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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้อง The Residence โรงแรม Grand Hyatt Erawan ถ.ราชด�าริ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน 46 ราย จ�านวนหุ้นรวม 594,224,844 หุ้น และมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ�านวน 32 ราย จ�านวนหุ้นรวม 64,384,108 หุ้น รวมจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 78 ราย คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 658,608,952 
หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 71.20 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นท้ังที่มาประชุมด้วยตนเอง 
และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมท้ังสิ้นจ�านวน 95 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 61 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนจ�านวน 34 ราย) คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 658,883,737 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจ�านวน 594,433,265 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนจ�านวน 64,450,472 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 71.23 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

ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่มีอยู่ล่าสุดมีจ�านวนทั้งสิ้น 7 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 
100 ของกรรมการทั้งหมด) 

 กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 - ไม่มี -

 ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  จ�านวน 1 คน

 1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

 ผู้บริหารของบริษัท   จ�านวน 5 คน

 1. นายชูชีพ ดิษฐ์เสถียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานขายและตลาด
 2. นายมนตรี มนตรีมณี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
 3. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง

 4. นายเสรี สินธุอัสว์  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

 5. นางขนิษฐา ธรรมวิเศษ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จ�านวน 1 คน

 1. นางสาวเปรมกมล ใจเที่ยงแท้ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)6
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โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุด
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 
ทัง้นีห้ากมผีูถื้อหุน้ท่านใด ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ให้ท�าเครือ่งหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” 
พร้อมทั้งลงนามลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการจัดเก็บ 

 แต่เฉพาะส�าหรับวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีทางบรษิทัได้จดัให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และบรษิทัจะด�าเนนิการ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุรายทีเ่ข้าประชมุ ทัง้กรณี “เห็นด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสยีง” โดยในการรวบรวมผลคะแนน 
บริษัทจะน�าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

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

โดยการประชมุในวันนี ้ทางบรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศร ีกิตเิฉลมิเกียรต ิและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทั 
นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม 
กฏหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อก�าหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผูถื้อหุน้มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนผูถื้อหุ้นทัง้หมด และต้องมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุน้ที่
จ�าหน่ายได้ท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ” ณ ขณะเริม่ประชมุ มผีูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุท้ังท่ีมาด้วยตนเองและรบัมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 78 ราย คดิเป็น
จ�านวนหุ้นท้ังสิน้ 658,608,952 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 71.20 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ 
บรษิทัฯ นายทวศีกัดิ ์วัชรรคัคาวงศ์ ประธานทีป่ระชมุ จงึกล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกลุ 
ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ด�าเนินการประชุม 

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ ตลอดจนรับทราบถึงผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้ก่อนเข้า
สู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มี
ปัจจยัลบหลายอย่างท่ีเข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการท�าสงครามทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา และจนี ซึง่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมกีารชะลอตวัลง 
ส�าหรับประเทศไทย เศรษฐกิจยังคงเตบิโตได้ท่ีร้อยละ 4.2 โดยภาคการท่องเท่ียวยังขยายตวัได้ด ีในขณะท่ีภาคการส่งออกทัง้ปียังคงขยายตวัได้ ในส่วน
ของภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ในปี 2561 เตบิโตได้จากปี 2560 แต่เป็นการเตบิโตจากฐานทีต่�า่ ซึง่หากเทียบกับปี 2559 นับว่าขยายตวัได้เพียงเลก็น้อย 
ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2562 น้ี เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตชะลอลง โดยคาดว่าประเด็นการท�าสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
จะยังคงมีอยู่ ไม่จบลงอย่างง่าย เนื่องจากเป็นนโยบายการกีกกันทางการค้า เพ่ือช่วงชิงความเป็นผู้น�าโลก ดังน้ันเชื่อว่าเศรษฐกิจของโลก ตลอดจน
เศรษฐกิจของจีน ในปีน้ีจะชะลอลง ซึ่งสอดคล้องกับหลายสถาบันไม่ว่าจะเป็น World Bank, IMF, และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เริ่มมีการออกมา
ประกาศปรบัลดคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกิจโลก และของหลายประเทศลงจากท่ีคาดการณ์ไว้เดิม ในส่วนของประเทศไทย เป็นเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพิง
การส่งออก ดงัน้ันเมือ่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตวัลง ย่อมได้รบัผลกระทบ อย่างไรก็ดภีาคการท่องเทีย่วน่าจะยังเตบิโตได้ด ีแม้นกัท่องเทีย่วจนี
จะลดลง แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ เข้ามาทดแทน ตลอดจนการวางยุทธศาสตร์ประเทศในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา พยายามสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ เป็น S-Curve ของประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ต้องขึ้นกับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารต้องมีความเป็นมืออาชีพ 
คิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ ในส่วนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นช่วงเวลาของมืออาชีพอย่างแท้จริง บริษัทท่ีบริหารจัดการไม่ด ี
ในช่วง 2 - 3 ปี ต่อจากนี้ อาจเริ่มเห็นผู้ประกอบการบางรายได้รับผลกระทบ เนื่องจากอุตสาหกรรมโดยรวม Soft Landing

ส�าหรบับรษิทั ผลประกอบการในปี 2561 ทีผ่่านมา ด้วยกลยุทธ์ทีไ่ด้รบัการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการบรษิทั ตลอด
จนการบรหิารจดัการอย่างมรีะเบยีบวินัยของฝ่ายจดัการ ท�าให้บรษิทัสามารถเตบิโตได้ทีร่าวร้อยละ 14 ซึง่ถือเป็นอตัราเตบิโตทีส่งูกว่าอตุสาหกรรม ทัง้นี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 7



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสบายใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างดี โดยมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็พิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ 
มีการขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวังเสมอมา โดยส�าหรับในปีนี้ยังตั้งเป้าเติบโตที่ราวร้อยละ 15 ทั้งน้ีฝ่ายจัดการจะพยายามรักษาผลประกอบการ 
และดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้สภาวะแวดล้อมโดยรวมอาจจะไม่เอื้อมากนัก

ในล�าดบัต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร เป็นผูด้�าเนินการน�าท่ีประชมุพิจารณาระเบยีบวาระการ
ประชุม ในแต่ละวาระตามล�าดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี 2561 ซึง่ประชมุเมือ่วันพุธที ่25 
เมษายน 2561 ตามท่ีได้จดัส่งรายงานการประชมุไปกับหนงัสอืเชญิประชมุเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้ว
นัน้ ทัง้นีก้ารจดัท�ารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัท�าภายใน 14 วันนบัแต่วันประชมุสามญัผูถื้อหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ท้ังนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
เป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมท่ีถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 658,883,522 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  พจิารณารายงานผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2561 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ�าปี สิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด ได้ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุและงบก�าไรขาดทุน
ประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิทัง้นีต้วัเลข
สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2561 หน้าที่ 11 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏ
อยู่ในหน้าที่ 139 ซึ่งได้ด�าเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ท้ังนี้ได้กล่าวสรุปสาระส�าคัญของงบดุล 
และงบก�าไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

  งบดุล

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 เปลี่ยนแปลง %

สินทรัพย์ 10,429.52 9,893.92 535.60 5.41

หนี้สิน 4,433.25 4,369.88 63.37 1.45

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,996.27 5,524.04 472.23 8.55

  งบก�าไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 เปลี่ยนแปลง %

รายได้จากการขาย 4,082.06 3,589.20 492.86 13.73

ก�าไรสุทธิ 777.15 680.83 96.32 14.15

  ทัง้น้ีงบการเงนิดงักล่าว ได้รบัการตรวจและรบัรองจากผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานบญัชทีัว่ไป และได้ผ่านการพิจารณา และเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ก่อนด�าเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ 
สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลด�าเนินงาน หรืองบการเงินประจ�าปี 2561 หรือไม่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2561 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนน
เสียงดังนี้

• เห็นด้วย 658,883,637 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 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ 
หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังน้ีการจ่าย
เงินปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ 
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอืน่ๆ ท้ังนีใ้นปี 2561 บรษิทัมกี�าไรสทุธิท้ังสิน้ 777,149,872.38 บาท หรอืคดิเป็นก�าไรต่อหุน้ท่ี 0.84 บาท 

  ทัง้น้ีตามความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เห็นควรให้อนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 
ประมาณ 314,499,809.94 บาท ทั้งน้ีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการ 
คร้ังท่ี 3/2561 ในอตัราหุ้นละ 0.165 บาท เมือ่วันท่ี 7 กันยายน 2561 และเห็นควรให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส�าหรบั
งวดครึง่ปีหลงั ให้กับผูถื้อหุ้นอกีในอตัรา 0.175 บาทต่อหุน้ โดยก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้น เพ่ือสทิธิในการรบัเงนิปันผล (Record Date) 
ในวันท่ี 15 มนีาคม พ.ศ. 2562 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 โดยเงนิปันผลจ่ายท้ังปีที ่0.34 บาทต่อหุน้นัน้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.47 ของก�าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่าย
ปันผลในปี 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

  ภายหลังการน�าเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2561 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยวัน
ปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ และวันจ่ายเงนิปันผล ส�าหรบัเงนิปันผลจ่ายงวดครึง่ปีหลงั ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเสนอทกุ
ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 658,883,622 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  115 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

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 15 
ก�าหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ง
หากจ�านวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะออก
จากต�าแหน่งนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้มี
กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 ท่าน คือ

    1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   2. นายชูรัชฏ์ ชาครกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร

  ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 15 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า 

  ตามความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั เห็นควรให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายชรูชัฏ์ ชาคร
กุล กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ จงึน�าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีง ท้ังน้ีในการลงคะแนนเสยีงส�าหรบั
วาระนี ้ทางบรษิทัจะด�าเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุ้นทกุท่าน จงึเรยีนเชญิให้ผูถื้อหุน้ทุกท่านท�าเครือ่งหมาย “เหน็
ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” พร้อมท้ังลงนามก�ากบัในบตัรลงคะแนนท่ีได้รบั โดยจะมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัด�าเนินการจดั
เก็บ และรวบรวมคะแนนเสียงต่อไป

  มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมมีตแิต่งต้ัง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายชรูชัฏ์ ชาครกุล กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

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%)

วาระที่ 5 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2562
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  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยเปรยีบเทียบอ้างองิจากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกัน โดยคณะ
กรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่า
ตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ส�าหรับประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบรับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 
450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) 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

  ท้ังน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามองค์ประกอบข้างต้น จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2562 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 658,883,622 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  115 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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 11



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2562

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ได้ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญั
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แต่งตัง้นางสาววรรญา พุทธเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4387 หรอืนายเชดิสกุล อ้นมงคล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7195 หรอืนางสาววราภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่7881 หรอืนางสาวชลทิชา เลศิวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่12258 หรอืนางสาววราภรณ์ พันธ์ภกัดนีพุงษ์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 1226 หรอืนางสาวรวษิฎา วาดวาร ีผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 12026 แห่งบรษิทั ซ ีดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู 
พี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 ของบริษัท ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

  ในส่วนของค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�าปี 2562 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจ�านวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 103,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจาก
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2561 

  ส�าหรบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะบอุยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2561 หน้าที่ 130

  ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
7195 หรอืนางสาววราภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7881 หรอืนางสาวชลทิชา เลศิวิไล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1226 หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชี
รบัอนญุาตเลขที ่12026 แห่งบรษิทั ซ ีดบัเบิล้ยู พี จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี
จ�านวนเงิน 1,170,000 บาท ดังที่เสนอ จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 
หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 1226 หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 ของบริษัท โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 1,170,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้

• เห็นด้วย 658,883,622 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย  115 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

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

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าภาษีที่ดินใหม่ จะกระทบกับต้นทุนของบริษัทมากน้อยเพียงใด

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซกัถามว่าประเดน็ภาษท่ีีดินนีท้างสมาคมฯ ก็ได้ร่วมกันผลกัดนั ท�าให้ท่ีดินในโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การพัฒนาในช่วง 3 ปีแรก ยังไม่ต้องเสยีภาษท่ีีดนิน้ี และถึงแม้จะเกิน 3 ปีแล้ว ก็เป็นอตัราภาษท่ีีไม่ถือว่าสงูมากเกินไป ในแง่กลยุทธ์
ของบรษิทั ก็ได้มกีารปรบัตวัมาแล้ว 2 -3 ปี โดยมกีารพัฒนาโครงการขนาดเลก็ลง พยายามให้โครงการจบภายในระยะเวลาไม่เกิน 
3 ปี หรือเกินไม่มาก ในแง่ของท่ีดินรอการพัฒนาก็บริหารให้มีอยู่ในระดับท่ีพอเหมาะ ซึ่งภาษีท่ีดินน้ีมองว่าไม่กระทบผลประกอบ
กรอย่างมีนัยยะส�าคัญ ยินดีที่จะช่วยประเทศ
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  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการเข้ามาในกรุงเทพ เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซกัถามว่า ในปีท่ีแล้วโครงการทีเ่ปิดท้ังหมดเป็นการเปิดในเขตพ้ืนทีก่รงุเทพและปรมิณฑลทัง้หมด 
ในส่วนของโครงการในต่างจังหวดั บริษัทมีการขยายโครงการไปในช่วงก่อนหน้าแลว้ ไมว่่าจะเปน็จงัหวดัชลบุรี ระยอง ฉะเชงิเทรา 
ซึง่เป็นการขยายไปยึดพ้ืนทีก่่อนท่ีจะมกีระแส EEC ท้ังน้ีเน่ืองจากบรษิทัมกีารศกึษาข้อมลูเชงิลกึอย่างสม�า่เสมอ และพร้อมส�าหรบั
การขยายตวัเพ่ิม เพ่ือรองรบั EEC ตลอดจนม ีLand Bank จ�านวนหนึง่ด้วย ส�าหรบัในปีนีบ้รษิทัมแีผนทีจ่ะเปิดโครงการใหม่เพ่ิมอกี 
8 – 10 โครงการ ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายธุรกิจได้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามแผนของบริษัทที่จะเปิด 8 – 10 โครงการ จะต้องใช้งบลงทุนประมาณเท่าใด

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของงบในการจัดซื้อท่ีดินอยู่ท่ีประมาณ 1,000 ล้านบาท ในขณะท่ีส่วนของ 
Working Cap ใช้อีกราวพันกว่าล้าน โดยบริษัทมีการลงทุนต่อเน่ืองทุกปี มีการขยายโครงการประมาณ 8 – 10 โครงการทุกปี ซึ่ง
ส่วนหน่ึงเป็นการเปิดเพ่ือทดแทนโครงการเก่าท่ีปิดไป 5 - 8 โครงการทุกปี ซึ่งถ้าหากบริษัทไม่มีการเปิดโครงการใหม่ การเติบโต
จะลดลง ทั้งนี้จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการเปิดเพ่ือทดแทนท�าเลเดิม เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดในท�าเลท่ีบริษัทชนะคู่แข่ง ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามขยายโครงการในท�าเลใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพ่ือขยายธุรกิจ การลงทุนในระดับพันล้านถือว่าเป็นเรื่องปกติ โดย 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารมกีารควบคมุความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ โดยงบลงทนุน้ันส่วนหนึง่มาจากกระแสเงนิสด
จากการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งการที่บริษัทเน้นท�าโครงการแนวราบ จะมีกระแสเงินสดที่ดีกว่าบริษัทที่ท�าแนวสูง

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ประมาณเท่าใด

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ต้นทุนเงินกู้ยืมระยะส้ันจะอยู่ที่ราวร้อยละสองนิดๆ ในขณะที่ต้นทุนเงินกู้ระยะยาวก็
อยู่ที่ราวร้อยละ 3 กว่า โดยบริษัทมีการจัดสมดุลย์ให้เหมาะสมทั้งในส่วนของเงินกู้ระยสั้นและระยะยาว โดยบริษัทมีการออกหุ้นกู้ 
ระยาว 5 ปี ไป 700 ล้านบท ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน ทั้งนี้ตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท  
ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 0.74 เท่า นับว่าอยู่ในระดับที่ต�่าเป็นระดับต้นๆ ของบริษัทในตลาดฯ 

  ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเตมิว่าการลงบญัชทีรพัย์สนิทีอ่ยู่ในงบ อาทิ ทีด่นิ เป็นการลงในลกัษณะราคาทุนใช่หรอืไม่ และเคยมกีารปรบั
มูลค่าหรือไม่

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซกัถามว่า ท่ีดนิทีบ่นัทึกในงบดุล ทัง้ทีด่นิทีอ่ยู่ในสนิค้าคงเหลอื และทีด่นิรอการพัฒนา ยึดตามหลกั 
Conservative เป็นการบนัทึกในราคาทนุ ซึง่เป็นราคาทีด่นิต้นทนุในอดตี บรษิทัไม่เคยมกีารปรบัมลูค่า ซึง่ในความเป็นจรงิราคาท่ีดนิมี
การปรบัเพ่ิมขึน้ทุกปี นับเป็น Hidden Asset ทีอ่ยู่ในงบการเงนิ ท้ังน้ีหากมกีารปรบัมลูค่า จะมมีลูค่าท่ีสงูกว่าทีร่าคาท่ีบนัทึกบญัชมีาก 

  ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่า ในโครงการหมู่บ้าน จะมีพวกทรัพย์สินส่วนกลางต่างๆ อาทิเช่น สโมสร ถนนในหมู่บ้าน ซึ่งหลังปิด
โครงการจะยังคงบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทอยู่หรือไม่

  นายไชยยนัต์ ชาครกุล ได้ชีแ้จงว่า รายการทรพัย์สนิส่วนกลางเหล่าน้ี จดัเป็นบรกิารสาธารณะ ไม่ถือว่าเป็นทรพัย์สนิ ต้นทนุในการ
ก่อสร้างบริการสาธารณะต่างๆ จะเป็นการตัดจ่ายเข้าต้นทุนบ้านจ�าหน่ายแต่ละหลัง ดังนั้นจะไม่มีการบันทึกรายการเหล่านี้เป็น
ทรพัย์สนิ ภายหลงัปิดโครงการจะไม่มรีายการค่าบรกิารสาธารณะเหล่านีค้งเหลอืในบญัช ีโดยภายหลงัการจดัตัง้นติบิคุคลหมูบ้่าน 
ทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะยกให้อยู่ภายใต้การดูแลของนิติบุคคลหมู่บ้านนั้นๆ ในการบริหารจัดการดูแลต่อไป

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สินค้าคงเหลือที่บริษัทมีในปัจจุบัน แบ่งเป็นสินค้าเก่าเท่าไหร่ สินค้าใหม่เท่าไหร่

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนโครงการเก่ามีอยู่ไม่มากซัก 2 - 3 โครงการ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่ง
ตามที่ได้ตอบข้อซักถามท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้าว่า ในช่วงหลังบริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์ มีการพัฒนาโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก ท�าให้สามารถปิดโครงการได้เร็ว โครงการทั้งหมดเป็น Active Projects 

  ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารคิดว่าจุดเด่นของบริษัทคืออะไร 

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซกัถามว่า จดุเด่นของบรษิทัข้อแรกคอื เรือ่งการเลอืกซือ้ทีด่นิเพ่ือพัฒนาโครงการ โดยบรษิทัมคีวาม
สามารถในการเลอืกซือ้ท่ีดนิได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และมต้ีนทุนท่ีต�า่กว่าคูแ่ข่ง ท้ังนีบ้รษิทัมทีมี Business Development และทีม
วิจัยตลาดของบริษัทเอง ในการศึกษาอุปสงค์อุปทาน ศึกษาคู่แข่ง ตลอดจน Absorption rate ในแต่ละท�าเลอย่างละเอียด จุดเด่น
ข้อที่สอง บริษัททราบ Customer Insight บริษัททราบว่าลูกค้าของบริษัทคือใคร และมีความต้องการอะไร ดังนั้นบริษัทสามารถ
น�าเสนอรปูแบบสนิค้าทีต่รงตามความต้องการของลกูค้าได้ด ีจดุเด่นถัดมาคอืเรือ่งการควบคมุต้นทุน บรษิทัมคีวามสามารถในการ
บริหารจัดการต้นทุนต่างๆ ที่แข่งขันได้ (Cost Competitiveness) ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการก่อสร้าง ต้นทุนทางด้าน
การตลาด ต้นทุนทางด้านการบริหาร และต้นทุนทางด้านการเงิน การบริหารต้นทุนทั้ง 5 ด้าน บริษัทสามารถท�าได้ดีกว่าตลาดฯ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 13



ซึ่งช่วยให้บริษัทมีอัตราความสามารถในการท�าก�าไร มีอัตราก�าไรข้ันต้น ท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอย่างมากมาโดยตลอด จึง
อยากเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสบายใจ และอยากแจ้งท่านผู้ถือหุ้นว่าด้วยการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ และมีผลงานที่ดีต่อ
เน่ือง ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดหลักทรัพย์ท้ังส้ิน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการด�าเนินงานยอดเย่ียม (Best Company Performance Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO 
Awards) ในงาน SET Awards 2018 ที่ผ่านมา

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โรงงานพรีคาสของบริษัท เปิดมาแล้วนานเท่าใด และมีก�าลังการผลิตรองรับธุรกิจได้อีกกี่ปี

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า โรงงานเปิดมาแล้วประมาณ 5 ปี ในส่วนของก�าลังการผลิต ณ ปัจจุบันยังคงสามารถ
รองรับกับการขยายธุรกิจของบรษิทั ซึง่การเพ่ิมก�าลงัการผลติของโรงงานสามารถเพ่ิมได้ไม่ยาก สามารถขยายได้หากมคีวามต้องการ 
นอกจากนีบ้รษิทัยังมรีะบบการก่อสร้างแบบ Tunnel Form ซึง่เป็นรปูแบบการหล่อในท่ี ไม่ต้องมกีารขนส่งแผ่นจากโรงงาน ซึง่ช่วย
ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

  ก่อนด�าเนนิการปิดการประชมุ นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผูถื้อหุ้นในทีป่ระชมุว่ามท่ีานใดต้องการ แสดงความคดิเห็น เสนอ
แนะ หรอืสอบถามเพ่ิมเตมิหรอืไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิารของบรษิทั มคีวามยินดทีีจ่ะตอบข้อซกัถาม และชีแ้จง
ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

  ทัง้น้ีไม่มผีูถื้อหุน้ท่านใดต้องการแสดงความคดิเห็น เสนอแนะ หรอืมข้ีอสงสยัสอบถามเพ่ิมเตมิ นาย ไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวใน
ฐานะของตัวแทนของบริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือ
หุน้ทุกท่าน ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ทีก่รณุาสละเวลาอนัมค่ีามาร่วมประชมุในครัง้น้ี ทาง
ทีมบริหารสัญญาว่าจะบริหารด้วยความทุ่มเท และท�างานอย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน และผลตอบแทนท่ีดีให้
กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งน้ีหวังเป็นอย่างย่ิงที่จะได้ความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการ
ประชุม

      ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

 

  (นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์) (นายไชยยันต์ ชาครกุล)

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร    
      

   (นายเสรี สินธุอัสว์)

   เลขานุการบริษัท
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