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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

วนัพธุท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น 
----------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

 ในการประชุมคร้ังน้ี ณ ขณะเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 11 ราย จาํนวน
หุน้รวม 555,748,439 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 26 ราย จาํนวนหุน้รวม 114,672,654 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 37 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 670,421,093 หุน้*   หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัท่ี 924,999,441 หุน้ ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

 * หมายเหตุ : หลงัจากเปิดประชุมแลว้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ส่งผลใหก่้อนปิดการประชุม มีผู ้
ถือหุน้ทั้งท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน รวมทั้งส้ินจาํนวน 38 ราย (แบ่งเป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 12 ราย และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 26 ราย)  คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 
670,433,593 หุน้ (แบ่งเป็นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 555,760,939 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน
จาํนวน 114,672,654 หุน้)  หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายทวีศกัด์ิ วชัรรัคคาวงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ีประชุม โดยมีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วม / ไม่เขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 คน 
 

1. นายทวีศกัด์ิ   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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ทั้งน้ีกรรมการของบริษทัท่ีมีอยูล่่าสุดมีจาํนวนทั้งส้ิน 7 คน  เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครบทุกท่าน 
(กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)  
 
กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 

- ไม่มี - 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั 
 
ผูบ้ริหารของบริษทั   จาํนวน 4 คน 
 

 1. นายวนัชยั   อรัญวฒิุกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารงานก่อสร้าง 
2. นายกิตติชยั   ฐิตะพานิชย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

 3. นายเสรี   สินธุอสัว ์  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 
 4. นางขนิษฐา   ธรรมวิเศษ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 
ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางอมัพร อ่อนโพรัตน ์  ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
โดยในการประชุมคร้ังน้ี  ทางประธานบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหาร 

และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั  ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน  ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบถว้น  ทั้งน้ีบริษทัไม่มี
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวจามจุรี ไพบูลยเ์ลิศ ตวัแทนบริษทั ไดก้ล่าวช้ีแจงใหท่ี้ประชุมรับทราบถึง 
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนท่ีจะใชใ้นการประชุม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระวา่ “เห็น
ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ เพือ่แยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้ ยกเวน้แต่กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค เท่านั้น จึงจะสามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ เพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้
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2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหถื้อวา่ผู ้
ถือหุน้เห็นชอบตามมติท่ีนาํเสนอ     ทั้งน้ีหากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ตอ้งการลงคะแนน  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออก
เสียง” ใหท้าํเคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามลงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดั
ให ้และยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีดาํเนินการจดัเกบ็   

 แต่เฉพาะสาํหรับวาระท่ี 4 เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   ทางบริษทัไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษทัจะดาํเนินการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้
ประชุม ทั้งกรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”     โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนน
เสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุม 

3. ในส่วนผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั้น (แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค)   บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพือ่การลงมติในแต่ละ
วาระเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

โดยการประชุมในวนัน้ี ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิม
เกียรติ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นางสาววรรญา  พทุธเสถียร เป็นผูส้งัเกตการณ์  ตรวจสอบการนบั
คะแนน และทาํหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั้งน้ีในขอ้กาํหนดเร่ืององคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 29 ระบุไวว้า่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผู ้
ถือหุน้ทั้งหมด   และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม”    ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ รวมทั้งส้ิน 37 ราย คิด
เป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 670,421,093 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั   ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   นายทวีศกัด์ิ   วชัรรัคคาวงศ ์ประธานท่ีประชุม จึงกล่าวเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และไดม้อบหมายใหน้ายไชยยนัต ์ชาครกลุ ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ผูด้าํเนินการประชุม  

นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวตอ้นรับ และขอบคุณผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกท่าน 
ท่ีใหเ้กียรติสละเวลาอนัมีค่าเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  ตลอดจนท่านผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทนในคร้ังน้ี   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19  ซ่ึงทางบริษทัได้
จดัการประชุมโดยยดึหลกัความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั ทั้งการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุม และจดัท่ีนัง่ในการ
ประชุมโดยยดึหลกั Social Distancing     ทั้งน้ีก่อนเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธาน
กรรมการบริหารไดก้ล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดาํเนินงานของบริษทัท่ีผา่นมา   โดยในช่วงปี 2562 ท่ีผา่นมา
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นบัเป็นปีท่ีมีปัจจยัลบหลายอยา่งท่ีเขา้มากระทบ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของสงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกา และ
จีน ซ่ึงต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีก่อนหนา้ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกมีการชะลอตวัลง และส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก
ของไทย  โดยเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ขยายตวัเหลือเพียงร้อยละ 2.4 จากท่ีขยายตวัร้อยละ 4.2 ในปี 2561   
ในขณะท่ีภาคอสงัหาริมทรัพย ์ นอกจากไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตวั  ยงัมีประเดน็เร่ืองการเร่ิม
บงัคบัใชม้าตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562     โดยตลาดแนวสูงไดรั้บ
ผลกระทบจากมาตรการ LTV มากกวา่ตลาดแนวราบ ตลอดจนอุปสงคข์องกาํลงัซ้ือจากชาวจีนท่ีหายไป ส่งผลให้
ภาพรวมของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2562  ในส่วนของตลาดแนวราบแทบไม่มีการขยายตวั  ในขณะท่ีตลาดแนว
สูงมีการหดตวัลงค่อนขา้งมาก 

สาํหรับบริษทัฯ มีการประเมินสภาวะแวดลอ้ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเมินความเส่ียง
ต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด และมีการกาํหนดกลยทุธ์ใหส้อดรับกบัสถานการณ์   บริษทัมองเห็นความเส่ียงของตลาด
คอนโดมิเนียมมาล่วงหนา้ จึงหยดุเปิดโครงการคอนโดมิเนียมมาล่วงหนา้แลว้กวา่ 2 ปี   โดยบริษทัเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ี
เป็น Real Demand จึงไดรั้บผลกระทบท่ีนอ้ยกวา่อุตสาหกรรม  โดยในปี 2562 แมต้ลาดอสงัหาริมทรัพยภ์าพรวมจะ
หดตวัลง แต่ผลประกอบการของบริษทั ยงัคงสามารถเติบโตได ้  ยอดรับรู้รายไดข้ยายตวัร้อยละ 13  ในขณะท่ีกาํไร
สุทธิขยายตวัร้อยละ 15  ซ่ึงถือเป็นอตัราเติบโตท่ีสูงกวา่อุตสาหกรรมมาก 

สาํหรับปี 2563 น้ีเป็นปีท่ีทา้ทายความเป็นมืออาชีพอยา่งมาก   โดยประเมินวา่เศรษฐกิจจะไดรั้บผลกระทบ
อยา่งหนกัอยา่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ซ่ึงส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะต่อภาคอสงัหาริมทรัพย ์  แต่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้งทัว่ทั้งโลก รวมถึงประเทศไทย  ซ่ึงผลกระทบในรอบน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวล จะ
แตกต่างจากวิกฤติปี 2540 ซ่ึงกระทบแต่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีการกูเ้งินจากต่างประเทศ  แต่ผลกระทบต่อ
เศรษฐิจในรอบน้ี จะส่งผลกระทบในวงกวา้งทั้งต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ ตลอดจนกลุ่มรากหญา้  
และอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกระยะในการฟ้ืนตวั ภายหลงัหยดุการระบาด      อยา่งไรกดี็ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านสบายใจ
ไดว้า่บริษทัมีระบบการบริหารจดัการอยา่งดี  มีการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ท่ีกลัน่กรองอยา่งรอบคอบผา่น
คณะกรรมการบริษทั  มีทีมงานมืออาชีพ ท่ีบริษทัปลูกฝังความเป็น LALIN DNA  ดงันั้นทีมบริหาร และพนกังาน
ทุกคน มีทศันคติเชิงบวก  Everything can do, Never Give up, และการทาํงานเป็นทีม   จึงเช่ือวา่จะสามารถ
บริหารงานผา่นช่วงเวลาท่ีสภาวะแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยน้ีไปได ้  และทาํผลงานไดดี้กวา่ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม
เช่นเคย    

ในลาํดบัต่อไป ไดม้อบหมายให ้นายณฐั สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผูด้าํเนินการ
นาํท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลาํดบัในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านก่อนหนา้ ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
 
 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562   ตามท่ีไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมไปกบัหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือใหผู้ ้
ถือหุน้ทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้แลว้นั้น    ทั้งน้ีการจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัทาํภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด   ทั้งน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่เป็นรายงานท่ีถูกตอ้ง และเห็นควร
มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว     จึงขอนาํเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ เห็นวา่เป็นรายงานการประชุมท่ีถูกตอ้ง ไม่มีการแกไ้ข จึงมีมติ
รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2562 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 670,433,593 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดก้ล่าววา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัตอ้ง
จดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั      ทั้งน้ีตวัเลขสรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัในรอบปี 2562 ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี 2562 หนา้ท่ี 7 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยูใ่นหนา้ท่ี 139   ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้   ทั้งน้ีไดก้ล่าวสรุปสาระสาํคญัของงบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั 
อนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 งบดุล 
หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 เปล่ียนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 11,501.88 10,429.52 1,072.36 10.28 
หนีสิ้น 4,938.14 4,433.25 504.89 11.39 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,563.74 5,996.27 567.47 9.46 

 
งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 เปล่ียนแปลง ร้อยละ 
รายได้จากการขาย 4,623.04 4,082.06 540.98 13.25 
กําไรสุทธิ 891.51 777.15 114.36 14.72 

 
ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าว ไดรั้บการตรวจและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีทัว่ไป และไดผ้า่น

การพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ี
ก่อนดาํเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณฐั สง่าสงเคราะห์ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัผลดาํเนินงาน 
หรืองบการเงินประจาํปี 2562 หรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีประเดน็สอบถาม หรือขอ้เสนอแนะใดๆ  จึงนาํเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน
เสียง 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 และมีมติอนุมติังบการเงิน
ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชี
ทัว่ไปแลว้ ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 670,433,593 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2562 เพื่อจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
 
 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ    ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัมีกาํไร
สุทธิทั้งส้ิน 891,511,834.46 บาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ท่ี 0.96 บาท    

ทั้งน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 
0.385 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 356,124,784.79 บาท    ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด
คร่ึงปีแรกไปแลว้โดยมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2562 ในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562   
และเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงั ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 0.21 บาท
ต่อหุน้   โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563   โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีท่ี 0.385 บาทต่อหุน้นั้น คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 39.95 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบ
กบัการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 (ปีทีผ่่านมา) 
1. กาํไรสุทธิ (บาท) 891,511,834.46 บาท 777,149,872.38 บาท 
2. กาํไรสุทธิ / หุน้ (บาท) 0.96 บาท 0.84 บาท 
3. จาํนวนหุน้   
     3.1 จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
     3.2 จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจาํปี 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
4. ปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.385 บาท 0.34 บาท 
     4.1 ปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้)   
 - เงินสด  0.175 บาท 0.165 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
     4.2 ปันผลประจาํปี (บาท : หุน้)   
 - เงินสด  0.21 บาท 0.175 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (บาท) 356,124,784.79 บาท 314,499,809.94 บาท 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 39.95 ร้อยละ 40.47 
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ภายหลงัการนาํเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จึงนาํเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถื้อหุน้   โดยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และวนัจ่ายเงินปันผล สาํหรับเงินปันผลจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 670,433,593 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 กาํหนดให ้  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด   ซ่ึงหากจาํนวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งนั้น ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง     ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน คือ 
 
  1. นายไชยยนัต ์ชาครกลุ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
  2. ร.ศ. นิพทัธ์ จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ทั้งน้ีประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 2 ท่าน ปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมฯ หนา้ท่ี 15   ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นการล่วงหนา้    โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  แต่ทั้งน้ีได้
ผา่นกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัจากคณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงคณะกรรมการจะ
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
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หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้  ซ่ึงเม่ือครบระยะเวลาท่ี
กาํหนดไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้มาเพ่ือพิจารณา 

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง ร.ศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค ์เพื่อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง   ทั้งน้ี ร.ศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค ์เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งดา้น
คุณวฒิุ ประสบการณ์   รวมทั้งมีผลการปฏิบติังานท่ีดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงท่ีผา่นมา คณะกรรมการจึงมีมติ
เสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระวาระหน่ึง แมจ้ะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งมาแลว้เกินกวา่ 9 ปี   

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายไชยยนัต ์ ชาครกุล 
และ ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง   จึงนาํเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียง   ทั้งน้ีในการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระน้ี ทางบริษทัจะดาํเนินการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผู ้
ถือหุน้ทุกท่าน จึงเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทาํเคร่ืองหมาย “เห็นดว้ย”   “ไม่เห็นดว้ย”   หรือ “งดออกเสียง” พร้อม
ทั้งลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บ    โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดาํเนินการจดัเก็บ และรวบรวมคะแนน
เสียงต่อไป 
 

 มตทิีป่ระชุม        ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้ง นายไชยยนัต ์ชาครกุล และร.ศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค ์
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดงัน้ี 

 
 นายไชยยนัต์   ชาครกุล ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
คะแนนเสียง   
 เห็นด้วย 670,289,193 หุ้น 

(99.98%) 
670,366,770 หุ้น 

(99.99%) 
 ไม่เห็นด้วย 144,400 หุ้น 

(0.02%) 
66,823 หุ้น 

(0.01%) 
 งดออกเสียง 0 หุ้น 

(0.00%) 
0 หุ้น 

(0.00%) 
 บัตรเสีย 0 หุ้น 

(0.00%) 
0 หุ้น 

(0.00%) 
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วาระที ่5 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2563 
 
 นายณัฐ    สง่าสงเคราะห์   ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การ
กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน   สาํหรับคณะกรรมการบริษทัให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุม 
รายละ 20,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า)   สําหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับ
ค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อนหนา้) และสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับ
ค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อนหนา้)   ตามสรุปในตารางดงัน้ี 

 
 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 (ปีก่อนหน้า) 
คณะกรรมการบริษทั   
ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
เบ้ียประชุม   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 
     กรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ    
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
   

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 บาท / ปี 600,000 บาท / ปี 
     กรรมการตรวจสอบ 450,000 บาท / คน / ปี 450,000 บาท / คน / ปี 
เบ้ียประชุม   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
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 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 (ปีก่อนหน้า) 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 

 
 ทั้งน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามองค์ประกอบขา้งตน้   จึงนาํเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม        ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2563 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 670,433,593 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําปี 2563 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ได้
กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นประจาํทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งนางสาววรรญา  พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4387  หรือ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  12261  แห่งบริษทั ซี 
ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563  รวมทั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของ
บริษทัดว้ย ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
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ในส่วนของค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจาํปี 2563 เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเป็นจาํนวนเงิน 
1,250,000 บาท ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2562   จาํนวน 80,000 บาท   ทั้งน้ีปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางสาว
วรรญา  พทุธเสถียร  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี โดยในรอบบญัชีท่ีผา่นมาบริษทั
มีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจาํนวนเงิน 60,000 
บาท ซ่ึงเท่ากนักบัในปี 2562   

สาํหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีระบุอยูใ่นรายงานประจาํปี 2562 หนา้ท่ี 130 

ทั้งน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาววรรญา  พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4387  หรือนางสาววรา
ภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  12261  แห่งบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ู
พี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท ดงัท่ี
เสนอ   จึงนาํเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม        ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี  4387  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7881  หรือนางสาวชลทิชา 
เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
12261  แห่งบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทั โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 670,433,593 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7  พจิารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
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นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่เพื่อเพิม่ความคล่องตวั และรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษทัในอนาคต  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัวงเงินสาํหรับออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่
เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังกไ็ด ้  
ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุน้กู ้ เพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมี
การไถ่ถอนไปแลว้ได ้ ภายในวงเงินดงักล่าว  โดย ณ ขณะใดขณะหน่ึง หุน้กูท่ี้บริษทัฯ ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 
จะตอ้งมีจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  ทั้งน้ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
มูลค่ารวมของ
หุน้กูท่ี้จะเสนอ
ขายทั้งโครงการ 

มูลค่าของหุน้กูท่ี้จะเสนอขายภายใตโ้ครงการจะตอ้งไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือใน
สกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน  โดยจะออกเสนอขายคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็
ได ้  ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้เพ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักล่าว โดย
หุน้กูท่ี้บริษทัฯ ออกจาํหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจาํนวนเงินไม่เกิน
วงเงินดงักล่าว 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กู ้และ/หรือหุน้กูร้ะยะสั้น  ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ  มีหรือไม่มี
ประกนั  มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ   ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละ
คร้ัง 

สกลุเงิน เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน 
อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผู ้
ลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะ
ออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  มี
อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น ดงัน้ี 
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 (1) กาํหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นท่ี
ออก อาทิเช่น การกาํหนดช่ือ ประเภทของหุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสั้น ขอ้กาํหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนท่ีออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้
และดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจองซ้ือ หลกัประกนัและการคํ้าประกนั วิธีการเสนอขาย
และการจดัสรร โดยใหร้วมถึง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) การแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้กู ้
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียน และ/หรือ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) หรือการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้น รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
ตลอดจนใหมี้อาํนาจดาํเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซ่ึงสญัญาและเอกสาร
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว และ 
 (3) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็น
วา่มีความจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะ
สั้นดงักล่าว 

 
ทั้งน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  เห็นควรใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอ

ขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทตามท่ีเสนอ    จึงนาํเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทิีป่ระชุม        ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้น
บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 670,433,593 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ภายหลงัการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จส้ินครบทุกวาระ   นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดส้อบถามผูถื้อหุน้ใน
ท่ีประชุมว่ามีท่านใดตอ้งการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ 
และคณะผูบ้ริหารของบริษทั มีความยนิดีท่ีจะตอบขอ้ซกัถาม และช้ีแจงประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่อยา่งไรบา้ง 
นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีออกแบบโดยบริษทัไพรซ์

วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ซ่ึงมีระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่ายงานอยูแ่ลว้  นอกจากน้ียงัมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ี
ข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะทาํการสุ่มตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานต่างๆ โดยไม่แจง้ล่วงหนา้
อีกชั้นหน่ึง   ในแง่ของภาพใหญ่ บริษทัมีคณะกรรมการอิสระ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสบการณ์ มี
ความรู้ความสามารถ  คอยกลัน่กรองการทาํงานของฝ่ายจดัการ   ทั้งน้ีเช่ือมัน่ว่าบริษทัมีระบบการบริหารงานท่ีมี
ความโปร่งใสสูง  คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อพิจารณาความเส่ียงต่างๆ ตลอดจนปิดจุดเส่ียง
ต่างๆ ท่ีพบ    ทั้งน้ีหากดูจากผลประกอบการ จะพบว่าบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูงกว่าอุตสาหกรรมมาโดยตลอด  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีทาํไดดี้กว่าอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี   

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่การก่อสร้างของบริษทัเป็นการก่อสร้างเอง หรือวา่จา้งผูรั้บเหมา 
นายไชยยนัต ์ชาครกุล ไดต้อบขอ้ซกัถามว่าการก่อสร้างของบริษทั  บริษทัจะจดัซ้ือ Main Materials เอง  

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีตํ่าลง และมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูง   ในส่วนของผูรั้บเหมาทางบริษทัจะใช้
รายเล็กถึงกลาง ซ่ึงอาจจะทาํให้การบริหารงานของบริษทัมีความยุ่งยากมากข้ึน แต่มีความคุม้ค่า เน่ืองจากจะมี
ตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าการจดัจา้งบริษทัขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง    การท่ีบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูงกว่าร้อยละ 39 ซ่ึง
เป็นระดบัท่ีสูงเป็นลาํดบัตน้ๆ ของบริษทัทั้งหมดในตลาดฯ สะทอ้นการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  แต่ละฝ่ายงาน
มีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ในการลดตน้ทุนต่างๆ ไม่วา่ระบบการบริหารผูรั้บเหมา ระบบการจดัซ้ือ 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ อยากทราบแผนงานของบริษทัในปี 2563 น้ี 
นายไชยยนัต ์ชาครกุล ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า  ตามแผนงานท่ีประกาศไปเม่ือตน้ปี บริษทัตั้งเป้าในการเปิด

โครงการใหม่ท่ี 9 – 11 โครงการ  ซ่ึงการเปิดโครงการใหม่น้ี จะเนน้การทดแทนโครงการเดิมท่ีจะทยอยปิดโครงการ
ไป  ทั้งน้ีบริษทัมีทีม Business Development และทีมวิจยัตลาดของบริษทัเอง ในการศึกษาอุปสงคอุ์ปทาน  คู่แข่ง  
ตน้ทุนของคู่แข่ง ในแต่ละทาํเลอย่างละเอียด  ดงันั้นการเปิดโครงการแต่ละแห่ง บริษทัมีความมัน่ใจว่าสามารถ
แข่งขนัได ้   ซ่ึงในสภาวะการณ์ปัจจุบนัท่ีการขยายตวัทางเศรษฐกิจน่าจะติดลบในปีน้ี ประเด็นสําคญัคือบริษทั
สามารถแข่งขนัไดห้รือไม่  ทาํอย่างไรท่ีลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือบา้นของบริษทัก่อนคู่แข่ง  ดงันั้นบริษทัตอ้งเขา้ใจ 
Customer Insight อยา่งแทจ้ริง   ตลอดจนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ ตอ้งมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขนัได ้ไม่ว่า
จะเป็นสายงานตลาด  ก่อสร้าง  การเงิน  จดัซ้ือ  ซ่ึงมัน่ใจวา่ลลิลฯ สามารถทาํไดดี้ และสามารถแข่งขนัได ้     ในการ
บริหารงานของบริษทัใชโ้มเดลของ Malcolm Baldrige บวก Philip Kotler บวก ATP  ซ่ึงจะมีการหาจุดอ่อน และปิด
จุดอ่อนต่างๆ ขององคก์ร  โดยจะมีการประเมินผลงานแต่ละฝ่ายงานทุกเดือน  ในปีน้ีแมส้ภาพตลาดโดยรวมจะน่า
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กงัวลจากการระบาดของโรค Covid-19   แต่ทางฝ่ายจดัการจะทุ่มเทบริหารงานอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อพยายาม
ทาํผลงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ Rejection Rate ของบริษทั อยูท่ี่ประมาณเท่าใด 
นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามว่า สาํหรับ Rejection Rate ในปี 2561 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 16-17 

ปี 2562 ขยบัเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัร้อยละ 22-23  สาํหรับในปี 2563 น้ี คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัร้อยละ 27-28  จาก
การท่ีธนาคารพาณิชยมี์ความเขม้งวดมากข้ึน  อยา่งไรก็ดีบริษทัเนน้ตลาดท่ีเป็น Real Demand  ดงันั้นจะไม่มีการ
ยกเลิกการโอนทีละมากๆ แบบกรณีตลาดเก็งกาํไร   นอกนากน้ีปัจจุบนับริษทัมีการตั้งหน่วยงาน Financial Clinic 
ข้ึนเพื่อช่วยดูแลลูกคา้กลุ่มท่ีถูกปฏิเสธ ใหก้ลบัมาเป็นยอดขายใหม่เม่ือลูกคา้มีความพร้อม  หรือกรณีท่ีลูกคา้รายท่ียงั
ไม่พร้อมโอนทนัที ทางบริษทักจ็ะมีการขายในรูปแบบบา้นสัง่สร้าง ใหลู้กคา้ผอ่นดาวนก์บับริษทัก่อน 

มีผูถื้อหุน้สอบถามทางประธานวา่มอง New Normal ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามว่า ตลาดอสังหาริมทรัพยห์ลกัจากน้ีไปตลาดเก็งกาํไรจะนอ้ยลง  

โครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปิดใหม่จะขายไดย้าก เพราะจะมีราคาขายท่ีสูงกว่า Supply เดิมในตลาดท่ีโอนไปในช่วง
ก่อนหนา้มาก   ทั้งน้ีจากขอ้มูล Survey ตลาด พบว่าแทบไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่โครงการไหนเลยท่ี
สามารถทาํยอดขายไดถึ้งคร่ึงหน่ึง   ทั้งน้ีมองว่าในปีน้ีตลาดคอนโดมิเนียมจะหดตวัรุนแรงจาก Demand ท่ีหดตวัลง 
รวมถึง Demand จากลูกคา้ชาวต่างประเทศ  ในส่วนของตลาดแนวราบ ส่วนใหญ่เป็นตลาดของ Real Demand ซ่ึง
อยา่งไรก็ดี ท่ีอยูอ่าศยัยงัคงเป็นส่ิงจาํเป็น เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี  ตลาดแนวราบจะสอดคลอ้งไปกบัภาพรวมเศรษฐกิจ  
ถา้เศรษฐกิจหดตวัเลก็นอ้ย ตลาดแนวราบกจ็ะหดตวัเลก็นอ้ย แต่สาํหรับตลาดแนวสูงจะหดตวัรุนแรง    

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีเจอกรณีผูรั้บเหมาท้ิงงานบา้งหรือไม่ 
นายไชยยนัต์ ชาครกุล ได้ตอบขอ้ซักถามว่า บริษทัมีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง และมีนโยบายในการ

จ่ายเงินผู ้รับเหมาทุกสัปดาห์  ภาพรวมเร่ืองการขาดแคลนผู ้รับเหมาไม่น่ากังวล  สภาพตลาดในตอนน้ีมี
ผูป้ระกอบการหลายรายหยุดการขยายโครงการ หรือบางรายเร่ิมมีปัญหาสภาพคล่องไม่จ่ายเงินผูรั้บเหมา  ทาํให้
ในช่วงน้ีมีผูรั้บเหมาจาํนวนมากติดต่อเขา้มาหางานท่ีบริษทั 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีการใชเ้ทคโนโลย ีPrecast บา้งหรือไม่ 
นายไชยยนัต ์ชาครกุล ไดต้อบขอ้ซกัถามว่าบริษทัมีโรงงาน และก่อสร้างบา้นในระบบ Precast มาระยะ

หน่ึงแลว้  นอกจากน้ียงัมียงัมีการใชเ้ทคโนโลยี Tunnel Form ในการก่อสร้างดว้ย ซ่ึงมีจุดเด่นในเร่ืองตน้ทุนท่ี
สามารถประหยดัค่าขนส่งแผ่นจากโรงงาน    ทั้งน้ีบริษทัมีการใชร้ะบบการก่อสร้างทั้งระบบ Precast และ Tunnel 
Form ผสมผสานกนัตามความเหมาะสม ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัสามารถสร้างบา้นไดร้วดเร็ว และมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง  

ก่อนดาํเนินการปิดการประชุม นายไชยยนัต ์ชาครกุล ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมว่ามีท่านใดตอ้งการ 
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหารของบริษทั มี
ความยนิดีท่ีจะตอบขอ้ซกัถาม และช้ีแจงประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ 
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ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีขอ้สงสัยสอบถามเพ่ิมเติม  นาย    
ไชยยนัต์ ชาครกุล ไดก้ล่าวในฐานะของตวัแทนของบริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  ตอ้งขอขอบคุณ 
คณะกรรมการทุกท่าน   ท่านผูถื้อหุ้น   ตวัแทนผูถื้อหุ้นทุกท่าน  ผูส้อบบญัชีของบริษทั และตวัแทนจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี  ทางฝ่ายบริหารของลลิลฯ ยืนยนัจะ
บริหารงานดว้ยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืน และผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่าน   ทั้งน้ีหวงั
เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดค้วามกรุณาจากผูถื้อหุน้ทุกท่านอีกในการประชุมคร้ังต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม 
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