep  Tharawas 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

9. 

 

 

 

พลตาํรวจตรีจตุรงค ์ ภุมรินทร์ 

Police Major General Chaturong  Pumarin 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 
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ลาํดบั 

No. 

รายช่ือ 

Names 

หุ้น (Shares) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

As at 31 Dec. 2020 

เพิม่ (Increase) ลด (Decrease) 

หุ้น (Shares) 

ณ 31 ธ.ค. 2564 

As at 31 Dec. 2021 

10. 

 

 

 

คุณสิทธิพร ทรวงแสวง 

Mr. Sittiporn  Suangswang 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

- - - - 

11 

 

. 

 

คุณพลูสิน ชาตะกูล 

Mr. Phunsin  Chatakool 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

146 - - 146 

12. 

 

 

 

คุณชยัรัตน์  สุวพฒัน ์

Mr. Chairat  Suwapat 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

Spouse and Dependent Child 

187,195 - - 187,195 

 รวม 81,552,704 - - 81,552,704 
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สรุปรายช่ือผู้ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทนบัแต่ปี 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมดีงันี ้

 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ 

จาํนวนหุ้น  

ณ   

10 มนีาคม 2565 

 

คดิเป็นร้อยละของหุ้น

ทีม่สิีทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

 

ประเภทของกรรมการ / ตาํแหน่งใน

คณะกรรมการปัจจุบนั / และทีเ่สนอให้เป็น 

 

1. คุณวโิรจน์ เจริญตรา 

 

56,545,363 

 

 

18.32 

    (เม่ือรวมสดัส่วนการถือ

หุ้นโดยบุตรสาวคือ

นางสาวนภสัสร เจริญตรา

และบุตรชายเด็กชายวีริศ 

เจริญตรารวมแลว้มีสดัส่วน

การถือหุ้น 26.33%) 

 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร/ รองประธาน

กรรมการ / เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งและ

ประเภทกรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 

 

2. คุณณฐ หงศล์ดารมภ ์

 

0.00 

 

0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้

ถือหุน้ในบริษทั) 

 

 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร/ กรรมการ 

/ เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งและประเภท

กรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 

 

3. คุณประสงค ์ประภสัสราทิตย ์

 

 

0.00 

 

 

0.00 

(ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้

ถือหุน้ในบริษทั) 

 

 

 

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

/ เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งและประเภท

กรรมการเดิมท่ีเคยเป็น 
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The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director 

 

Name 
Shares Held on  

10 March 2022 

% to total right 

shares voting 
Type/Position/Type and Position proposed 

 

1. Mr.Wirot Charoentra 

 

56,545,363 

 

 

18.32 

(or held on 26.33%,  

which included 

related person) 

 

Director representing management of the 

Company / Vice Chairman of the Board of 

Directors / be proposed in the previous type 

and position Director. 

 

 

2. Mr.Nata Hongladarom 

 

0.00 

 

0.00 

(No related 

person held 

company’s share) 

 

 

 

Director representing management of the 

Company / Director / be proposed in the 

previous type and position Director. 

 

 

3. Mr.Prasong Prapussaratit 
 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

(No related 

person held 

company’s share) 

 

 

 

Independent Director /Audit Committee 

 / be proposed in the previous type and 

position Director. 
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         เอกสารแนบ 6 

Enclosure   6 

           

รายละเอยีดของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ ขอเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบอาํนาจของท่าน  

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

 

1. คุณศราวุธ บุษยรัตน์  

 (กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  

 อาย ุ73 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 19/1 ซอยวภิาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 

 

 กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆในทุกวาระ ท่ีเสนอในการประชุม   AGM  คร้ังน้ี 

 

 2.  รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 

 (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)  

  อาย ุ59 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆในทุกวาระ ท่ีเสนอในการประชุม   AGM  คร้ังน้ี 

 

  

  

 1.  Mr. Saravut Buasayarat     

  (Independent Director and Chairman of Audit Committee) 

  Age 73 Years, resides at 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 

 

    Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed  

  in this AGM meeting. 

 

 2. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong 

  (Independent Director and Audit Committee) 

  Age 59 Years Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 

 

    Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed  

  in this AGM meeting. 
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คุณศราวุธ บุษยรัตน์ 

อายุ 73 ปี 

 

ตาํแหน่ง  

-  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 7 วาระ 18 ปี ตั้งแต่ 10 กมุภาพนัธ์ 2547 

 

-  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  M.A (Economics) Old Dominion University, Virginia, U.S.A 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  AACP รุ่นท่ี 29/2018 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร  DCP รุ่นท่ี 41/2004 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-  ไม่มี  

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

มี.ค. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

ก.พ. 2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

 

องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ส.ค. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อินฟินิท เทคโนโลย ีคอร์ปอเรชัน่ พฒันาและใหบ้ริการดา้น

เทคโนโลย ี
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รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 

อาย ุ59 ปี 

 

ตาํแหน่ง 

-  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 7 วาระ 18 ปี ตั้งแต่ 10 กมุภาพนัธ์ 2547 

 

-  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาเอก วศิวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A. 

-  ปริญญาโท วศิวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร AACP รุ่นท่ี 29/2018 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 11/2004 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

-  ไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-  ไม่มี  

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

บริษัทจดทะเบียน 2  แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ก.พ. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีบิลท ์ รับเหมาก่อสร้าง 

พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ บริษทัท่ีปรึกษา 

 

องค์กร/บริษัททีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2537 -  ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมโยธา  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

สถานศึกษา 
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Mr.Saravut Busayarat 

73 years old 

 

Position 

Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

Being a director for 7 terms 18  years since 14 February  2004 

 

Education 

-  M.A (Economics) Old Dominion University, Virginia, U.S.A 

-  Advanced Audit Committee Program By IOD : AACP 29/2018 

-  Director Certification Program By IOD : DCP 41/2004 

 

% of Shareholding 

-  No related person held company’s share 

 

Relationship with executives 

-  None  

 

Work experience in the past 5 years 

Listed Company 

Period Position Company Type of Business 

Oct. 2018 - Present Director and Chairman of the Audit Committee Kumwell Corporation Co.,Ltd. Lightning protection system 

Mar. 2011 - Present Director and Chairman of the Audit Committee Pre-Built Plc. Construction 

Feb. 2004 - Present Audit Committee Pre-Built Plc. Construction  

 

Non – Listed Company 

Period Position Company Type of Business 

Aug. 2011 – Present Director  Infinite Technology Corporation Co.,Ltd. Technology Solution Provider 
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Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong 

59 years old 

 

Position 

 -  Independent Director and Audit Committee 

    Being a director for 7 terms 18  years since 14 February  2004 

 

-  Not be any position in the competitive or connected company 

 

Education 

-  Ph.D. Civil Engineering University of Maryland, U.S.A. 

-  M.S. University of Missouri, U.S.A.  

-  B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University 

-  Advanced Audit Committee Program  By IOD : AACP 29/2018 

-  Director Accreditation Program  By IOD : DAP 11/2004 

 

% of Shareholding 

-  No related person held company’s share 

 

Relationship with executives 

-  None  

 

Work experience in the past 5 years 

Listed Company 2 Company 

Period Position Company Type of Business 

Feb.2004 - Present  Director and Audit Committee Pre-Built Plc. Construction 

May 2018 - Present Director and Audit Committee Project Planning Service Plc. Consultant 

 

Non – Listed Company  1 Company 

Period Position Company Type of Business 

1994 - Present 

 

Department of Civil Engineering, 

Faculty of Engineering 

Chulalongkorn University 

 

Academic 
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         เอกสารแนบ 7 
นิยามกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทั พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน)  และไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน(ทจ.4/2552) ดงัน้ี  

 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งในปัจจุบนั

และก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งใน

ปัจจุบนั และก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

    โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว   รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ    การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ   หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื   คํ้า

ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน   รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกัน   ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามี

ภาระหนา้ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ตามวธีิการคาํนวณ มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยให้นบัรวม

ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริษทัฯ และไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผู ้

มีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  สงักดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนั และก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ
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เกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ แต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย หรือ ไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ  หรือถือ

หุน้เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้  ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการ ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

    ทั้งน้ี ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ  (collective decision) ไดโ้ดยไม่ถือว่ากรรมการ

อิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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Enclosure 7 
Definition of Independent Director  

 

In compliance with the Company’s good corporate governance, the Board of Directors has considered to appropriately define 

qualification of Independent Director equal to those defined by the Capital Market Supervisory Board, as seen below: 

 

1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company,  subsidiaries, affiliates, 

major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a person connected to the independent 

director; 

 

2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who receives regular salary, 

or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries,  major shareholder, or 

of the controlling  persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship; 

 

3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent, spouse, sibling, 

and children, including spouse of the children, management, major shareholders, controlling persons, or nominated persons to be 

management or controlling persons of the Company or subsidiaries; 

 

4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling 

persons of the Company with conflict of interest in a way which may obstruct his independent judgment, or not being significant 

shareholders or controlling persons having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, 

major shareholders or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent 

directorship; 

 

    The aforementioned term ‘business relationship’ includes normal business transaction, rental, or lease of immovable property, 

transaction relating to assets or services, or grant or receipt of financial assistance through borrowing or lending loans, guarantee, 

pledge of asset as collateral, including any other similar transactions which may cause the Company or the counterparty being 

indebtedness to the other party in the amount of 3 % or more of the net tangible assets of the Company, or Baht 20 Million or 

more, whichever is lower.  The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for value of 

connected transaction under the Notification of the Capital Market Supervisory Board.  The combination of such indebtedness 

shall include such indebtedness incurred during 1 year prior to the date on which the business relationship with the person 

commences;  

 

5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of 

the Company and significant shareholders (holding more than 10 % of the total outstanding voting shares of the Company 
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including those of the connected person) controlling persons or partner of the audit firm which employs the auditor of the 

Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and 

at least 2 years prior to taking the independent directorship; 

 

6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual service fee in the 

amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or 

controlling persons of the Company, and not being significant shareholders, controlling persons, or partners of such professional 

service providers both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship; 

 

7. Not representing the Company’s directors, major shareholders, or shareholders connecting to major shareholders; 

 

8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being significant shareholders of the 

partnership, or not being director participating in management, an employee, a staff, a consultant who receive regular salary or 

holding shares more than 1 % of the total outstanding voting shares of other companies having conflict of interest with the 

Company or subsidiaries; 

 

9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his opinion regarding the 

Company’s operation. 

    After the appointment, the Company’s Independent Director may be authorized by the Board of Directors to make collective 

decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or 

controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed partaking in the management. 
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         เอกสารแนบ 8 
ข้อบงัคบัของ 

บริษัท พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) 

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดั  ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืน

ใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด  

 

ขอ้ 36.ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  การประชุมเช่นน้ีให้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้

จดัใหมี้ข้ึนภายในส่ี (4)  เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ  ใหเ้รียกวา่ ”ประชุมวสิามญั”  

 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั

ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดเขา้ช่ือกันทาํหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชดัเจน 

คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1)  เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 37.ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย

ทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 

ขอ้ 38.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม(1/3) ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองค์

ประชุม 
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ขอ้ 39.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

 การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนกาํหนด โดย

ให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้

ประชุมและอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

 

ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 40.การประชุมผูถื้อหุน้ให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียน

ลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไว้

ในหนงัสือนดัประชุมได ้

 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา เร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมเติมไม่

เสร็จ และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้

คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั

ก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย

จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 

 ขอ้41.ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ขอ้ 42.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ้ 43.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี  หรือกรณีอ่ืนตามท่ี

กฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
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 (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

 (ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี 

  สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั 

บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

 (จ) การเพ่ิมและการลดทุน 

 (ฉ) การออกหุน้กู ้

 (ช) การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 
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Enclosure 8 
(Translation) 

 

Articles of Association 

Of 

Pre-Built  Public Company Limited 

 

Chapter IV 

Shareholders’ Meeting 

 

35. The shareholders’ meeting shall be in the locality in which the head office of the Company is located or in a nearby province 

in Thailand. 

 

36. The board of directors shall call a shareholders’ meeting, which is an annual general meeting of shareholders, within four 

months from the end of the fiscal year of the Company. 

 

  Shareholders’ meetings, other than the one above-mentioned, shall be called extraordinary general meetings. 

 

The board of directors may call an extraordinary general meeting of shareholders any time the board of directors 

considers it expedient to do so.  Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of the total number of 

shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares amounting to not less than one-tenth 

of the total number of shares sold may submit their names in a request directing the board of directors to call an 

extraordinary general meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.  

The board of directors shall call for a shareholders’ meeting to be held within one month of the date of receipt of such 

request from the said shareholders. 

 

37. In calling a shareholders’ meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the 

place, date, time and agenda of the meeting, as well as the matters to be proposed to the meeting with reasonable details by 

indicating clearly whether the matter proposed is as information, for approval or for consideration, as the case may be, 

including the opinions of the board of directors in the said maters, and the said notice shall be delivered to the shareholders 

at least seven days prior to the date of the meeting.  The notice calling for the meeting shall also have been published for 

three consecutive days in a newspaper at least three days prior to the date of the meeting. 
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38.In order to constitute a quorum, the shareholders and proxies (if any) attending a shareholders’ meeting shall not be fewer than 

twenty-five persons or not less than a half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold 

shares amounting to at least one-third of the total number of shares sold of the Company. 

 

At any shareholders’ meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of 

shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholders’ meeting was called as a result 

of a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled.  If such meeting was not called as a result of a request of 

the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to 

shareholders at least seven days prior to the date of the meeting.  In the subsequent meeting, a quorum is not required. 

 

39. In the shareholders’ meeting, a shareholder may authorize any other person as a proxy to attend and vote at the meeting on his 

or her behalf by submitting a proxy to the chairman of the board or the person designated by the chairman of the board prior 

to the proxy attending the meeting. The power of attorney shall be dated and signed by the grantor in the form prescribed by 

the Registrar.  The details should be as follows: 

   (a)  Amount of Shares present in proxy 

   (b)  Name present in proxy of shareholders 

   (c)  Date and Time of Shareholders’ Meeting in proxy 

 

40. The chairman of the meeting of shareholders shall has the duty to conduct the meeting in compliance with the articles of 

association of the company relating to meetings and to follow the sequence of the agenda stipulated in the notice calling for 

the meeting, unless the meeting pass a resolution allowing a change in the sequence of the agenda with a vote of not less 

than two-thirds of the number of the shareholders present at the meeting. 

 

When the consideration of the matters under paragraph one is finished, the shareholders holding shares amounting to 

not less than one-third of the total number of shares sold may request the meeting to consider matters other than those 

indicated in the notice calling for the meeting.  

 

In the case where the meeting has not concluded the consideration of the matters according to the sequence of the 

agenda under paragraph one or the matters raised by shareholders under paragraph two, as the case may be, and it is 

necessary to postpone the consideration of the meeting, the meeting shall determine the place, date and time for the next 

meeting and the board of directors shall deliver the notice calling the meeting which indicates the place, date, time and 

agenda of the meeting to the shareholder not less than seven days prior to the date of the meeting, provided the notice calling 

the meeting shall also be published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting. 

 

41. The chairman of the board shall be the chairman of shareholders’ meetings.  If the chairman of the board is not present at a 

meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the 
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chairman of the meeting.  If there is no vice-chairman or there is a vice-chairman but he is not present at the meeting or 

cannot perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the 

meeting. 

 

42. One share shall have one vote. 

 

 Shareholder shall have not right to vote in a conflict of interest agenda of their shareholder except director election agenda.  

 

43. Any ordinary voting and approve any activities in the meeting of shareholders, the majority vote of the shareholders who 

attend the meeting and cast their votes is the resolution of the meeting of shareholders.   In the following events or other 

issues as stipulated by laws, a vote of not less than three-quarters of the total number of votes of shareholders who attend the 

meeting and have the right to vote: 

 

(a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons; 

(b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the 

Company; 

(c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or 

important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the 

Company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of 

profit and loss sharing; 

(d) the amendment of the memorandum of association or the articles of association; 

(e) the increase or decrease of the Company’s capital;  

(f) the issuance of debentures; 

(g) the amalgamation or dissolve. 
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เอกสารแนบ 9 /Enclosure 9 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 

 

เขียนท่ี....................................................  

                                                                                          Written at  

วนัท่ี ..........................เดือน.............................พ.ศ.................  

Date      Month            Year  

 

ขา้พเจา้..................................................................หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง......................................  

I/We,               Identification Card/Passport number  

สญัชาติ....................................อยูบ่า้นเลขท่ี......................ถนน........................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality               Residing at No.                 Road                                       Subdistrict  

อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์...............................................  

District                    Province               Postal Code  

อีเมล.์......................................................................................โทรศพัทมื์อถือ............................................................................  

E-mail                   Mobile Phone  

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................................................หุน้  

As a shareholder of Pre-Built Public Company Limited, holding a total number of ………………………………….shares 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 21 เมษายน 

2565 เวลา 14.30 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงคเ์ขา้ร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสาํหรับเขา้ร่วมประชุม ส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2022 on 21 April 2022 at 14.30 

hrs. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws. 

ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค ์(เร่ิมใชง้านวนัท่ี 21 มีนาคม 2565) หรือ ส่งแบบฟอร์มมายงับริษทัโดยสแกนหรือ

ถ่ายรูปมายงั บริษทัท่ี อีเมล prebregist@prebuilt.co.th  ภายใน วนัท่ี 20 เมษายน 2565 

Register via QR Code or Link (Starting date 21 March 2022) or sending this form to the Company or scanning or 

taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th  within 20 April 2022 

         ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder 

(……………………………..………………………………) 
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ระเบียบและวธีิการในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มี

ความห่วงใยในสถานการณ์ดงักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัน้ี 

 

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 บริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซ่ึงแนบทา้ยหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เอกสารแนบ 1) ใหแ้ก่บริษทั

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามท่ีอยู ่ดา้นล่างน้ี หรือโดยสแกน 

หรือถ่ายรูปมายงับริษทัท่ี อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 

หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่งมาท่ี) 

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน)   ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

เลขท่ี 503 ชั้น 1 ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

 

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ มายงับริษทั ตามท่ีอยู ่ท่ีระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดย

สแกนหรือ ถ่ายรูปส่ง มายงับริษทัท่ี อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) 

2.1 การยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค ์(เร่ิมใชง้านวนัท่ี 21 มีนาคม 2565) หรือส่งแบบ

ลงทะเบียน และสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบ

ฉนัทะ) เพ่ือยนืยนัตวัตน มายงับริษทัตามท่ีอยู ่ท่ีระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายงับริษทัท่ีอีเมล 

prebregist@prebuilt.co.th ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 

2.2 การเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดย้นืยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบริษทัไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 และผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะไดย้นืยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ีกาํหนดแลว้ ลิงคเ์ขา้ร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือ

การเขา้ใชง้านในระบบ จะถูกจดัส่งไปยงัอีเมลท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับริษทัเพ่ือใชใ้นการเขา้

ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ผา่นทางระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

(ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น 
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ทั้งน้ี การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษทัสามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร์ โนต้บุค๊ แท็ปเลต็ หรือ

โทรศพัทมื์อถือ ผา่น Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบา้นพ้ืนฐาน โดยระบบ

รองรับการเขา้ร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธีิการทั้งแบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ  

 

กรณีมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์ 

เนชัน่แนล จาํกดั โทรศพัท ์097 087 2591 หรือ 089 527 5588 หรือโดยอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

3. การส่งคาํถามล่วงหนา้ เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  หากมีคาํถามท่ี

ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมคร้ังน้ี หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษทั สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้

ถึงเลขานุการบริษทัตามท่ีอยูท่ี่ระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยอีเมล prebregist@prebuilt.co.th 
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Conditions and Procedures to Attend the E-AGM 

 

Due to the outbreak of COVID-19, Pre-Built Public Company Limited (the "Company") is deeply concerned over the 

situation. In this regard, the Company would like to inform the guidelines and procedures for attending the Annual 

Ordinary General Meeting of Shareholders 2022 through electronic devices (E-AGM) as follows: 

 

1. Encourage to grant proxy 

1.1 The Company encourages the shareholders to consider granting proxy to the Company's independent directors to 

attend and vote in the Meeting and send the proxy form and supporting documents (pursuant to the enclosure to the Annual 

General Meeting of Shareholders 2022, Encloser no. 1) to the Company prior to the date of the Meeting. Please return the 

completed Proxy Form with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company by using below address or by scanning or 

taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th, within 20 April 2022: 

 

Proxy Form 

Pre-Built Public Company Limited (Company Secretary) 

503 Floor 1 Muang Thong Thani 3, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120  

 

1.2 In the event that the shareholders wish to appoint other persons apart from the Company's independent directors as 

their proxies, please return the completed Proxy Form with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company by using 

address stated in 1.1 above or by scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 20 April 

2022. 

 

2. For the shareholders who wish to attend the electronic meeting by themselves or appoint other persons apart from the 

Company's independent directors as their proxies to attend the electronic meeting 

2.1 Identity Verification of the Shareholders or Proxies 

The shareholders or proxies must register via QR ode or Link (starting date 21 March 2022), or must submit the registration 

form, and a copy of the identification card or passport of the shareholders and proxies (in case that the shareholders appoint 

proxies), in order to have their identity verified by sending them to the address as stated in 1.1 above or by scanning or taking 

photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 20 April 2022. 

 

2.2 Attending the E-AGM 

After the shareholders or proxies have their identity verified under 2.1 and the Company has checked the list of shareholders 

according to the shareholders registration book on the record date and the shareholders and proxies have confirmed their identity 

with the Company afterwards within the specified date the individual link to attend the E-AGM including the system access 

manual will be sent to the email that the shareholders or proxies have registered with the Company for use in attending the 

shareholders' meeting via electronic meeting (E-AGM) through the system of OJ International Company Limited (at least one 
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day prior to the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2022 through electronic devices (E-AGM)). Suggested to 

apply 1 email to 1 shareholder/proxy 

 

In this connection, the registration program and the vote counting of the Company can be used with computers, 

notebooks, tablets or mobile phones via Web Browser: Internet Explorer, Chrome with 4G internet or basic home internet. 

Additionally, the system supports both E-Meeting and E-Voting, whether by the shareholders themselves or by appointing 

proxies. 

 

In case of any inquiries regarding the request to attend the electronic meeting, please contact OJ International Company Limited 

by Tel. 097 087 2591 or 089 527 5588 or by Email: phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

3. Submission of questions in advance 

To protect your rights and for your highest benefits, if you would like the Company to clarify the matters stated in 

prebregist@prebuilt.co.th 
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