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เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2561

 2.  รายงานประจ�าปี 2561

 3.  ข้อมลูของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

 4.  ข้อบงัคบัของบรษิทัเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการประชมุผูถื้อหุน้

 5.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีง 
  ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 6.  แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุ

 7.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 8.  ข้อมลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
The Residence โรงแรม Grand Hyatt Erawan ถนนราชด�าริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โดยได้จัดท�า
รายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด    รายละเอียดส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ เป็นรายงานที่ถูกต้อง จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระท่ี 2  พิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว

   ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด ได้ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุ
ประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทัทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิส�าหรบัตวัเลข
สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2561 หน้าที่ 11 และในส่วนงบการเงินปรากฏอยู่ใน
หน้าที่ 139 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรรบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2561 และอนุมตังิบการเงนิประจ�า
ปี 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสทุธิ หากไม่มเีหตจุ�าเป็น 
อ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่กระทบต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนัียส�าคญั ท้ังนีก้ารจ่ายเงนิปันผลให้น�าปัจจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่นการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอืน่ๆ    
ทัง้นีใ้นป ี2561 บรษิัทมีก�าไรสุทธทิั้งสิ้น 777,149,872.38 บาท หรอืคดิเป็นก�าไรต่อหุน้ที ่0.84 บาท   โดยคณะกรรมการบริษัทได้มี
มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรให้อนุมตัจ่ิายเงินปันผลประจ�าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 
314,499,809.94 บาท    ทัง้นีบ้รษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบังวดครึง่ปีแรกไปแล้วโดยมตขิองคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2561 
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ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561   และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดครึ่งปี
หลัง ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.175 บาทต่อหุ้น   โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวัน
ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562   โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.34 บาทต่อหุ้นนั้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.47 ของก�าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการ
จ่ายเงินปันผลในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)

1. ก�าไรสุทธิ (บาท) 777,149,872.38 บาท 680,831,877.28 บาท

2. ก�าไรสุทธิ / หุ้น (บาท) 0.84 บาท 0.74 บาท

3. จ�านวนหุ้น

 3.1  จ�านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 924,999,441 หุ้น 924,999,441 หุ้น

 3.2  จ�านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 924,999,441 หุ้น 924,999,441 หุ้น

4. ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.34 บาท 0.30 บาท

 4.1  ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.165 บาท 0.135 บาท

 - หุ้นปันผล - -

 4.2  ปันผลประจ�าปี (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.175 บาท 0.165 บาท

 - หุ้นปันผล - -

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท) 314,499,809.94 บาท 277,499,832.30 บาท

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40.47 ร้อยละ 40.76

วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 15 ก�าหนดให้   ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด   ซึ่งหากจ�านวน
กรรมการทีจ่ะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการท่ีจะออกจากต�าแหน่ง
นัน้ ให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง     ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการท่ี
ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 ท่าน คือ

   1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   2. นายชูรัชฏ์ ชาครกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร

  ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา  แต่ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท   
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่ก�าหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรให้แต่งตัง้นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายชรูชัฏ์ ชาครกุล ทีต้่องออกจากต�าแหน่งตาม
วาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัท
แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท   
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วาระที่ 5  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2562

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล การก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจบุนั
บริษทัยังไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    อย่างไรก็ดกีารก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่อุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกัน และมขีนาดธุรกิจทีใ่กล้เคยีงกัน ทัง้นีข้อบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบอุยู่ในรายงานประจ�าปี 2561 
หน้าที่ 104

  โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรให้เสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทน   ส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทัให้
รบัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชมุ รายละ 20,000 บาทต่อครัง้ (เท่ากับปีก่อนหน้า)   ส�าหรบัประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัค่า
ตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีก่อนหน้า)   และส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี 
(เท่ากับปีก่อนหน้า)   ตามสรุปในตารางดังนี้

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีก่อนหน้า)

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�า

 ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

 กรรมการ ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุม

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

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

 กรรมการ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประจ�า

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

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

เบี้ยประชุม

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

 กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

 กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

  ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน   ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท และส�าหรับคณะกรรมการตรวจ
สอบ ตามองค์ประกอบข้างต้น

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2562

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ได้ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี   โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรษิทัได้พิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แต่งตัง้นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัช ี
รับอนุญาตเลขท่ี  4387  หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ  
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 7881  หรอืนางสาวชลทชิา เลศิวิไล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี  12258  หรอืนางสาววราภรณ์ พันธ์
ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  1226  หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12026 แห่งบริษัท ซี 
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562  รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/  
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

  ในการน้ีคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัค่ิาสอบบญัชงีบการเงนิบรษิทัประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 1,170,000 บาท ซึง่ปรบัเพ่ิมข้ึนจากปี 2561   จ�านวน 103,000 
บาท   ท้ังนีปั้จจบุนัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัคอื นางสาววรรญา  พุทธเสถียรเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัมาตัง้แต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 
1 ปี

  โดยในรอบบญัชท่ีีผ่านมาบรษิทัฯ มกีารรบับรกิารแปลงบการเงนิเป็นภาษาองักฤษจากส�านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักัด เป็น
จ�านวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2561

  ส�าหรบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะบอุยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2561 หน้าที่ 132

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรให้แต่งตัง้ นางสาววรรญา  พทุธเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่ 4387  หรอืนายเชิด
สกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7881  หรือ
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่  1226  หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12026 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด  เป็นผู้สอบ
บัญชีประจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจ�านวนเงิน 1,170,000 บาท ดังที่เสนอ

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถื้อหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
The Residence โรงแรม Grand Hyatt Erawan ถนนราชด�าร ิกรงุเทพมหานคร   โดยบรษิทัจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพ่ือเข้าร่วมประชมุ
สามญัผูถื้อหุ้นตัง้แต่เวลา 8.00 น. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่ หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั เข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึง่เท่านัน้ โดยบรษิทัขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายังบรษิทัภายในวันองัคารที ่23 เมษายน 2562 ท้ังนีบ้รษิทั
ได้อ�านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นครั้งนี้ด้วย

 ขอแสดงความนับถือ

 นายไชยยันต์ ชาครกุล      

 กรรมการผู้จัดการ
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