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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี( จํากัด (มหาชน) 

วนัพุธที� 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ หอ้ง รัตนโกสินทร์ โรงแรม อนนัตรา สยาม ถ.ราชดาํริ กรุงเทพฯ 

เริ�มประชุม เวลา 10.00 น 
----------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

 ในการประชุมครั/ งนี/  ณ ขณะเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 54 ราย จาํนวน
หุน้รวม 593,228,262 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนจาํนวน 410 ราย จาํนวนหุน้รวม 88,150,547 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ทั/งสิ/น 464 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั/งสิ/น 681,378,809 หุน้*   หรือคิดเป็นร้อยละ 73.66 ของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมดของบริษทัที� 924,999,441 หุน้ ซึ� งครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

 * หมายเหตุ : หลงัจากเปิดประชุมแลว้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ส่งผลใหก่้อนปิดการประชุม มีผู ้
ถือหุน้ทั/งที�มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน รวมทั/งสิ/นจาํนวน 469 ราย (แบ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 59 ราย และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนจาํนวน 410 ราย)  คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั/งสิ/น 
681,515,997 หุน้ (แบ่งเป็นที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 593,365,450 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน
จาํนวน 88,150,547 หุน้)  หรือคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมดของบริษทั 
 
เริ-มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายทวีศกัดิE  วชัรรัคคาวงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที�เป็นประธานของที�ประชุม โดยมีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ที�เขา้ร่วม / ไม่เขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปนี/  

 

กรรมการบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 คน 
 

1. นายทวีศกัดิE    วชัรรัคคาวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุวรรณ   แทนสถิตย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไชยยนัต ์  ชาครกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 
4. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสาธิต   ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  กรรมการบริหาร 
7. นายชูรัชฏ ์  ชาครกลุ  กรรมการบริหาร 
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กรรมการบริษทัที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 

- ไม่มี - 
 

ผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางสาวปัทมา   มโนมยัสุพฒัน์ ผูจ้ดัการสอบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั 
 
ผูบ้ริหารของบริษทั   จาํนวน 3 คน 
 

 1. นายวนัชยั   อรัญวฒิุกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารงานก่อสร้าง 
 2. นายเสรี   สินธุอสัว ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 
 3. นางขนิษฐา   ธรรมวิเศษ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางสาวชุลีรัตน ์จรัสกลุชยั  ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
โดยในการประชุมครั/ งนี/   ทางประธานบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหาร 

และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั  ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน  ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบถว้น  ทั/งนี/บริษทัไม่มี
คณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นๆ 

 ก่อนเริ�มการประชุม นางสาวแพรวพิมาศ ภสัสรานนท ์ ตวัแทนบริษทั ไดก้ล่าวชี/แจงใหที้�ประชุมรับทราบ
ถึง ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และขั/นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนที�จะใชใ้นการประชุม ดงันี/  

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระวา่ “เห็น
ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ�งเท่านั/น จะไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ เพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้ ยกเวน้แต่กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที�แต่งตั/ง Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซึ� งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค เท่านั/น จึงจะสามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ เพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหถื้อวา่ผู ้
ถือหุน้เห็นชอบตามมติที�นาํเสนอ     ทั/งนี/หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ตอ้งการลงคะแนน  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ใหท้าํเครื�องหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั/งลงนามลงในบตัรลงคะแนนที�บริษทัจดั
ให ้และยกมือเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ดาํเนินการจดัเก็บ   
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 แต่เฉพาะสาํหรับวาระที� 4 เรื�อง การพิจารณาแต่งตั/งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ   เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   ทางบริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั/งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษทัจะดาํเนินการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกรายที�เขา้
ประชุม ทั/งกรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”     โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนน
เสียงที� “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงทั/งหมดที�มาประชุม 

3. ในส่วนผูถื้อหุน้ที�ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั/น (แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค)   บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกไวใ้นเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติในแต่ละ
วาระเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

โดยการประชุมในวนันี/  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั เป็นผูส้งัเกตการณ์  ตรวจสอบการนบัคะแนน และทาํหนา้ที�ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส
ถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั/งนี/ ในขอ้กาํหนดเรื�ององคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 29 ระบุไวว้า่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผู ้
ถือหุน้ทั/งหมด   และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ [ ใน \ ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั/งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม”    ณ ขณะเริ�มประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั/งที�มาดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ รวมทั/งสิ/น 464 ราย 
คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั/งสิ/น 681,378,809 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 73.66 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมดของ
บริษทั   ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   นายทวีศกัดิE    วชัรรัคคาวงศ ์ประธานที�ประชุม จึงกล่าวเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 และไดม้อบหมายใหน้ายไชยยนัต ์ชาครกลุ ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ผูด้าํเนินการประชุม  

นายไชยยนัต ์ ชาครกลุ ไดก้ล่าวตอ้นรับ และขอบคุณผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกท่าน ที�ใหเ้กียรติสละเวลาอนัมี
ค่าเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในครั/ งนี/     ทั/งนี/ ก่อนเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
ไดก้ล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2560 ที�ผา่นมา    โดยในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยขยายตวัอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้  แมไ้ม่ไดดี้มากนกั แต่กไ็ม่ไดเ้ลวร้ายจนเกินไป   การขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย 
จะขยายตวัไดอ้ยูใ่นช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5  ซึ� งนบัเป็นระดบั New Normal  คงไม่สามารถขยายตวัสูงเช่นในอดีต   ใน
แง่ของภาวะธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ นบัวา่อยูใ่นช่วงชะลอตวั มีการขยายตวัเพียงเลก็นอ้ย ซึ�งสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจไทย  ในปีที�ผา่นมานบัวา่ทางคณะกรรมการบริษทั  และคณะผูบ้ริหาร สามารถวางแผนกลยทุธ์ในการ
ทาํงาน และบริหารงานไดค่้อนขา้งดี  ทาํใหต้วัเลขผลประกอบการที�ออกมา บริษทัมีการขยายตวัที�ดีกวา่ค่าเฉลี�ยของ
อุตสาหกรรมมาก  จึงตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกคน มา ณ ที�นี/ดว้ย 
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ในลาํดบัต่อไป ไดม้อบหมายให ้ นายณฐั สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผูด้าํเนินการ
นาํที�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลาํดบัในหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านก่อนหนา้ ดงัต่อไปนี/  
 
วาระที- 3 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
 
 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดข้อใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัพุธที� 26 เมษายน 2560   ตามที�ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมไปกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื�อใหผู้ ้
ถือหุน้ทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้แลว้นั/น    ทั/งนี/การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัทาํภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด   ทั/งนี/ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่เป็นรายงานที�ถูกตอ้ง และเห็นควร
มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว     จึงขอนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทีิ-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ เห็นวา่เป็นรายงานการประชุมที�ถูกตอ้ง ไม่มีการแกไ้ข จึงมีมติ
รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี e560 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี/  

- เห็นดว้ย 681,513,630  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย  0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที- 5 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 
สิ(นสุด ณ วนัที- 31 ธันวาคม 2560 ซึ-งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดก้ล่าววา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัตอ้ง
จดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ/นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
และเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั      ทั/งนี/ตวัเลขสรุปผลการดาํเนินงานที�สาํคญัในรอบปี 2560 ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี 2560 หนา้ที� 11 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยูใ่นหนา้ที� 122   ซึ� งไดด้าํเนินการจดัส่งใหผู้ถื้อ
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หุน้ทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้   ทั/งนี/ไดก้ล่าวสรุปสาระสาํคญัของงบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั 
อนัมีรายละเอียดดงันี/  
 
 งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 เปลี-ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 9,893.92 9,184.83 709.09 7.72 

หนี(สิน 4,369.88 4,216.49 153.39 3.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,524.04 4,968.34 555.70 11.18 

 
งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 เปลี-ยนแปลง ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 3,589.20 2,707.07 882.13 32.59 

กําไรสุทธิ 680.83 500.31 180.52 36.08 
 

ทั/งนี/ งบการเงินดงักล่าว ไดรั้บการตรวจและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีทั�วไป และไดผ้า่น
การพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัเป็นที�เรียบร้อยแลว้  ทั/งนี/
ก่อนดาํเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณฐั สง่าสงเคราะห์ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัผลดาํเนินงาน 
หรืองบการเงินประจาํปี e560 หรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีประเดน็สอบถาม หรือขอ้เสนอแนะใดๆ  จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนน
เสียง 
 

มตทีิ-ประชุม ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 และมีมติอนุมติังบการเงิน
ประจาํปีสิ/นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชี
ทั�วไปแลว้ ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี/  

- เห็นดว้ย 681,513,630  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย  0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที- A พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2560 เพื-อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

 

 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากวา่
ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาํเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั/นไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั/งนี/การจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�นๆ    ทั/งนี/ ในปี 2560 บริษทัมีกาํไร
สุทธิทั/งสิ/น 680,831,877.28 บาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ที� 0.74 บาท    

ทั/งนี/ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.30 บาท รวมเป็นเงินทั/งสิ/นประมาณ 277,499,832.30 บาท    ทั/งนี/บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด
ครึ� งปีแรกไปแลว้โดยมติของคณะกรรมการครั/ งที� 3/2560 ในอตัราหุน้ละ 0.135 บาท เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2560   
และเห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดครึ� งปีหลงั ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 0.165 
บาทต่อหุน้   โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2561   โดยเงินปันผลจ่ายทั/งปีที� 0.30 บาทต่อหุน้นั/น คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 40.76 ของกาํไรสุทธิ ซึ� งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  จึงนาํเสนอใหที้�ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเสียง 

 
มตทีิ-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 เพื�อจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถื้อหุน้   โดยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และวนัจ่ายเงินปันผล สาํหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ� งปีหลงั  
ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี/  

- เห็นดว้ย 681,515,872  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย  0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 

หนา้ 7 ของ 15   

วาระที- 4 พจิารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที-ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

นายชูรัชฏ์   ชาครกุล  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 กาํหนดให ้  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั/ ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั/งหมด   ซึ� งหากจาํนวนกรรมการที�จะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการที�จะออกจากตาํแหน่งนั/น ใหก้รรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง     ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั/ งนี/ มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน คือ 

    
  1. นายทวีศกัดิE   วชัรรัคคาวงศ ์  ประธานกรรมการบริษทั 
  2. นายณฐั  สง่าสงเคราะห์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

ทั/งนี/ประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อทั/ง 2 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมฯ หนา้ที� 16   ซึ� งไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นการล่วงหนา้     

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั/ง นายทวีศกัดิE  วชัรรัคคา
วงศ์ และนายณัฐ  สง่าสงเคราะห์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง   จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียง   ทั/งนี/ ในการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี/  ทางบริษทัจะดาํเนินการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผู ้
ถือหุน้ทุกท่าน จึงเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทาํเครื�องหมาย “เห็นดว้ย”   “ไม่เห็นดว้ย”   หรือ “งดออกเสียง” พร้อม
ทั/งลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนที�ไดรั้บ    โดยจะมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัดาํเนินการจดัเก็บ และรวบรวมคะแนน
เสียงต่อไป 
 

 มตทีิ-ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั/ ง นายทวีศักดิE  วชัรรัคคาวงศ์ และนายณัฐ  สง่า
สงเคราะห์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง  โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั/งรายบุคคลดงันี/  

 
 นายทวศีักดิE วชัรรัคคาวงศ์ นายณัฐ  สง่าสงเคราะห์ 

ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

คะแนนเสียง   

 เห็นด้วย 665,162,706 หุ้น 
(97.60%) 

665,228,969 หุ้น 
(97.61%) 

 ไม่เห็นด้วย 16,353,166 หุ้น 
(2.40%) 

16,286,903 หุ้น 
(2.39%) 
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 นายทวศีักดิE วชัรรัคคาวงศ์ นายณัฐ  สง่าสงเคราะห์ 

 งดออกเสียง 0 หุ้น 

(0.00%) 
0 หุ้น 

(0.00%) 

 บัตรเสีย 0 หุ้น 

(0.00%) 
0 หุ้น 

(0.00%) 
 
วาระที- 5 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2561 

 
 นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ได้แถลงต่อที�ประชุมว่าการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การ
กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอที�
ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน   สาํหรับคณะกรรมการบริษทัใหรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบี/ยประชุม 
รายละ 20,000 บาทต่อครั/ ง (เพิ�มขึ/นจากปีก่อนหนา้ 5,000 บาทต่อครั/ ง)   สาํหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เพิ�มขึ/นจากปีก่อน 100,000 บาท) และสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับ
ค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เพิ�มขึ/นจากปีก่อน 50,000 บาท)   ตามสรุปในตารางดงันี/  

 
 ปี 2561 (ปีที-เสนอ) ปี 2560 (ปีก่อนหน้า) 

คณะกรรมการบริษทั   

ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
เบี/ยประชุม   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั/ ง 15,000 บาท / ครั/ ง 
     กรรมการ 20,000 บาท / ครั/ ง 15,000 บาท / ครั/ ง 
ค่าตอบแทนอื�นๆ    
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
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 ปี 2561 (ปีที-เสนอ) ปี 2560 (ปีก่อนหน้า) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 บาท / ปี 500,000 บาท / ปี 
     กรรมการตรวจสอบ 450,000 บาท / คน / ปี 400,000 บาท / คน / ปี 
เบี/ยประชุม   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนอื�นๆ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 

 
 ทั/งนี/ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามองค์ประกอบขา้งตน้   จึงนาํเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทีิ-ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2561 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี/  

- เห็นดว้ย 681,515,997  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย  0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที- 6 พจิารณาแต่งตั(งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจาํปี 2561 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ได้
กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั/งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นประจาํทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั/งนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขที� k\l7 หรือนางสาว
จนัทรา วอ่งศรีอุดมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4996 หรือนายเชิดสกลุ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  
7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิE  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขที� 7881 แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ/ลย ู พี  จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 ของบริษทั ทั/งนี/ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้นั/นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ในส่วนของค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจาํปี 2561 เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเป็นจาํนวนเงิน 
1,067,000 บาท ซึ�งปรับเพิ�มขึ/นจากปี 2560   จาํนวน 97,000 บาท   ทั/งนี/ ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางสาว
จนัทรา วอ่งศรีอุดมพร เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั/งแต่ปี 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยในรอบบญัชีที�ผา่นมา
บริษทัมีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจาํนวนเงิน 
60,000 บาท ซึ�งเท่ากนักบัในปี 2560   

สาํหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั/งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีระบุอยูใ่นรายงานประจาํปี 2560 หนา้ที� 114 

ทั/งนี/ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั/ง นางสาววรรญา 
พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขที� k\lm หรือนางสาวจนัทรา วอ่งศรีอุดมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4996 
หรือนายเชิดสกลุ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิE  ผูส้อบบญัชี
อนุญาตเลขที� 7881 แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ/ลย ูพี  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นค่า
สอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,067,0nn บาท ดงัที�เสนอ   จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทีิ-ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั/ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชี
อนุญาตเลขที� k\lm หรือนางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4996 หรือนายเชิดสกุล อน้
มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิE  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขที� 7881 แห่ง
บริษทั ซี ดบัเบิ/ลย ูดบัเบิ/ลย ูพี จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 ของบริษทั โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน
เงิน 1,067,0nn บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี/  

- เห็นดว้ย 681,515,997  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- ไม่เห็นดว้ย  0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที- 7  พจิารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

 
นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่เพื�อเพิ�มความคล่องตวั และรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคต  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั/ งที� 1/2561 มีมติอนุมติัวงเงินสาํหรับออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่
เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอื�นที�เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั/ งเดียว หรือหลายครั/ งกไ็ด ้  
ทั/งนี/  บริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ�มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุน้กู ้ เพื�อทดแทนหุน้กูเ้ดิมที�มี
การไถ่ถอนไปแลว้ได ้ ภายในวงเงินดงักล่าว  โดย ณ ขณะใดขณะหนึ�ง หุน้กูที้�บริษทัฯ ออกจาํหน่ายแลว้ทั/งหมด 
จะตอ้งมีจาํนวนเงินรวมทั/งสิ/นไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  ทั/งนี/ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี/  

 
มูลค่ารวมของ
หุน้กูที้�จะเสนอ
ขายทั/งโครงการ 

มูลค่าของหุน้กูที้�จะเสนอขายภายใตโ้ครงการจะตอ้งไม่เกิน o,nnn ลา้นบาท หรือใน
สกลุเงินอื�นที�เทียบเท่าภายในวงเงิน  โดยจะออกเสนอขายครั/ งเดียว หรือหลายครั/ งก็
ได ้  ทั/งนี/  บริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ�มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้เพื�อทดแทนหุน้กูเ้ดิมที�มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักล่าว โดย
หุน้กูที้�บริษทัฯ ออกจาํหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ�งจะตอ้งมีจาํนวนเงินไม่เกิน
วงเงินดงักล่าว 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กู ้และ/หรือหุน้กูร้ะยะสั/น  ชนิดระบุชื�อผูถื้อหรือไม่ระบุชื�อผูถื้อ  มีหรือไม่มี
ประกนั  มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ   ทั/งนี/  
ขึ/นอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละ
ครั/ ง 

สกลุเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกลุเงินอื�นที�เทียบเท่าภายในวงเงิน 
อตัราดอกเบี/ย ขึ/นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั/ ง 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กูใ้นแต่ละครั/ ง 
การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 

ขึ/นอยูก่บัเงื�อนไขของหุน้กูที้�ออกในแต่ละครั/ ง 
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การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทั�วไป และ/หรือ ผู ้
ลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั/งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะ
ออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

เงื�อนไขอื�นๆ มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  มี
อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและเงื�อนไขอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั/น ดงันี/  
 (1) กาํหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั/นที�
ออก อาทิเช่น การกาํหนดชื�อ ประเภทของหุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสั/น ขอ้กาํหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนที�ออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบี/ย วิธีการชาํระเงินตน้
และดอกเบี/ย ระยะเวลาการจองซื/อ หลกัประกนัและการคํ/าประกนั วิธีการเสนอขาย
และการจดัสรร โดยใหร้วมถึง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) การแต่งตั/งผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้กู ้
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียน และ/หรือ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) หรือการแต่งตั/งที�ปรึกษาหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั/น รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนยซื์/อขายหลกัทรัพย ์
ตลอดจนใหมี้อาํนาจดาํเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 (2) เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ� งสญัญาและเอกสาร
ใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั/นดงักล่าว และ 
 (3) ดาํเนินการอื�นใดที�ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็น
วา่มีความจาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะ
สั/นดงักล่าว 

 
ทั/งนี/ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  เห็นควรใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทตามที�เสนอ    จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
ก่อนลงมติคะแนนเสียง มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ หากบริษทัมีการออกหุน้กูจ้นเตม็วงเงินที�ขอในครั/ งนี/  จะ

ทาํใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนหนี/ สินต่อทุนเป็นเท่าใด 
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นายไชยยนัต ์ ชาครกลุ ไดชี้/แจงวา่ การขอวงเงินดงักล่าว เป็นการขอวงเงินไวเ้พื�อความคล่องตวัในการ
บริหารงาน ซึ�งคาดวา่จะไม่มีการออกหุน้กูจ้นเตม็วงเงินดงักล่าว  ทั/งนี/บริษทัใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเสี�ยง
ทางดา้นการเงินมาโดยตลอดอยูแ่ลว้  ซึ� งค่าเฉลี�ยของอตัราส่วนหนี/ สินต่อทุนของบริษทัในตลาดฯ อยูที่�ราว 1.3 เท่า  
ในขณะที�อตัราหนี/ สินต่อทุนของบริษทัในปัจจุบนัอยูเ่พียงแค่ประมาณ 0.8 เท่า  ซึ� งนบัวา่เป็นบริษทัที�บริหารความ
เสี�ยงทางการเงินไดดี้เป็นลาํดบัตน้ๆ ของอุตสาหกรรม  อยา่งไรกดี็แมจ้ะมีการใช ้ Gearing ที�ต ํ�า แต่เมื�อดูที�ผล
ประกอบการ บริษทัมีผลประกอบการที�ขยายตวัเกินร้อยละ 30 มาแลว้ 2 ปีติดต่อกนั ในขณะที�คงอตัราหนี/ สินต่อทุน
อยูใ่นระดบัประมาณ 0.8 เท่ามาตลอดในช่วง 2-3 ปีที�ผา่นมา จึงขอใหท้างผูถื้อหุน้สบายใจไดว้า่ ทางคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริหาร ไดใ้หค้วามสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงทางดา้นการเงินอยา่งรัดกุมมาโดย
ตลอดอยูแ่ลว้ แมบ้ริษทัวางแผนที�จะยงัคงขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง แต่เชื�อวา่จะสามารถรักษาอตัราส่วนหนี/ สินต่อทุน
ของบริษทัไดอ้ยูใ่นระดบัที�ไม่เกิน 1 เท่า 

 
มตทีิ-ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้น

บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี/  
- เห็นดว้ย 681,515,997  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นดว้ย  0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ทั/งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ภายหลงัการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จสิ/นครบทุกวาระ   นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดส้อบถามผูถื้อหุน้ใน
ที�ประชุมว่ามีท่านใดตอ้งการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ 
และคณะผูบ้ริหารของบริษทั มีความยินดีที�จะตอบขอ้ซกัถาม และชี/แจงประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ 

มีผูถื้อหุ้นสอบถามเกี�ยวกบัการบริหารจัดการสินคา้คงเหลือ ว่าบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการ
อยา่งไร 

นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ในปีที�ผ่านมาบริษทัมีการบริหารสินคา้คงเหลือไดดี้ในระดบั
หนึ�ง ทางบริษทัไดมี้การนาํเอาโครงการเก่าที�มี Slow Moving มา Brush up ใหม่  ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการ
บริหารภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ/น   ซึ� งหากดูจากงบการเงินในปี 2560  จะเห็นว่าประสิทธิภาพการจดัการ
สินทรัพยโ์ดยรวมดีขึ/น  สินทรัพย์รวมเพิ�มขึ/นเล็กน้อย  ในขณะที�ยอดขายและกาํไรเพิ�มมากกว่าร้อยละ 30    
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นอกจากนี/ในส่วนของโครงการเก่านบัวา่เป็นโครงการที�มีตน้ทุนเดิม ซึ� งแมบ้วกดว้ยตน้ทุนดอกเบี/ย แต่ก็ยงัเป็นตวัที�
มีกาํไรค่อนขา้งสูง จะเห็นว่าบริษทัมีอตัรากาํไรขั/นตน้สูงเป็นลาํดบัตน้ๆ ของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด   ทั/งนี/
ประเดน็เรื�องการจดัการสินคา้คงเหลือ เป็นประเดน็ที�ทางคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร มีการพิจารณา 
และดูแลอยูแ่ลว้  จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้สบายใจได ้และเชื�อมั�นวา่ไม่มีสินคา้คงเหลือประเภทที�ทาํใหบ้ริษทัเสียหาย  

มีผูถื้อหุ้นสอบถามว่า ที�บริษทัตั/งเป้าโตในปีนี/ ที� ร้อยละ 15  จะเป็นการเติบโตมาจากกรุงเทพ หรือ
ต่างจงัหวดั 

นายไชยยนัต ์ชาครกลุไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัจะเนน้ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลกั  ทั/งนี/ โครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ตลอดจนโครงการต่างๆ ที�ไดผ้่านการส่งเสริมการลงทุน BOI  ในช่วง
ที�ผ่านมา ยงัคงตอ้งรออีกอย่างนอ้ย 1-2 ปี จึงจะเกิดเป็นรูปธรรม   ซึ� งจากกระแสข่าว EEC ในช่วงที�ผ่านมา หลาย
บริษทัเพิ�งเริ�มที�จะขยายโครงการไปยงัภาคตะวนัออก  ในขณะที�บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปแลว้ล่วงหนา้ 3 - 4 ปี  ทาํให้
มีตน้ทุนที�ดินที�ตํ�ากว่าคู่แข่งมาก  ขอให้ผูถื้อหุ้นมั�นใจว่าบริษทัมีการขยายธุรกิจต่างๆ โดยใชข้อ้มูลเชิงลึกในการ
ตดัสินใจ  บริษทัมีหน่วยงาน Business Development และหน่วยงานวิจยัของบริษทัเอง ซึ� งทาํการศึกษาเชิงลึก ไม่ใช่
ใชข้อ้มูลแค่จากตามหนา้หนงัสือพิมพต่์างๆ 

ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติมว่า บริษทัมีแนวคิดที�จะขยายธุรกิจไปธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ท
เมน้ท ์หรือ คอมมูนิตี/มอลล ์บา้งหรือไม่ 

 นายไชยยนัต์ ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามว่า บริษทัจะไม่ทาํธุรกิจตามกระแส  อย่างเช่น ธุรกิจคอมมูนิตี/
มอลล์ หากลองศึกษาให้ดี จะพบว่ามีเพียงไม่กี�โครงการที�ประสบความสําเร็จ ในขณะที�หลายโครงการขาดทุน   
บริษทัมีนโยบายทาํธุรกิจที�เป็น Real Demand  และตอ้งเชื�อมั�นไดว้่าเป็นการทาํธุรกิจที�ผูถื้อหุน้ไดป้ระโยชน์ และมี
การเติบโตอยา่งย ั�งยืน ดงันั/นทางบริษทัจะไม่ขยายธุรกิจไปในธุรกิจที�เป็นไปตามกระแส 

ผูถื้อหุน้สอบถาม เกี�ยวกบัอตัราดอกเบี/ยวา่มีแนวโนม้จะเพิ�มขึ/น จะกระทบกบับริษทัหรือไม่ 
นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า อตัราดอกเบี/ยนโยบายสหรัฐ (Fed funds rate) คาดว่า

จะขึ/นอีกราว 2 ครั/ งในช่วงที�เหลือของปีนี/  โดยคาดว่าดอกเบี/ยในปีนี/  เพิ�มไม่เกินร้อยละ 0.50   อย่างไรก็ดีสัดส่วน
ตน้ทุนดอกเบี/ ยของบริษทัต่อตน้ทุนรวมนั/นไม่มาก ดงันั/นแมด้อกเบี/ ยจะปรับเพิ�มขึ/น แต่จะมีผลกระทบต่อตน้ทุน
รวมนอ้ยมาก  ส่วนในแง่ของสินเชื�อ Post Finance แมอ้าจมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคบา้ง  แต่ปัจจุบนัทางธนาคาร
พาณิชยแ์ต่ละแห่งมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายใหธ้นาคารภาครัฐมีภาระกิจสนบัสนุน
ใหป้ระชาชนมีที�อยู่อาศยัเป็นของตนเอง จึงมีการออกอตัราดอกเบี/ยพิเศษ และมาตรการต่างๆ สนบัสนุนการปล่อย
สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั  จึงทาํให้ธนาคารพาณิชยเ์อกชนอื�นๆ จะปรับขึ/นดอกเบี/ ยไม่ไดง่้าย เพราะตอ้งแข่งขนักบั
ธนาคารภาครัฐดว้ย 

ผู ้ถือหุ้นสอบถาม ต้องการทราบมุมมองของผู ้บริหารว่า  ประเทศไทยมีโอกาสที� จะเกิดวิกฤติ
อสงัหาริมทรัพยเ์หมือนที�เคยเกิดขึ/นในอดีตไดอี้กหรือไม่ 
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นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ในช่วงปี 2540 ซึ� งประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั/งประเทศ 
บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ตี/  สามารถผา่นพน้วิกฤติมาได ้และเป็นเพียงไม่กี�บริษทัในประเทศ ที�ไม่เป็น NPLs   ซึ� งในยุค
นั/นไดเ้ขา้ไปดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมธุรกิจบา้นจดัสรร และประธานคณะกรรมการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชน ร่วมกับรัฐบาลในการปรับโครงสร้างธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ โดยไดผ้ลกัดนั และวางรากฐานสําคญัต่างๆ เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพยซ์ํ/ ารอย
เช่นในอดีตขึ/นอีก อาทิเช่น การจดัตั/งศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ที�ธนาคารอาคารสงเคราะห์  การทาํ Property Price 
Index ที�ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื�อจบัสัญญาณอสังหาริมทรัพย ์   การจดัตั/งบรรษทัตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
Escrow Account เพื�อเป็นระบบ Warning Systems ของทางราชการ  ซึ� งในทุกวนันี/ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีขอ้มูลต่างๆ  
มีตัวเลขอุปสงค์ อุปทาน ของตลาดโดยรวม คอยเตือนก่อนเกิดวิกฤติต่างๆ  นอกจากนี/ ธนาคารพาณิชย์เคยมี
ประสบการณ์ตรงนี/มาแลว้ ทาํใหร้ะมดัระวงัในการปล่อยสินเชื�อโครงการ  ดงันั/นภาพรวมยงัไม่น่ากงัวล   ในขณะที�
ผูป้ระกอบการก็มีระเบียบวินัยมากขึ/น อาจมีเพียงไม่กี�บริษทัที�ยงัขยายธุรกิจโดยไม่คาํนึงถึงสภาวะที�แทจ้ริงของ
ตลาด  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม นายไชยยนัต ์ชาครกุล ในฐานะ
ของตัวของบริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ตี/  จาํกดั (มหาชน)  ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน   ท่านผูถื้อหุ้น   
ตวัแทนผูถื้อหุน้ทุกท่าน   ตวัแทนผูส้อบบญัชี และตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ที�กรุณาสละเวลาอนัมีค่า
มาร่วมประชุมในครั/ งนี/  และให้ความไวว้างใจในการบริหารงานของทีมงานลลิลทุกคน     ในฐานะของตวัแทน
ทีมงานลลิลทุกคนยืนยนัที�จะทาํงานดว้ยความทุ่มเท และบริหารงานตามกลยุทธ์ที�ถูกตอ้ง  ตลอดจนดูแลผูถื้อหุน้ทุก
ท่านให้ไดรั้บผลตอบแทนที�ดี ผ่านผลการดาํเนินงานที�ดี และการเติบโตอย่างย ั�งยืน  ทั/งนี/หวงัเป็นอย่างยิ�งที�จะได้
ความกรุณาจากผูถื้อหุน้ทุกท่านอีกในการประชุมครั/ งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม 
 
    ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
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