
ท่ี ลล.กง. 006/2565 

 

วนัท่ี 27 เมษายน 2565 

 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามท่ี บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เม่ือวนัพธุท่ี 27 

เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ และกฏหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยถ่ายทอดการประชุม ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคาร 2 ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี  

222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ีขณะเปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมี้ผูถื้อหุน้ท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 12 ราย จาํนวน

หุน้ทั้งส้ิน 568,809,106 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจาํนวน 25 ราย จาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 107,399,171 หุน้ รวมผูถื้อหุน้

ทั้งส้ินจาํนวน 37 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 676,208,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.10 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดจาํนวน 

924,999,441 หุน้ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งัน้ี   
 

 1. ไดพิ้จารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 676,219,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 ราย รวม 11,000 หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 38 ราย รวม 676,219,277 หุน้ 
 

 2. ไดพิ้จารณา และมีมติรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ 

และรับรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 676,219,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
-  

 

 3. ไดพิ้จารณา และมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.63 

บาท รวมเป็นเงินประมาณ 582.75 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.295 บาท เม่ือ



วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลท่ีเหลือใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.335 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 

เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 676,208,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 11,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

 

 4. ไดพิ้จารณา และมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการ

ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

4.1) นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ 

- เห็นดว้ย 674,212,717 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 1,995,560 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 11,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

4.2) นายชูรัชฏ ์ ชาครกลุ 

- เห็นดว้ย 674,467,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 1,752,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

4.3) นายณฐั  สง่าสงเคราะห์ 

- เห็นดว้ย 674,456,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 1,763,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

 

 5. ไดพิ้จารณา และมีมติเห็นชอบกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตามรายละเอียดในตาราง  

 

 



 ปี 2565 

คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนประจาํ  

     ประธานกรรมการ ไม่มี 

     กรรมการ ไม่มี 

เบ้ียประชุม  

     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 

     กรรมการ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนประจาํ  

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 700,000 บาท / ปี 

     กรรมการตรวจสอบ 550,000 บาท / คน / ปี 

เบ้ียประชุม  

     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี 

     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  /  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  / 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการและการพฒันาอย่างยั่งยืน   (ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน) 

ค่าตอบแทนประจาํ  

     ประธานกรรมการ ไม่มี 

     กรรมการ ไม่มี 

เบ้ียประชุม  

     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 

     กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 

 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 676,248,277 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 11,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 ราย รวม 40,000 หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39 ราย รวม 676,259,277 หุน้ 



 

 6. ไดพิ้จารณา และมีมติเห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7881 

หรือนางสาวชลทิชา เลิศวไิล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  12258 หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี  12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  13765 แห่งบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเล้ิลย ูพี 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 ของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบญัชีจาํนวน 1,370,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 676,248,177 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- ไม่เห็นดว้ย 11,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

- งดออกเสียง 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

- บตัรเสีย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                   นายไชยยนัต ์ ชาครกลุ  

                             ประธานกรรมการบริหาร 


