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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครัง้นี ้ณ ขณะเปิดการประชมุ มผีูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ�านวน 11 ราย จ�านวนหุ้นรวม 555,748,439 หุน้ และมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ�านวน 26 ราย จ�านวนหุ้นรวม 114,672,654 หุ้น รวมจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 670,421,093 หุ้น* 
หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นท้ังที่มาประชุมด้วยตนเอง 
และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมท้ังสิ้นจ�านวน 38 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนจ�านวน 26 ราย) คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 670,433,593 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจ�านวน 555,760,939 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนจ�านวน 114,672,654 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 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 4 คน

1. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง

2. นายกิตติชัย ฐิตะพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

3. นายเสรี สินธุอัสว์  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

4. นางขนิษฐา ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จ�านวน 1 คน

1. นางอัมพร อ่อนโพรัตน์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)6
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โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุด
ด้านการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

 ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจามจุรี ไพบูลย์เลิศ ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออก
เสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมคีะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง และผูถื้อหุน้ 1 ราย มสีทิธิออกเสยีงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” 
เพยีงทางใดทางหนึง่เท่านั้น จะไม่สามารถแบง่แยกจ�านวนหุน้ เพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแตก่รณผีูร้ับมอบฉนัทะจากผูล้งทนุ
ต่างประเทศ ทีแ่ต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 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�ากับดแูลกิจการทีด่ ีทางบรษิทัได้จดัให้ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 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 เป็นผูส้งัเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และท�าหน้าทีด่แูลให้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมาย 
และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อก�าหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผูถื้อหุน้มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุน้ที่
จ�าหน่ายได้ท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ” ณ ขณะเริม่ประชมุ มผีูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุท้ังท่ีมาด้วยตนเองและรบัมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 37 ราย คดิเป็น
จ�านวนหุ้นท้ังสิน้ 670,421,093 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 72.48 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ 
บรษิทัฯ นายทวีศกัดิ ์วัชรรคัคาวงศ์ ประธานทีป่ระชมุ จงึกล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 และได้มอบหมายให้นายไชยยนัต์ ชาครกุล 
ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ด�าเนินการประชุม 

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วม
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 ตลอดจนท่านผูถื้อหุ้นทีม่อบฉนัทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุแทนในครัง้นี ้จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด 19 ซึง่ทางบรษิทัได้จดัการประชมุโดยยึดหลกัความปลอดภัยของทุกท่านเป็นส�าคญั ทัง้การคดักรองผูเ้ข้าร่วมประชมุ และจดัทีน่ัง่ในการ
ประชมุโดยยึดหลกั Social Distancing ท้ังน้ีก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาระเบยีบวาระการประชมุ ประธานกรรมการบรหิารได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และ
การด�าเนนิงานของบรษิทัท่ีผ่านมา โดยในช่วงปี 2562 ทีผ่่านมานับเป็นปีท่ีมปัีจจยัลบหลายอย่างทีเ่ข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา และจนี ซึง่ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปีก่อนหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมกีารชะลอตวัลง และส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย 
โดยเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ขยายตัวเหลือเพียงร้อยละ 2.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ในขณะท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ยังมีประเด็นเรื่องการเริ่มบังคับใช้มาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดย
ตลาดแนวสงูได้รบัผลกระทบจากมาตรการ LTV มากกว่าตลาดแนวราบ ตลอดจนอปุสงค์ของก�าลงัซือ้จากชาวจนีทีห่ายไป ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ในส่วนของตลาดแนวราบแทบไม่มีการขยายตัว ในขณะที่ตลาดแนวสูงมีการหดตัวลงค่อนข้างมาก

ส�าหรบับรษิทัฯ มกีารประเมนิสภาวะแวดล้อม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเมนิความเสีย่งต่างๆ อย่างใกล้ชดิ และมกีารก�าหนด
กลยุทธ์ให้สอดรบักับสถานการณ์ บรษิทัมองเห็นความเสีย่งของตลาดคอนโดมเินียมมาล่วงหน้า จงึหยุดเปิดโครงการคอนโดมเินยีมมาล่วงหน้าแล้วกว่า 
2 ปี โดยบรษิทัเน้นกลุม่ลกูค้าทีเ่ป็น Real Demand จงึได้รบัผลกระทบท่ีน้อยกว่าอตุสาหกรรม โดยในปี 2562 แม้ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ภาพรวมจะหด
ตัวลง แต่ผลประกอบการของบริษัท ยังคงสามารถเติบโตได้ ยอดรับรู้รายได้ขยายตัวร้อยละ 13 ในขณะที่ก�าไรสุทธิขยายตัวร้อยละ 15 ซึ่งถือเป็นอัตรา
เติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมมาก

ส�าหรับปี 2563 น้ีเป็นปีท่ีท้าทายความเป็นมืออาชีพอย่างมาก โดยประเมินว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างท่ัวทั้งโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งผลกระทบ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในรอบนีเ้ป็นเรือ่งทีน่่ากังวล จะแตกต่างจากวิกฤตปีิ 2540 ซึง่กระทบแต่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ทีม่กีารกู้เงนิจากต่างประเทศ แต่ผลกระทบต่อเศรษฐจิ 
ในรอบน้ี จะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตลอดจนกลุ่มรากหญ้า และอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะในการ
ฟื้นตัว ภายหลังหยุดการระบาด อย่างไรก็ดีให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสบายใจได้ว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี มีการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ที่กลั่นกรองอย่างรอบคอบผ่านคณะกรรมการบริษัท มีทีมงานมืออาชีพ ที่บริษัทปลูกฝังความเป็น LALIN DNA ดังน้ันทีมบริหาร และพนักงานทุกคน 
มทีศันคตเิชงิบวก Everything can do, Never Give up, และการท�างานเป็นทีม จงึเชือ่ว่าจะสามารถบรหิารงานผ่านช่วงเวลาท่ีสภาวะแวดล้อมไม่เอือ้
อ�านวยนี้ไปได้ และท�าผลงานได้ดีกว่าภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมเช่นเคย 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วันพุธที ่24 
เมษายน 2562 ตามท่ีได้จดัส่งรายงานการประชมุไปกับหนงัสอืเชญิประชมุเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้ว
นัน้ ทัง้นีก้ารจดัท�ารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัท�าภายใน 14 วันนบัแต่วันประชมุสามญัผูถื้อหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ท้ังนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
เป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมท่ีถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 670,433,593 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 2562 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ�าปี สิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด ได้ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุและงบก�าไรขาดทุน
ประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิทัง้นีต้วัเลข
สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2562 หน้าที่ 7 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่
ในหน้าที ่139 ซึง่ได้ด�าเนินการจดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทกุท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ท้ังนีไ้ด้กล่าวสรปุสาระส�าคญัของงบดลุ และ
งบก�าไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

  งบดุล

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์ 11,501.88 10,429.52 1,072.36 10.28

หนี้สิน 4,938.14 4,433.25 504.89 11.39

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,563.74 5,996.27 567.47 9.46

  งบก�าไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

รายได้จากการขาย 4,623.04 4,082.06 540.98 13.25

ก�าไรสุทธิ 891.51 777.15 114.36 14.72
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ทัง้นีง้บการเงนิดงักล่าว ได้รบัการตรวจและรบัรองจากผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานบญัชท่ัีวไป และได้ผ่านการพิจารณา และเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ก่อนด�าเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ 
สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลด�าเนินงาน หรืองบการเงินประจ�าปี 2562 หรือไม่ 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2562 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนน
เสียงดังนี้

• เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม   
   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 2562 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 2562 บรษิทัมกี�าไรสทุธิท้ังสิน้ 891,511,834.46 บาท หรอืคดิเป็นก�าไรต่อหุน้ท่ี 0.96 บาท 

  ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.385 บาท รวมเป็น
เงินท้ังสิ้นประมาณ 356,124,784.79 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะ
กรรมการครั้งที่ 3/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2562 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่าย
เงนิปันผลส�าหรบังวดครึง่ปีหลงั ให้กับผูถื้อหุน้อกีในอตัรา 0.21 บาทต่อหุน้ โดยก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ เพ่ือสทิธิในการรบัเงนิปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 
0.385 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.95 ของก�าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)

1. ก�าไรสุทธิ (บาท) 891,511,834.46 บาท 777,149,872.38 บาท

2. ก�าไรสุทธิ / หุ้น (บาท) 0.96 บาท 0.84 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) 0.385 บาท 0.34 บาท

4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.175 บาท 0.165 บาท

 - หุ้นปันผล - -

 4.2 ปันผลประจ�าปี (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.21 บาท 0.175 บาท

 - หุ้นปันผล - -

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท) 356,124,784.79 บาท 314,499,809.94 บาท

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 39.95 ร้อยละ 40.47
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ภายหลังการน�าเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2562 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยวัน
ปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ และวันจ่ายเงนิปันผล ส�าหรบัเงนิปันผลจ่ายงวดครึง่ปีหลงั ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเสนอทกุ
ประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม  
   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย   0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  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. นายไชยยันต์ ชาครกุล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

   2. ร.ศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 15 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่าน
มา ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อ
ครบระยะเวลาที่ก�าหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

  ในส่วนของการเสนอแต่งต้ัง ร.ศ.นิพัทธ์ จติรประสงค์ เพ่ือด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ อกีวาระหนึง่ คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วว่าเป็นบุคคลท่ีจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ร.ศ.นิพัทธ์ จิตร
ประสงค์ เป็นบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านคณุวฒุ ิประสบการณ์ รวมท้ังมผีลการปฏิบตังิานทีด่ใีนฐานะ
กรรมการอสิระในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการจงึมมีตเิสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระวาระหนึง่ แม้จะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว
เกินกว่า 9 ปี 

  ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง นายไชยยันต์ ชาครกุล และ ร.ศ.นิพัทธ์ จิตร
ประสงค์ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียง
ส�าหรบัวาระนี ้ทางบรษิทัจะด�าเนนิการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน จงึเรยีนเชญิให้ผูถื้อหุน้ทกุท่านท�าเครือ่งหมาย 
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามก�ากับในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด�าเนิน
การจัดเก็บ และรวบรวมคะแนนเสียงต่อไป

  มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมมีตแิต่งตัง้ นายไชยยันต์ ชาครกุล และร.ศ.นพัิทธ์ จติรประสงค์ กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้
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นายไชยยันต์ ชาครกุล ร.ศ.นิพัทธ์ 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%)

วาระที่ 5  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยเปรยีบเทียบอ้างองิจากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกัน โดยคณะ 
กรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่า
ตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ส�าหรับประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบรับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 
450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ตามสรุปในตารางดังนี้

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (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
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  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2563 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม  
|   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย   0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
|   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2563

  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ได้ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญั
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรรญา พุทธ
เสถียร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 4387 หรอืนางสาววราภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7881 หรอืนางสาวชล
ทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภกัดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่ง
บรษิทั ซ ีดับเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ�าปี 2563 รวมท้ังเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัด้วย 
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

  ในส่วนของค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�าปี 2563 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจ�านวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งปรับ
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 80,000 บาท ท้ังนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจาก
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2562 

  ส�าหรบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะบอุยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2562 หน้าที่ 130

  ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4387 หรอืนางสาววราภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นค่า
สอบบัญชีจ�านวนเงิน 1,250,000 บาท ดังที่เสนอ จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 
หรอืนางสาววราภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 7881 หรอืนางสาวชลทชิา เลศิวิไล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 
12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 ของบริษัท โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 1,250,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม  
   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• ไม่เห็นด้วย   0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• งดออกเสียง  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• บัตรเสีย  0 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และ 
|   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7   พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
  นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติวงเงินส�าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นท่ี
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เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 
และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด จะต้องมีจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ
เสนอขายทั้งโครงการ

มลูค่าของหุ้นกู้ทีจ่ะเสนอขายภายใต้โครงการจะต้องไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท หรอืในสกุลเงนิอืน่ทีเ่ทียบ
เท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้ว
ได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ท่ีบริษัทฯ ออกจ�าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ�านวน
เงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนก�าหนด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทนุทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือ
หลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

เงื่อนไขอื่นๆ มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ และ/
หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการก�าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

(1) ก�าหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น การก�าหนด
ชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ
หุ้นกู้ จ�านวนท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก�าหนด 
อัตราดอกเบี้ย วิธีการช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค�้า
ประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัด
จ�าหน่ายหุน้กู ้ผูจ้ัดการการจัดจ�าหน่ายและรบัประกนัการจัดจ�าหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียน และ/
หรอื ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ (ถ้าม)ี หรอืการแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้กู้และ/ หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ รวมถึงการน�าหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนกับตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอ�านาจด�าเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2)  เจรจาต่อรอง จัดท�า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ

(3)  ด�าเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

  ท้ังน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
5,000 ล้านบาทตามที่เสนอ จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

  มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมมีตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามเสนอ โดย
มีคะแนนเสียงดังนี้
• เห็นด้วย 670,433,593 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
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  ภายหลังการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จส้ินครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชาครกุลได้สอบถามผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมว่ามีท่านใด
ต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความ
ยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างไรบ้าง

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบโดยบริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ซึ่งมี
ระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่ายงานอยู่แล้ว นอกจากน้ียังมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
จะท�าการสุ่มตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานต่างๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอีกชั้นหน่ึง ในแง่ของภาพใหญ่ บริษัทมีคณะกรรมการ
อิสระ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ คอยกล่ันกรองการท�างานของฝ่ายจัดการ ท้ังน้ีเชื่อ
มั่นว่าบริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใสสูง คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือพิจารณาความเสี่ยง
ต่างๆ ตลอดจนปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ท่ีพบ ท้ังนี้หากดูจากผลประกอบการ จะพบว่าบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงกว่าอุตสาหกรรมมา
โดยตลอด ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ท�าได้ดีกว่าอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการก่อสร้างของบริษัทเป็นการก่อสร้างเอง หรือว่าจ้างผู้รับเหมา

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่าการก่อสร้างของบริษัท บริษัทจะจัดซื้อ Main Materials เอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
บรษิทัมต้ีนทนุทีต่�า่ลง และมอีตัราก�าไรข้ันต้นทีส่งู ในส่วนของผูร้บัเหมาทางบรษิทัจะใช้รายเลก็ถึงกลาง ซึง่อาจจะท�าให้การบรหิาร
งานของบรษิทัมคีวามยุ่งยากมากข้ึน แต่มคีวามคุม้ค่า เน่ืองจากจะมต้ีนทนุทีต่�า่กว่าการจดัจ้างบรษิทัขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง การ
ทีบ่รษิทัมอีตัราก�าไรข้ันต้นทีส่งูกว่าร้อยละ 39 ซึง่เป็นระดบัทีส่งูเป็นล�าดบัต้นๆ ของบรษิทัทัง้หมดในตลาดฯ สะท้อนการบรหิารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ แต่ละฝ่ายงานมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ในการลดต้นทุนต่างๆ ไม่ว่าระบบการบริหารผู้รับเหมา ระบบการจัดซื้อ

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากทราบแผนงานของบริษัทในปี 2563 นี้

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนงานท่ีประกาศไปเมื่อต้นปี บริษัทตั้งเป้าในการเปิดโครงการใหม่ท่ี 9 – 11 
โครงการ ซึ่งการเปิดโครงการใหม่น้ี จะเน้นการทดแทนโครงการเดิมที่จะทยอยปิดโครงการไป ท้ังนี้บริษัทมีทีม Business Devel-
opment และทีมวิจัยตลาดของบริษัทเอง ในการศึกษาอุปสงค์อุปทาน คู่แข่ง ต้นทุนของคู่แข่ง ในแต่ละท�าเลอย่างละเอียด ดังนั้น
การเปิดโครงการแต่ละแห่ง บรษิทัมคีวามมัน่ใจว่าสามารถแข่งขันได้ ซึง่ในสภาวะการณ์ปัจจบุนัท่ีการขยายตวัทางเศรษฐกิจน่าจะ
ติดลบในปีน้ี ประเด็นส�าคัญคือบริษัทสามารถแข่งขันได้หรือไม่ ท�าอย่างไรที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อบ้านของบริษัทก่อนคู่แข่ง ดังน้ัน
บรษิทัต้องเข้าใจ Customer Insight อย่างแท้จรงิ ตลอดจนการบรหิารงานของฝ่ายต่างๆ ต้องมปีระสทิธิภาพ สามารถแข่งขนัได้ ไม่
ว่าจะเป็นสายงานตลาด ก่อสร้าง การเงิน จัดซื้อ ซึ่งมั่นใจว่าลลิลฯ สามารถท�าได้ดี และสามารถแข่งขันได้ ในการบริหารงานของ
บริษัทใช้โมเดลของ Malcolm Baldrige บวก Philip Kotler บวก ATP ซึ่งจะมีการหาจุดอ่อน และปิดจุดอ่อนต่างๆ ขององค์กร โดย
จะมกีารประเมนิผลงานแต่ละฝ่ายงานทกุเดอืน ในปีนีแ้ม้สภาพตลาดโดยรวมจะน่ากังวลจากการระบาดของโรค Covid-19 แต่ทาง
ฝ่ายจัดการจะทุ่มเทบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพยายามท�าผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Rejection Rate ของบริษัท อยู่ที่ประมาณเท่าใด

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ส�าหรับ Rejection Rate ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16-17 ปี 2562 ขยับเพิ่มขึ้น
อยู่ในระดับร้อยละ 22-23 ส�าหรับในปี 2563 นี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับร้อยละ 27-28 จากการที่ธนาคารพาณิชย์มีความเข้ม
งวดมากขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทเน้นตลาดที่เป็น Real Demand ดังนั้นจะไม่มีการยกเลิกการโอนทีละมากๆ แบบกรณีตลาดเก็งก�าไร 
นอกนากนี้ปัจจุบันบริษัทมีการตั้งหน่วยงาน Financial Clinic ขึ้นเพื่อช่วยดูแลลูกค้ากลุ่มที่ถูกปฏิเสธ ให้กลับมาเป็นยอดขายใหม่
เมื่อลูกค้ามีความพร้อม หรือกรณีที่ลูกค้ารายที่ยังไม่พร้อมโอนทันที ทางบริษัทก็จะมีการขายในรูปแบบบ้านสั่งสร้าง ให้ลูกค้าผ่อน
ดาวน์กับบริษัทก่อน

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามทางประธานว่ามอง New Normal ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

  นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์หลักจากนี้ไปตลาดเก็งก�าไรจะน้อยลง โครงการคอนโดมิเนียม
ที่เปิดใหม่จะขายได้ยาก เพราะจะมีราคาขายที่สูงกว่า Supply เดิมในตลาดท่ีโอนไปในช่วงก่อนหน้ามาก ท้ังนี้จากข้อมูล Survey 
ตลาด พบว่าแทบไม่มโีครงการคอนโดมเินียมเปิดใหม่โครงการไหนเลยทีส่ามารถท�ายอดขายได้ถึงครึง่หน่ึง ท้ังน้ีมองว่าในปีน้ีตลาด
คอนโดมเินียมจะหดตวัรนุแรงจาก Demand ทีห่ดตวัลง รวมถึง Demand จากลกูค้าชาวต่างประเทศ ในส่วนของตลาดแนวราบ ส่วน
ใหญ่เป็นตลาดของ Real Demand ซึง่อย่างไรก็ด ีทีอ่ยู่อาศยัยังคงเป็นสิง่จ�าเป็น เป็นหน่ึงในปัจจยัสี ่ตลาดแนวราบจะสอดคล้องไป
กับภาพรวมเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจหดตัวเล็กน้อย ตลาดแนวราบก็จะหดตัวเล็กน้อย แต่ส�าหรับตลาดแนวสูงจะหดตัวรุนแรง 
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  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีเจอกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานบ้างหรือไม่

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีนโยบายในการจ่ายเงินผู้รับเหมาทุกสัปดาห์ 
ภาพรวมเรือ่งการขาดแคลนผูร้บัเหมาไม่น่ากังวล สภาพตลาดในตอนน้ีมผีูป้ระกอบการหลายรายหยุดการขยายโครงการ หรอืบาง
รายเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องไม่จ่ายเงินผู้รับเหมา ท�าให้ในช่วงนี้มีผู้รับเหมาจ�านวนมากติดต่อเข้ามาหางานที่บริษัท

  มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีการใช้เทคโนโลยี Precast บ้างหรือไม่

  นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซกัถามว่าบรษิทัมโีรงงาน และก่อสร้างบ้านในระบบ Precast มาระยะหนึง่แล้ว นอกจากนียั้งมยัีง
มีการใช้เทคโนโลยี Tunnel Form ในการก่อสร้างด้วย ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนที่สามารถประหยัดค่าขนส่งแผ่นจากโรงงาน ท้ังน้ี
บรษิทัมกีารใช้ระบบการก่อสร้างทัง้ระบบ Precast และ Tunnel Form ผสมผสานกันตามความเหมาะสม ซึง่ช่วยให้บรษิทัสามารถ
สร้างบ้านได้รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต�่ากว่าคู่แข่ง 

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

  ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติม นาย ไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าว
ในฐานะของตัวแทนของบริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้
ถอืหุน้ทกุท่าน ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท และตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ทีก่รณุาสละเวลาอนัมค่ีามาร่วมประชมุในครัง้นี้ 
ทางฝ่ายบริหารของลลิลฯ ยืนยันจะบริหารงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม

   ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

 

  (นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์) (นายไชยยันต์ ชาครกุล)

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร    
      

 

 (นายเสรี สินธุอัสว์)

  เลขานุการบริษัท
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