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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้อง รัตนโกสินทร์ โรงแรม อนันตรา สยาม ถ.ราชด�าริ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน 54 ราย จ�านวนหุ้นรวม 593,228,262 หุ้น และมอบ
ฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุแทนจ�านวน 410 ราย จ�านวนหุน้รวม 88,150,547 หุ้น  รวมจ�านวนผูถื้อหุ้นท้ังสิน้ 464 ราย คดิเป็นจ�านวนหุน้ทัง้สิน้ 681,378,809 
หุ้น*   หรือคิดเป็นร้อยละ 73.66 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหต ุ: หลงัจากเปิดประชมุแล้ว มผีูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเตมิ ส่งผลให้ก่อนปิดการประชมุ มผีูถื้อหุ้นทัง้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 469 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 59 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
จ�านวน 410 ราย)  คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 681,515,997 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจ�านวน 593,365,450 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนจ�านวน 88,150,547 หุ้น)  หรือคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายทวีศกัดิ ์วชัรรคัคาวงศ์ ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานของทีป่ระชมุ โดยมกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีทีเ่ข้าร่วม / ไม่
เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ�านวน 7 คน
 1. นายทวีศักดิ์   วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ
 2. นายสุวรรณ   แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. นายไชยยันต์   ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร
 4. รศ.นิพัทธ์   จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 5. นายสาธิต   ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 6. นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์ กรรมการบริหาร
 7. นายชูรัชฏ์   ชาครกุล กรรมการบริหาร

 กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 - ไม่มี -

 ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  จ�านวน 1 คน

 1. นางสาวปัทมา   มโนมัยสุพัฒน์ ผู้จัดการสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

 ผู้บริหารของบริษัท   จ�านวน 3 คน
 1. นายวันชัย   อรัญวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง
 2. นายเสรี   สินธุอัสว์  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
 3. นางขนิษฐา   ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จ�านวน 1 คน

 1. นางสาวชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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โดยในการประชมุครัง้นี ้ ทางประธานบรษิทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั  ผูบ้รหิารสงูสดุ
ด้านการเงิน  ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน  ทั้งนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

 ก่อนเริม่การประชมุ นางสาวแพรวพิมาศ ภัสสรานนท์ ตวัแทนบรษิทั ได้กล่าวชีแ้จงให้ทีป่ระชมุรบัทราบถึง ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และข้ันตอนการ
ออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมคีะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มสีทิธิออกเสยีงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” 
เพยีงทางใดทางหนึง่เท่านั้น จะไม่สามารถแบง่แยกจ�านวนหุน้ เพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแตก่รณผีูร้ับมอบฉนัทะจากผูล้งทนุ
ต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ใช้หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค เท่าน้ัน จงึจะสามารถแบ่งแยก
จ�านวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติท่ีน�าเสนอ     
ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการลงคะแนน  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท�าเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” พร้อมทั้งลงนามลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการจัดเก็บ  

 แต่เฉพาะส�าหรบัวาระท่ี 4 เรือ่ง การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี   ทางบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะด�าเนิน
การจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”     โดยในการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทจะน�าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

3. ในส่วนผู้ถือหุ้นท่ีท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค)   บริษัทได้น�าคะแนน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือ
หุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เป็นผู้สังเกตการณ์  ตรวจสอบ
การนับคะแนน และท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อก�าหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด   และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”    ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 464 ราย 
คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 681,378,809 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.66 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท   ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ   นายทวีศักดิ์   วัชรรัคคาวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และได้มอบหมายให้นายไชย
ยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ด�าเนินการประชุม 

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวต้อนรบั และขอบคณุผูถื้อหุน้ของบรษิทัทุกท่าน ทีใ่ห้เกียรตสิละเวลาอนัมค่ีาเข้าร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�า
ปี 2561 ในครัง้นี ้   ทัง้นีก่้อนเข้าสูก่ารพิจารณาระเบยีบวาระการประชมุ ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการด�าเนินงานของบรษิทัในปี 2560 ทีผ่่านมา    
โดยในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ในเกณฑ์พอใช้  แม้ไม่ได้ดีมากนัก แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไป   การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 
จะขยายตัวได้อยู่ในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5  ซึ่งนับเป็นระดับ New Normal  คงไม่สามารถขยายตัวสูงเช่นในอดีต   ในแง่ของภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
นับว่าอยู่ในช่วงชะลอตัว มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทย  ในปีท่ีผ่านมานับว่าทางคณะกรรมการบริษัท  และคณะผู้
บรหิาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการท�างาน และบรหิารงานได้ค่อนข้างด ี ท�าให้ตวัเลขผลประกอบการทีอ่อกมา บรษิทัมกีารขยายตวัท่ีดกีว่าค่าเฉลีย่
ของอุตสาหกรรมมาก  จึงต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน มา ณ ที่นี้ด้วย

ในล�าดบัต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร เป็นผูด้�าเนินการน�าท่ีประชมุพิจารณาระเบยีบวาระการ
ประชุม ในแต่ละวาระตามล�าดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

  นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ
ท่ี 26 เมษายน 2560   ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการ
ล่วงหน้าแล้วนั้น    ทั้งนี้การจัดท�ารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดท�าภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด   ท้ังนีต้ามความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว     จึงขอน�าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลง
คะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมท่ีถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

 • เห็นด้วย 681,513,630  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ไม่เห็นด้วย  0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • งดออกเสียง 0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • บัตรเสีย  0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 2  พิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

  นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ได้ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดท�างบดุลและงบก�าไร
ขาดทุนประจ�าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ      
ทัง้น้ีตวัเลขสรปุผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2560 หน้าที ่11 และในส่วนของงบการเงนิ 
ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 122   ซึ่งได้ด�าเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า   ท้ังนี้ได้กล่าวสรุปสาระส�าคัญ
ของงบดุล และงบก�าไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

  งบดุล

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 เปลี่ยนแปลง %

สินทรัพย์ 9,893.92 9,184.83 709.09 7.72

หนี้สิน 4,369.88 4,216.49 153.39 3.64

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,524.04 4,968.34 555.70 11.18

  งบก�าไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 เปลี่ยนแปลง %

รายได้จากการขาย 3,589.20 2,707.07 882.13 32.59

ก�าไรสุทธิ 680.83 500.31 180.52 36.08

  ทัง้น้ีงบการเงนิดงักล่าว ได้รบัการตรวจและรบัรองจากผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานบญัชทีัว่ไป และได้ผ่านการพิจารณา และเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ก่อนด�าเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ 
สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลด�าเนินงาน หรืองบการเงินประจ�าปี 2560 หรือไม่ 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ  จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2560 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนน
เสียงดังนี้
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• เห็นด้วย 681,513,630  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง 0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย  0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

  นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ 
หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังน้ีการจ่าย
เงินปันผลให้น�าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ    ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น 680,831,877.28 บาท หรือคิดเป็นก�าไรต่อหุ้นที่ 0.74 บาท   

  ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 277,499,832.30 บาท    ท้ังน้ีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะ
กรรมการครั้งท่ี 3/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560   และเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลส�าหรบังวดครึง่ปีหลงั ให้กับผูถื้อหุ้นอกีในอตัรา 0.165 บาทต่อหุ้น   โดยก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้น เพ่ือสทิธิในการรบัเงนิปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561   โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปี
ท่ี 0.30 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.76 ของก�าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  จึงน�า
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น   โดยวัน
ปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ และวันจ่ายเงนิปันผล ส�าหรบัเงนิปันผลจ่ายงวดครึง่ปีหลงั  ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการเสนอทกุ
ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 681,515,872  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง  0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย  0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  นายชูรัชฏ์   ชาครกุล  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 
ก�าหนดให้   ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด   ซึง่
หากจ�านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการทีจ่ะออก
จากต�าแหน่งนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง     ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้ง
นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 ท่าน คือ

     1. นายทวีศักดิ์  วัชรรัคคาวงศ์  ประธานกรรมการบริษัท

  2. นายณัฐ  สง่าสงเคราะห์  กรรมการ และกรรมการบริหาร

  ทัง้นีป้ระวัตขิองผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ทัง้ 2 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนงัสอืเชญิประชมุฯ หน้าที ่16   ซึง่ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า    
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  ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ และนายณัฐ  สง่า
สงเคราะห์ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง   จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง   ทั้งนี้ในการลงคะแนน
เสียงส�าหรับวาระนี้ ทางบริษัทจะด�าเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านท�า
เครื่องหมาย “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย”   หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามก�ากับในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ    โดยจะมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทด�าเนินการจัดเก็บ และรวบรวมคะแนนเสียงต่อไป

  มติที่ประชุม        ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งต้ัง นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ และนายณัฐ  สง่าสงเคราะห์กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ นายณัฐ  สง่าสงเคราะห์

ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท 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%)

 งดออกเสียง 0 หุ้น
(0.00%)

0 หุ้น
(0.00%)

 บัตรเสีย 0 หุ้น
(0.00%)

0 หุ้น
(0.00%)

วาระที่ 5  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561

  นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่าการก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   โดย
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน   ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทให้
รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5,000 บาทต่อครั้ง)   ส�าหรับประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบรบัค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 100,000 บาท) และส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบรบั
ค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท)   ตามสรุปในตารางดังนี้

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีก่อนหน้า)

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�า

     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการ ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุม

     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง

     กรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง 15,000 บาท / ครั้ง

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการ ไม่มี ไม่มี
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ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีก่อนหน้า)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประจ�า

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 บาท / ปี 500,000 บาท / ปี

     กรรมการตรวจสอบ 450,000 บาท / คน / ปี 400,000 บาท / คน / ปี

เบี้ยประชุม

     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

  ท้ังน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามองค์ประกอบข้างต้น   จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม        ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2561 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 681,515,997  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง     0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย           0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2561

  นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ได้ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญั
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรรญา พุทธ
เสถียร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 4387 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4996 หรือนายเชิดสกุล 
อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 7881 แห่งบริษัท ซี 
ดับเบิ้ลยู พี  จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

  ในส่วนของค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�าปี 2561 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจ�านวนเงิน 1,067,000 บาท ซึ่งปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี 2560   จ�านวน 97,000 บาท   ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยในรอบบัญชีท่ีผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ
จากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2560  

  ส�าหรบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะบอุยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2560 หน้าที่ 114

  ท้ังน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี
อนญุาตเลขท่ี 4387 หรอืนางสาวจนัทรา ว่องศรอีดุมพร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4996 หรอืนายเชดิสกุล อ้นมงคล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 7881 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู พี  จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจ�านวนเงิน 1,067,000 บาท ดังที่เสนอ   จึงน�าเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)10



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  มติที่ประชุม        ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมมีตอินุมตัใิห้แต่งตัง้ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขท่ี 4387 หรอื
นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7195 
หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7881 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด   เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ�าปี 2561 ของบริษัท โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 1,067,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 681,515,997  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง                     0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย                           0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7    พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

  นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ได้แถลงต่อทีป่ระชมุว่าเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวั และรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิทัในอนาคต  ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติวงเงินส�าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นท่ี
เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้   ทั้งน้ี บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 
และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว  โดย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด จะต้องมีจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ
เสนอขายทั้งโครงการ

มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการจะต้องไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่
เทียบเท่าภายในวงเงิน  โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้   ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการ
ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ�าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องมีจ�านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น  ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ  มีหรือไม่มีประกัน  มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนก�าหนด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขาย
เป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
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เงื่อนไขอื่นๆ มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ 
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  มีอ�านาจในการก�าหนดรายละเอียด
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้
 (1) ก�าหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น 
การก�าหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้น
กู้และผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน
ก�าหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและ
การค�้าประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัด
จ�าหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการน�าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอ�านาจด�าเนินการขออนุญาตกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
 (2) เจรจาต่อรอง จัดท�า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ
 (3) ด�าเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
จ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

  ท้ังน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
5,000 ล้านบาทตามที่เสนอ    จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  ก่อนลงมติคะแนนเสยีง มผีูถื้อหุน้ได้สอบถามว่า หากบรษิทัมกีารออกหุน้กู้จนเตม็วงเงนิท่ีขอในครัง้นี ้จะท�าให้บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้
สินต่อทุนเป็นเท่าใด

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ชีแ้จงว่า การขอวงเงนิดงักล่าว เป็นการขอวงเงนิไว้เพ่ือความคล่องตวัในการบรหิารงาน ซึง่คาดว่าจะไม่มี
การออกหุ้นกู้จนเตม็วงเงนิดงักล่าว  ท้ังนีบ้รษิทัให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่งทางด้านการเงนิมาโดยตลอดอยู่แล้ว  ซึง่ค่า
เฉลี่ยของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในตลาดฯ อยู่ที่ราว 1.3 เท่า  ในขณะที่อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทในปัจจุบันอยู่เพียง
แค่ประมาณ 0.8 เท่า  ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทที่บริหารความเสี่ยงทางการเงินได้ดีเป็นล�าดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ดีแม้จะมี
การใช้ Gearing ท่ีต�่า แต่เมื่อดูท่ีผลประกอบการ บริษัทมีผลประกอบการที่ขยายตัวเกินร้อยละ 30 มาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน ในขณะ
ที่คงอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับประมาณ 0.8 เท่ามาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงขอให้ทางผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า ทางคณะ
กรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร ได้ให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่งทางด้านการเงนิอย่างรดักุมมาโดยตลอดอยู่
แล้ว แม้บริษัทวางแผนที่จะยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทได้อยู่ใน
ระดับที่ไม่เกิน 1 เท่า

  มติที่ประชุม        ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมมีตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามเสนอ โดย
มีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 681,515,997  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุ้นทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง                     0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุ้นทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย                           0  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุ้นทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  ภายหลังการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จส้ินครบทุกวาระ   นายไชยยันต์ ชาครกุลได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใด
ต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความ
ยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)12



  นายไชยยันต์ ชาครกลุได้ตอบข้อซกัถามว่า ในปีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารบรหิารสนิค้าคงเหลอืได้ดใีนระดบัหนึง่ ทางบรษิทัได้มกีารน�า
เอาโครงการเก่าที่มี Slow Moving มา Brush up ใหม่  ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
ซึง่หากดจูากงบการเงนิในปี 2560  จะเหน็ว่าประสทิธิภาพการจดัการสนิทรพัย์โดยรวมดขีึน้  สนิทรพัย์รวมเพ่ิมขึน้เลก็น้อย  ในขณะ
ท่ียอดขายและก�าไรเพ่ิมมากกว่าร้อยละ 30    นอกจากนี้ในส่วนของโครงการเก่านับว่าเป็นโครงการท่ีมีต้นทุนเดิม ซึ่งแม้บวกด้วย
ต้นทุนดอกเบี้ย แต่ก็ยังเป็นตัวท่ีมีก�าไรค่อนข้างสูง จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงเป็นล�าดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมมาโดย
ตลอด   ทั้งนี้ประเด็นเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการพิจารณา 
และดูแลอยู่แล้ว  จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ และเชื่อมั่นว่าไม่มีสินค้าคงเหลือประเภทที่ท�าให้บริษัทเสียหาย 

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ที่บริษัทตั้งเป้าโตในปีนี้ที่ร้อยละ 15  จะเป็นการเติบโตมาจากกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซกัถามว่า บรษิทัจะเน้นในกรงุเทพและปรมิณฑลเป็นหลกั  ทัง้น้ีโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนโครงการต่างๆ ทีไ่ด้ผ่านการส่งเสรมิการลงทนุ BOI  ในช่วงท่ีผ่านมา ยังคงต้องรออกีอย่างน้อย 1-2 
ปี จึงจะเกิดเป็นรูปธรรม   ซึ่งจากกระแสข่าว EEC ในช่วงที่ผ่านมา หลายบริษัทเพิง่เริ่มที่จะขยายโครงการไปยงัภาคตะวนัออก  ใน
ขณะท่ีบรษิทัได้ขยายธุรกิจไปแล้วล่วงหน้า 3 - 4 ปี  ท�าให้มต้ีนทุนทีด่นิท่ีต�า่กว่าคูแ่ข่งมาก  ขอให้ผูถื้อหุน้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารขยาย
ธุรกิจต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ  บริษัทมีหน่วยงาน Business Development และหน่วยงานวิจัยของบริษัทเอง ซึ่ง
ท�าการศึกษาเชิงลึก ไม่ใช่ใช้ข้อมูลแค่จากตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ

  ผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิว่า บรษิทัมแีนวคดิทีจ่ะขยายธุรกิจไปธุรกิจท่ีเก่ียวเนือ่ง อาทิเช่น เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ หรอื คอมมนูติีม้อลล์ 
บ้างหรือไม่

   นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะไม่ท�าธุรกิจตามกระแส  อย่างเช่น ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ หากลองศึกษาให้ดี 
จะพบว่ามเีพียงไม่ก่ีโครงการท่ีประสบความส�าเรจ็ ในขณะทีห่ลายโครงการขาดทนุ   บรษิทัมนีโยบายท�าธุรกิจทีเ่ป็น Real Demand  
และต้องเชื่อมั่นได้ว่าเป็นการท�าธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ และมีการเติบโตอย่างย่ังยืน ดังนั้นทางบริษัทจะไม่ขยายธุรกิจไปใน
ธุรกิจที่เป็นไปตามกระแส

  ผู้ถือหุ้นสอบถาม เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น จะกระทบกับบริษัทหรือไม่

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ (Fed funds rate) คาดว่าจะขึ้นอีกราว 2 ครั้งใน
ช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยคาดว่าดอกเบี้ยในปีนี้ เพิ่มไม่เกินร้อยละ 0.50   อย่างไรก็ดีสัดส่วนต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทต่อต้นทุนรวม
นัน้ไม่มาก ดงัน้ันแม้ดอกเบีย้จะปรบัเพ่ิมขึน้ แต่จะมผีลกระทบต่อต้นทนุรวมน้อยมาก  ส่วนในแง่ของสนิเชือ่ Post Finance แม้อาจ
มีผลกระทบต่อผู้บริโภคบ้าง  แต่ปัจจุบันทางธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
ให้ธนาคารภาครฐัมภีาระกิจสนับสนนุให้ประชาชนมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง จงึมกีารออกอตัราดอกเบีย้พิเศษ และมาตรการต่างๆ 
สนับสนนุการปล่อยสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยู่อาศยั  จงึท�าให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนอืน่ๆ จะปรบัขึน้ดอกเบีย้ไม่ได้ง่าย เพราะต้องแข่งขนักับ
ธนาคารภาครัฐด้วย

  ผู้ถือหุ้นสอบถาม ต้องการทราบมุมมองของผู้บริหารว่า ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะเกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพย์เหมือนท่ีเคยเกิดขึ้นใน
อดีตได้อีกหรือไม่

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงปี 2540 ซึ่งประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั้งประเทศ บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ 
สามารถผ่านพ้นวกิฤตมิาได้ และเป็นเพียงไม่ก่ีบรษิทัในประเทศ ท่ีไม่เป็น NPLs   ซึง่ในยุคนัน้ได้เข้าไปด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม
ธุรกิจบ้านจัดสรร และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ได้เป็นตัวแทนภาค
เอกชน ร่วมกับรัฐบาลในการปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยได้ผลักดัน และวางรากฐานส�าคัญต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดวกิฤตอิสงัหารมิทรพัย์ซ�า้รอยเช่นในอดตีขึน้อกี อาทิเช่น การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ ทีธ่นาคารอาคารสงเคราะห์  การ
ท�า Property Price Index ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือจับสัญญาณอสังหาริมทรัพย์   การจัดตั้งบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย  Escrow Account เพ่ือเป็นระบบ Warning Systems ของทางราชการ  ซึ่งในทุกวันน้ีท�าให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลต่างๆ  มี
ตัวเลขอุปสงค์ อุปทาน ของตลาดโดยรวม คอยเตือนก่อนเกิดวิกฤติต่างๆ  นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มา
แล้ว ท�าให้ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อโครงการ  ดังนั้นภาพรวมยงัไม่น่ากังวล   ในขณะที่ผู้ประกอบการกม็ีระเบียบวินัยมากขึ้น 
อาจมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ยังขยายธุรกิจโดยไม่ค�านึงถึงสภาวะที่แท้จริงของตลาด 
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   ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายไชยยันต์ ชาครกุล ในฐานะของตัวของบริษัท ลลิล
พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน)  ต้องขอขอบคณุ คณะกรรมการทุกท่าน   ท่านผูถื้อหุ้น   ตวัแทนผูถื้อหุน้ทกุท่าน   ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้ความไว้วางใจในการบริหาร
งานของทมีงานลลลิทกุคน     ในฐานะของตวัแทนทมีงานลลลิทุกคนยืนยันทีจ่ะท�างานด้วยความทุ่มเท และบรหิารงานตามกลยุทธ์
ทีถู่กต้อง  ตลอดจนดแูลผูถื้อหุ้นทกุท่านให้ได้รบัผลตอบแทนทีด่ ีผ่านผลการด�าเนินงานทีด่ ีและการเตบิโตอย่างย่ังยืน  ท้ังน้ีหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะได้ความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม

      ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

 

  (นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์) (นายไชยยันต์ ชาครกุล)

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร    
      

   (นายเสรี สินธุอัสว์)

   เลขานุการบริษัท
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