
 

 

 หนา้ 1 ของ 15  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี( จํากัด (มหาชน) 

วนัพุธที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ หอ้ง The Residence โรงแรม Grand Hyatt Erawan ถ.ราชดาํริ กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม 
 

 ในการประชุมครั> งนี>  ณ ขณะเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 46 ราย จาํนวน
หุน้รวม 594,224,844 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนจาํนวน 32 ราย จาํนวนหุน้รวม 64,384,108 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ทั>งสิ>น 78 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั>งสิ>น 658,608,952 หุน้*   หรือคิดเป็นร้อยละ 71.20 ของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั>งหมดของบริษทัที� 924,999,441 หุน้ ซึ� งครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

 * หมายเหตุ : หลงัจากเปิดประชุมแลว้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ส่งผลใหก่้อนปิดการประชุม มีผู ้
ถือหุน้ทั>งที�มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน รวมทั>งสิ>นจาํนวน 95 ราย (แบ่งเป็นผูถื้อหุน้
ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 61 ราย และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนจาํนวน 34 ราย)  คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั>งสิ>น 
658,883,737 หุน้ (แบ่งเป็นที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 594,433,265 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน
จาํนวน 64,450,472 หุน้)  หรือคิดเป็นร้อยละ 71.23 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั>งหมดของบริษทั 
 
เริ-มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

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

 

กรรมการบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 คน 
 

1. นายทวีศกัดิV    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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ทั>งนี>กรรมการของบริษทัที�มีอยู่ล่าสุดมีจาํนวนทั>งสิ>น 7 คน  เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครบทุกท่าน 
(กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั>งหมด)  
 
กรรมการบริษทัที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 

- ไม่มี - 
 

ผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั 
 
ผูบ้ริหารของบริษทั   จาํนวน 5 คน 
 

 1. นายชูชีพ  ดิษฐเ์สถียร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานขายและตลาด 
 2. นายมนตรี  มนตรีมณี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
 3. นายวนัชยั   อรัญวฒิุกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารงานก่อสร้าง 
 4. นายเสรี   สินธุอสัว ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทั 
 5. นางขนิษฐา   ธรรมวิเศษ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางสาวเปรมกมล ใจเที�ยงแท ้ 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 ้
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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   

 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 นางสาวประภาศรี กิติเฉลิม
เกียรติ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นางสาววรรญา  พุทธเสถียร เป็นผูส้งัเกตการณ์  ตรวจสอบการนบั
คะแนน และทาํหนา้ที�ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั>งนี> ในขอ้กาํหนดเรื�ององคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 29 ระบุไวว้า่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผู ้
ถือหุน้ทั>งหมด   และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ f ใน g ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั>งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม”    ณ ขณะเริ�มประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั>งที�มาดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ รวมทั>งสิ>น 78 ราย คิด
เป็นจาํนวนหุน้ทั>งสิ>น 658,608,952 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.20 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั>งหมดของ
บริษทั   ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   นายทวีศกัดิV    วชัรรัคคาวงศ ์ประธานที�ประชุม จึงกล่าวเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 และไดม้อบหมายใหน้ายไชยยนัต ์ชาครกลุ ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ผูด้าํเนินการประชุม  

นายไชยยนัต ์ ชาครกลุ ไดก้ล่าวตอ้นรับ และขอบคุณผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกท่าน ที�ใหเ้กียรติสละเวลาอนัมี
ค่าเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในครั> งนี>  เพื�อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ ตลอดจนรับทราบถึงผล
การดาํเนินงานที�ผา่นมา และแผนงานในอนาคตของบริษทั    ทั>งนี> ก่อนเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
ไดก้ล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดาํเนินงานของบริษทัที�ผา่นมา    โดยในช่วงปี 2561 ที�ผา่นมาเป็นปีที�มีปัจจยั
ลบหลายอยา่งที�เขา้มากระทบ ไม่วา่จะเป็นเรื�องการทาํสงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกา และจีน ซึ�งส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตวัลง    สาํหรับประเทศไทย เศรษฐกิจยงัคงเติบโตไดที้�ร้อยละ 4.2  โดยภาคการท่องเที�ยว
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ยงัขยายตวัไดดี้ ในขณะที�ภาคการส่งออกทั>งปียงัคงขยายตวัได ้   ในส่วนของภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ในปี 2561 
เติบโตไดจ้ากปี 2560 แต่เป็นการเติบโตจากฐานที�ตํ�า ซึ� งหากเทียบกบัปี 2559 นบัวา่ขยายตวัไดเ้พียงเลก็นอ้ย   
สาํหรับแนวโนม้เศรษฐกิจในปี 2562 นี>  เป็นปีที�เศรษฐกิจโลกจะเติบโตชะลอลง  โดยคาดวา่ประเดน็การทาํสงคราม
ทางการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน จะยงัคงมีอยู ่ ไม่จบลงอยา่งง่าย  เนื�องจากเป็นนโยบายการกีกกนัทางการคา้ เพื�อ
ช่วงชิงความเป็นผูน้าํโลก   ดงันั>นเชื�อวา่เศรษฐกิจของโลก ตลอดจนเศรษฐกิจของจีน ในปีนี>จะชะลอลง  ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัหลายสถาบนัไม่วา่จะเป็น World Bank, IMF, และธนาคารแห่งประเทศไทย ไดเ้ริ�มมีการออกมา
ประกาศปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก และของหลายประเทศลงจากที�คาดการณ์ไวเ้ดิม  ในส่วน
ของประเทศไทย เป็นเศรษฐกิจที�พึ�งพิงการส่งออก ดงันั>นเมื�อเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ชะลอตวัลง ยอ่มไดรั้บ
ผลกระทบ  อยา่งไรกดี็ภาคการท่องเที�ยวน่าจะยงัเติบโตไดดี้ แมน้กัท่องเที�ยวจีนจะลดลง แต่กมี็นกัท่องเที�ยวจาก
ประเทศอื�นๆ เขา้มาทดแทน  ตลอดจนการวางยทุธศาสตร์ประเทศในช่วง 3-4 ปีที�ผา่นมา พยายามสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ เป็น S-Curve ของประเทศ จะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเติบโตในระยะยาว  ทั>งนี>ตอ้งขึ>นกบัรัฐบาลใหม่ที�จะเขา้
มาบริหารตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ คิดถึงผลประโยชนข์องชาติเป็นสาํคญั    ในส่วนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
จะเป็นช่วงเวลาของมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง บริษทัที�บริหารจดัการไม่ดี ในช่วง 2 - 3 ปี ต่อจากนี>  อาจเริ�มเห็น
ผูป้ระกอบการบางรายไดรั้บผลกระทบ เนื�องจากอุตสาหกรรมโดยรวม Soft Landing 

สาํหรับบริษทั ผลประกอบการในปี 2561 ที�ผา่นมา ดว้ยกลยทุธ์ที�ไดรั้บการกลั�นกรองและพิจารณาอยา่ง
รอบคอบโดยคณะกรรมการบริษทั  ตลอดจนการบริหารจดัการอยา่งมีระเบียบวินยัของฝ่ายจดัการ ทาํใหบ้ริษทั
สามารถเติบโตไดที้�ราวร้อยละ 14  ซึ� งถือเป็นอตัราเติบโตที�สูงกวา่อุตสาหกรรม  ทั>งนี> ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านสบายใจได้
วา่บริษทัมีการบริหารจดัการอย่างดี  โดยมีการขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง ในขณะเดียวกนัก็พิจารณาความเสี�ยงดา้น
ต่างๆ มีการขยายธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัเสมอมา  โดยสาํหรับในปีนี>ยงัตั>งเป้าเติบโตที�ราวร้อยละ 15  ทั>งนี> ฝ่าย
จดัการจะพยายามรักษาผลประกอบการ และดูแลผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ทุกท่าน แมส้ภาวะแวดลอ้มโดยรวม
อาจจะไม่เอื>อมากนกั 

ในลาํดบัต่อไป ไดม้อบหมายให ้ นายณฐั สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผูด้าํเนินการ
นาํที�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลาํดบัในหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านก่อนหนา้ ดงัต่อไปนี>  
 
วาระที- 3 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

 

 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดข้อใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
2561 ซึ�งประชุมเมื�อวนัพุธที� 25 เมษายน 2561   ตามที�ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมไปกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื�อใหผู้ ้
ถือหุน้ทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้แลว้นั>น    ทั>งนี>การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัทาํภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
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ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด   ทั>งนี>ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่เป็นรายงานที�ถูกตอ้ง และเห็นควร
มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว     จึงขอนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 

มตทีิ-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ เห็นวา่เป็นรายงานการประชุมที�ถูกตอ้ง ไม่มีการแกไ้ข จึงมีมติ
รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี u561 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี>  

- เห็นดว้ย 658,883,522 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 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 
สิ(นสุด ณ วนัที- 31 ธันวาคม 2561 ซึ-งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดก้ล่าววา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัตอ้ง
จดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ>นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
และเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั      ทั>งนี>ตวัเลขสรุปผลการดาํเนินงานที�สาํคญัในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี 2561 หนา้ที� 11 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยูใ่นหนา้ที� 139   ซึ� งไดด้าํเนินการจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้   ทั>งนี>ไดก้ล่าวสรุปสาระสาํคญัของงบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั 
อนัมีรายละเอียดดงันี>  

 
 งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 เปลี-ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 10,429.52 9,893.92 535.60 5.41 

หนี(สิน 4,433.25 4,369.88 63.37 1.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,996.27 5,524.04 472.23 8.55 
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งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 เปลี-ยนแปลง ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,082.06 3,589.20 492.86 13.73 

กําไรสุทธิ 777.15 680.83 96.32 14.15 
 

ทั>งนี>งบการเงินดงักล่าว ไดรั้บการตรวจและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีทั�วไป และไดผ้า่น
การพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัเป็นที�เรียบร้อยแลว้  ทั>งนี>
ก่อนดาํเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณฐั สง่าสงเคราะห์ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัผลดาํเนินงาน 
หรืองบการเงินประจาํปี u561 หรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีประเดน็สอบถาม หรือขอ้เสนอแนะใดๆ  จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนน
เสียง 
 

มตทีิ-ประชุม ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 และมีมติอนุมติังบการเงิน
ประจาํปีสิ>นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชี
ทั�วไปแลว้ ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี>  

- เห็นดว้ย 658,883,637 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- @ พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2561 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 2561 บริษทัมีกาํไร
สุทธิทั>งสิ>น 777,149,872.38 บาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ที� 0.84 บาท    
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ทั>งนี>ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 
0.34 บาท รวมเป็นเงินทั>งสิ>นประมาณ 314,499,809.94 บาท    ทั>งนี>บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด
ครึ� งปีแรกไปแลว้โดยมติของคณะกรรมการครั> งที� 3/2561 ในอตัราหุน้ละ 0.165 บาท เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2561   
และเห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดครึ� งปีหลงั ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 0.175 
บาทต่อหุน้   โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 10 พฤษภาคม 2562   โดยเงินปันผลจ่ายทั>งปีที� 0.34 บาทต่อหุน้นั>น คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 40.47 ของกาํไรสุทธิ ซึ� งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั   ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบั
การจ่ายปันผลในปี 2560 มีรายละเอียดดงันี>  

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีที-เสนอ) ปี 2560 (ปีที-ผ่านมา) 

1. กาํไรสุทธิ (บาท) 777,149,872.38 บาท 680,831,877.28 บาท 
2. กาํไรสุทธิ / หุน้ (บาท) 0.84 บาท 0.74 บาท 
3. จาํนวนหุน้   
     3.1 จาํนวนหุน้ที�จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
     3.2 จาํนวนหุน้ที�จ่ายเงินปันผลประจาํปี 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
4. ปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.34 บาท 0.30 บาท 

     4.1 ปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้)   
 - เงินสด  0.165 บาท 0.135 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
     4.2 ปันผลประจาํปี (บาท : หุน้)   
 - เงินสด  0.175 บาท 0.165 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั>งสิ>นประมาณ (บาท) 314,499,809.94 บาท 277,499,832.30 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40.47 ร้อยละ 40.76 

 
ภายหลงัการนาํเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณา

ลงคะแนนเสียง 
 
มตทีิ-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 เพื�อจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถื้อหุน้   โดยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และวนัจ่ายเงินปันผล สาํหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ� งปีหลงั  
ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดงันี>  
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- เห็นดว้ย 658,883,622 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั>งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย                 115  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- 4 พจิารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที-ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์ 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. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายชูรัชฏ ์ชาครกลุ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

ทั>งนี>ประวติัของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อทั>ง 2 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมฯ หนา้ที� 15   ซึ� งไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นการล่วงหนา้     

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั>ง นายสาธิต ชาญเชาวน์
กุล และนายชูรัชฏ์  ชาครกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง   จึงนาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียง   ทั>งนี> ในการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี>  ทางบริษทัจะดาํเนินการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผู ้
ถือหุน้ทุกท่าน จึงเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทาํเครื�องหมาย “เห็นดว้ย”   “ไม่เห็นดว้ย”   หรือ “งดออกเสียง” พร้อม
ทั>งลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนที�ไดรั้บ    โดยจะมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัดาํเนินการจดัเก็บ และรวบรวมคะแนน
เสียงต่อไป 
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 มตทีิ-ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั>ง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายชูรัชฏ์ ชาครกุล 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง  โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั>งรายบุคคลดงันี>  

 
 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล นายชูรัชฏ์ ชาครกุล 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

คะแนนเสียง   

 เห็นด้วย 658,816,799 หุ้น 
(99.99%) 

658,679,422 หุ้น 
(99.97%) 

 ไม่เห็นด้วย 66,938 หุ้น 
(0.01%) 

204,315 หุ้น 
(0.03%) 

 งดออกเสียง 0 หุ้น 

(0.00%) 
0 หุ้น 

(0.00%) 

 บัตรเสีย 0 หุ้น 

(0.00%) 
0 หุ้น 

(0.00%) 
 
วาระที- 5 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 

 
 นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ได้แถลงต่อที�ประชุมว่าการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การ
กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอที�
ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน   สาํหรับคณะกรรมการบริษทัใหรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบี>ยประชุม 
รายละ 20,000 บาทต่อครั> ง (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า)   สําหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับ
ค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อนหนา้) และสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับ
ค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อนหนา้)   ตามสรุปในตารางดงันี>  

 
 ปี 2562 (ปีที-เสนอ) ปี 2561 (ปีก่อนหน้า) 

คณะกรรมการบริษทั   

ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 



 

 

หนา้ 10 ของ 15   

 ปี 2562 (ปีที-เสนอ) ปี 2561 (ปีก่อนหน้า) 

เบี>ยประชุม   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั> ง 20,000 บาท / ครั> ง 
     กรรมการ 20,000 บาท / ครั> ง 20,000 บาท / ครั> ง 
ค่าตอบแทนอื�นๆ    
     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 
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 2562 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี>  

- เห็นดว้ย 658,883,622 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั>งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย                 115  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- 6 พจิารณาแต่งตั(งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจาํปี 2562 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ได้
กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั>งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นประจาํทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั>งนางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  ygz{  หรือนาย
เชิดสกลุ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิV  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที�  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุ
พงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  1226  หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12026 แห่ง
บริษทั ซี ดบัเบิ>ลย ูดบัเบิ>ลย ูพี จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562 แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ>ลย ูพี  จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษทั ทั>งนี>ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้นั>นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ในส่วนของค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจาํปี 2562 เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเป็นจาํนวนเงิน 
1,170,000 บาท ซึ�งปรับเพิ�มขึ>นจากปี 2561   จาํนวน 103,000 บาท   ทั>งนี> ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางสาว
วรรญา  พุทธเสถียร  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั>งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยในรอบบญัชีที�ผา่นมาบริษทั
มีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจาํนวนเงิน 60,000 
บาท ซึ�งเท่ากนักบัในปี 2561   

สาํหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั>งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีระบุอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561 หนา้ที� 130 

ทั>งนี>ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรใหที้�
ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั>ง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  ygz{  หรือนายเชิดสกลุ 
อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิV  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  
7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  1226  หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12026 แห่งบริษทั ซี 
ดบัเบิ>ลย ู พี  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,170,0|| 
บาท ดงัที�เสนอ   จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
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มตทีิ-ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั>ง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที�  ygz{  หรือนายเชิดสกุล อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7195  หรือนางสาววราภรณ์ อินทร
ประสิทธิV  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12258  
หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  1226  หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที�  12026  แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ>ลยู ดบัเบิ>ลยู พี จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษทั โดย
กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,170,0|| บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี>  

- เห็นดว้ย 658,883,622 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั>งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย                 115  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 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ภาษีที�ดินใหม่ จะกระทบกบัตน้ทุนของบริษทัมากนอ้ยเพียงใด 
นายไชยยนัต์ ชาครกุลไดต้อบขอ้ซักถามว่าประเด็นภาษีที�ดินนี>ทางสมาคมฯ ก็ไดร่้วมกนัผลกัดนั ทาํให้

ที�ดินในโครงการที�อยู่ระหว่างการพฒันาในช่วง 3 ปีแรก ยงัไม่ตอ้งเสียภาษีที�ดินนี>   และถึงแมจ้ะเกิน 3 ปีแลว้ ก็เป็น
อตัราภาษีที�ไม่ถือว่าสูงมากเกินไป   ในแง่กลยุทธ์ของบริษทั ก็ไดมี้การปรับตวัมาแลว้ 2 -3 ปี โดยมีการพฒันา
โครงการขนาดเลก็ลง พยายามใหโ้ครงการจบภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือเกินไม่มาก  ในแง่ของที�ดินรอการ
พฒันากบ็ริหารใหมี้อยูใ่นระดบัที�พอเหมาะ  ซึ� งภาษีที�ดินนี>มองวา่ไม่กระทบผลประกอบกรอย่างมีนยัยะสาํคญั  ยินดี
ที�จะช่วยประเทศ 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีแผนที�จะขยายโครงการเขา้มาในกรุงเทพ เพิ�มมากขึ>นหรือไม่ 
นายไชยยนัต์ ชาครกุล ไดต้อบขอ้ซักถามว่า ในปีที�แลว้โครงการที�เปิดทั>งหมดเป็นการเปิดในเขตพื>นที�

กรุงเทพและปริมณฑลทั>งหมด  ในส่วนของโครงการในต่างจงัหวดั บริษทัมีการขยายโครงการไปในช่วงก่อนหนา้
แลว้ ไม่ว่าจะเป็นจงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  ซึ� งเป็นการขยายไปยึดพื>นที�ก่อนที�จะมีกระแส EEC  ทั>งนี>
เนื�องจากบริษทัมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกอย่างสมํ�าเสมอ และพร้อมสําหรับการขยายตัวเพิ�ม เพื�อรองรับ EEC 
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ตลอดจนมี Land Bank จาํนวนหนึ�งดว้ย   สาํหรับในปีนี>บริษทัมีแผนที�จะเปิดโครงการใหม่เพิ�มอีก 8 – 10 โครงการ   
ซึ� งในปัจจุบนัมีการขยายธุรกิจไดเ้ป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ตามแผนของบริษทัที�จะเปิด 8 – 10 โครงการ จะตอ้งใชง้บลงทุนประมาณเท่าใด 
นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ในส่วนของงบในการจดัซื>อที�ดินอยู่ที�ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

ในขณะที�ส่วนของ Working Cap ใชอี้กราวพนักว่าลา้น  โดยบริษทัมีการลงทุนต่อเนื�องทุกปี มีการขยายโครงการ
ประมาณ 8 – 10 โครงการทุกปี  ซึ� งส่วนหนึ�งเป็นการเปิดเพื�อทดแทนโครงการเก่าที�ปิดไป 5 - 8 โครงการทุกปี  ซึ� ง
ถา้หากบริษทัไม่มีการเปิดโครงการใหม่ การเติบโตจะลดลง  ทั>งนี>จาํเป็นที�จะตอ้งมีการเปิดเพื�อทดแทนทาํเลเดิม เพื�อ
รักษาส่วนแบ่งตลาดในทาํเลที�บริษทัชนะคู่แข่ง  ในขณะเดียวกนัก็พยายามขยายโครงการในทาํเลใหม่ๆ กลุ่มลูกคา้
ใหม่ๆ เพื�อขยายธุรกิจ   การลงทุนในระดบัพนัลา้นถือว่าเป็นเรื�องปกติ โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
บริหารมีการควบคุมความเสี�ยงอยา่งใกลชิ้ด  โดยงบลงทุนนั>นส่วนหนึ�งมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ
บริษทั  ซึ� งการที�บริษทัเนน้ทาํโครงการแนวราบ จะมีกระแสเงินสดที�ดีกวา่บริษทัที�ทาํแนวสูง 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ บริษทัมีตน้ทุนดอกเบี>ยที�ประมาณเท่าใด 
นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ตน้ทุนเงินกูย้ืมระยะสั>นจะอยู่ที�ราวร้อยละสองนิดๆ  ในขณะที�

ตน้ทุนเงินกูร้ะยะยาวก็อยู่ที�ราวร้อยละ 3 กว่า  โดยบริษทัมีการจดัสมดุลยใ์หเ้หมาะสมทั>งในส่วนของเงินกูร้ะยสั>น
และระยะยาว  โดยบริษทัมีการออกหุน้กูร้ะยาว 5 ปี ไป 700 ลา้นบท ซึ� งเป็นการบริหารจดัการความเสี�ยงทางดา้น
การเงิน   ทั>งนี> ตวัเลขอตัราส่วนหนี> สินต่อทุนของบริษทั ณ สิ>นปี 2561 อยู่ที� 0.74 เท่า  นบัว่าอยู่ในระดบัที�ตํ�าเป็น
ระดบัตน้ๆ ของบริษทัในตลาดฯ  

ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติมว่าการลงบญัชีทรัพยสิ์นที�อยู่ในงบ อาทิ ที�ดิน เป็นการลงในลกัษณะราคาทุนใช่
หรือไม่ และเคยมีการปรับมูลค่าหรือไม่ 

นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ที�ดินที�บนัทึกในงบดุล ทั>งที�ดินที�อยูใ่นสินคา้คงเหลือ และที�ดิน
รอการพฒันา ยึดตามหลกั Conservative เป็นการบนัทึกในราคาทุน ซึ� งเป็นราคาที�ดินตน้ทุนในอดีต  บริษทัไม่เคยมี
การปรับมูลค่า  ซึ� งในความเป็นจริงราคาที�ดินมีการปรับเพิ�มขึ>นทุกปี  นบัเป็น Hidden Asset ที�อยู่ในงบการเงิน  ทั>งนี>
หากมีการปรับมูลค่า จะมีมูลค่าที�สูงกวา่ที�ราคาที�บนัทึกบญัชีมาก   

ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติมวา่ ในโครงการหมู่บา้น จะมีพวกทรัพยสิ์นส่วนกลางต่างๆ อาทิเช่น สโมสร ถนน
ในหมู่บา้น ซึ�งหลงัปิดโครงการจะยงัคงบนัทึกเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัอยูห่รือไม่ 

นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไดชี้>แจงวา่ รายการทรัพยสิ์นส่วนกลางเหล่านี>  จดัเป็นบริการสาธารณะ ไม่ถือว่าเป็น
ทรัพยสิ์น  ตน้ทุนในการก่อสร้างบริการสาธารณะต่างๆ จะเป็นการตดัจ่ายเขา้ตน้ทุนบา้นจาํหน่ายแต่ละหลงั  ดงันั>น
จะไม่มีการบนัทึกรายการเหล่านี> เป็นทรัพยสิ์น ภายหลงัปิดโครงการจะไม่มีรายการค่าบริการสาธารณะเหล่านี>
คงเหลือในบญัชี    โดยภายหลงัการจดัตั>งนิติบุคคลหมู่บา้น ทรัพยสิ์นเหล่านี> ก็จะยกให้อยู่ภายใตก้ารดูแลของนิติ
บุคคลหมู่บา้นนั>นๆ ในการบริหารจดัการดูแลต่อไป 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ สินคา้คงเหลือที�บริษทัมีในปัจจุบนั แบ่งเป็นสินคา้เก่าเท่าไหร่ สินคา้ใหม่เท่าไหร่ 
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นายไชยยนัต์ ชาครกุล ไดต้อบขอ้ซักถามว่า สัดส่วนโครงการเก่ามีอยู่ไม่มากซัก 2 - 3 โครงการ ไม่มี
ประเดน็ที�เป็นสาระสาํคญั  ซึ� งตามที�ไดต้อบขอ้ซกัถามท่านผูถื้อหุน้ก่อนหนา้วา่ ในช่วงหลงับริษทัมีการปรับแผนกล
ยทุธ์ มีการพฒันาโครงการที�มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั  ทาํใหส้ามารถปิดโครงการไดเ้ร็ว   โครงการทั>งหมดเป็น Active 
Projects    

ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติมวา่ ผูบ้ริหารคิดวา่จุดเด่นของบริษทัคืออะไร  
นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  จุดเด่นของบริษทัขอ้แรกคือ เรื�องการเลือกซื>อที�ดินเพื�อพฒันา

โครงการ  โดยบริษทัมีความสามารถในการเลือกซื>อที�ดินไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ และมีตน้ทุนที�ตํ�ากว่าคู่แข่ง  ทั>งนี>
บริษทัมีทีม Business Development และทีมวิจยัตลาดของบริษทัเอง ในการศึกษาอุปสงค์อุปทาน ศึกษาคู่แข่ง 
ตลอดจน Absorption rate ในแต่ละทาํเลอย่างละเอียด    จุดเด่นขอ้ที�สอง บริษทัทราบ Customer Insight  บริษทั
ทราบว่าลูกคา้ของบริษทัคือใคร และมีความตอ้งการอะไร ดงันั>นบริษทัสามารถนาํเสนอรูปแบบสินคา้ที�ตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้   จุดเด่นถดัมาคือเรื�องการควบคุมตน้ทุน  บริษทัมีความสามารถในการบริหารจดัการ
ตน้ทุนต่างๆ ที�แข่งขนัได ้(Cost Competitiveness) ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนที�ดิน  ตน้ทุนในการก่อสร้าง  ตน้ทุนทางดา้น
การตลาด  ตน้ทุนทางดา้นการบริหาร  และตน้ทุนทางดา้นการเงิน  การบริหารตน้ทุนทั>ง 5 ดา้น บริษทัสามารถทาํได้
ดีกว่าตลาดฯ  ซึ� งช่วยให้บริษัทมีอัตราความสามารถในการทํากําไร มีอัตรากําไรขั>นต้น ที� สูงกว่าค่าเฉลี�ย
อุตสาหกรรมอย่างมากมาโดยตลอด   จึงอยากเรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านสบายใจ  และอยากแจง้ท่านผูถื้อหุ้นว่า
ดว้ยการบริหารงานที�เป็นมืออาชีพ และมีผลงานที�ดีต่อเนื�อง  ในปีที�ผ่านมาบริษทัไดรั้บเลือกให้รับรางวลัอนัทรง
เกียรติของตลาดหลกัทรัพยท์ั>งสิ>น 2 รางวลั คือ  รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงานยอดเยี�ยม (Best 
Company Performance Awards) และรางวลัผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ในงาน SET Awards 
2018 ที�ผา่นมา 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ โรงงานพรีคาสของบริษทั เปิดมาแลว้นานเท่าใด และมีกาํลงัการผลิตรองรับธุรกิจได้
อีกกี�ปี 

นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ โรงงานเปิดมาแลว้ประมาณ 5 ปี  ในส่วนของกาํลงัการผลิต ณ 
ปัจจุบนัยงัคงสามารถรองรับกบัการขยายธุรกิจของบริษทั  ซึ� งการเพิ�มกาํลงัการผลิตของโรงงานสามารถเพิ�มไดไ้ม่
ยาก สามารถขยายไดห้ากมีความตอ้งการ  นอกจากนี>บริษทัยงัมีระบบการก่อสร้างแบบ Tunnel Form ซึ�งเป็นรูปแบบ
การหล่อในที� ไม่ตอ้งมีการขนส่งแผน่จากโรงงาน ซึ�งช่วยประหยดัตน้ทุนในการขนส่ง 

ก่อนดาํเนินการปิดการประชุม นายไชยยนัต ์ชาครกุล ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ในที�ประชุมว่ามีท่านใดตอ้งการ 
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหารของบริษทั มี
ความยินดีที�จะตอบขอ้ซกัถาม และชี>แจงประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ 

ทั>งนี> ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีขอ้สงสัยสอบถามเพิ�มเติม  นาย    
ไชยยนัต์ ชาครกุล ไดก้ล่าวในฐานะของตวัแทนของบริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ตี>  จาํกดั (มหาชน)  ตอ้งขอขอบคุณ 
คณะกรรมการทุกท่าน   ท่านผูถื้อหุ้น   ตวัแทนผูถื้อหุ้นทุกท่าน  ผูส้อบบญัชีของบริษทั และตวัแทนจากสมาคม



 

 

หนา้ 15 ของ 15   

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ที�กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมในครั> งนี>   ทางทีมบริหารสัญญาว่าจะบริหารดว้ยความ
ทุ่มเท และทาํงานอย่างมืออาชีพ เพื�อสร้างการเติบโตอย่างย ั�งยืน และผลตอบแทนที�ดีใหก้บัผูถื้อหุ้นทุกท่าน   ทั>งนี>
หวงัเป็นอยา่งยิ�งที�จะไดค้วามกรุณาจากผูถื้อหุน้ทุกท่านอีกในการประชุมครั> งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม 
 
 
    ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 
 

 (นายทวีศกัดิV  วชัรรัคคาวงศ)์        (นายไชยยนัต ์ชาครกลุ) 
        ประธานกรรมการ      ประธานกรรมการบริหาร 

 
                 
      (นายเสรี สินธุอสัว)์ 
        เลขานุการบริษทั 
 
 


