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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ประจําปี 2564  
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี, จํากัด (มหาชน) 

วนัพุธที� 28 เมษายน พ.ศ. 2564 
ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั&น 3 อาคาร 2 ลลิล พร็อพเพอร์ตี&  ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม 
 

 ในการประชุมครั& งนี&  ณ ขณะเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 16 ราย จาํนวน
หุน้รวม 558,888,419 หุน้ และมอบฉันทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทนจาํนวน 33 ราย จาํนวนหุ้นรวม 115,806,047 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นทั&งสิ&น 49 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั&งสิ&น 674,694,466 หุ้น*   หรือคิดเป็นร้อยละ 72.94 ของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทัที� 924,999,441 หุน้ ซึ� งครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

 * หมายเหตุ : หลงัจากเปิดประชุมแลว้ มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู ้
ถือหุ้นทั&งที�มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉันทะให้ผูอื้�นมาประชุมแทน รวมทั&งสิ&นจาํนวน 50 ราย (แบ่งเป็นผูถื้อหุ้น
ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 17 ราย และมอบฉันทะให้ผูอื้�นมาประชุมแทนจาํนวน 33 ราย)  คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั&งสิ&น 
674,694,566 หุน้ (แบ่งเป็นที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 558,888,519 หุน้ และมอบฉันทะใหผู้อื้�นมาประชุมแทน
จาํนวน 115,806,047 หุน้)  หรือคิดเป็นร้อยละ 72.94 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทั 
 

เริ�มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายทวีศกัดิD  วชัรรัคคาวงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที�เป็นประธานของที�ประชุม โดยมีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ที�เขา้ร่วม / ไม่เขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปนี&  

 

กรรมการบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 คน 
 

1. นายทวีศกัดิD    วชัรรัคคาวงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายสุวรรณ   แทนสถิตย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายไชยยนัต ์  ชาครกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ั�งยืน 
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5. นายสาธิต   ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
    และประธานกรรมการพิจารณาความเสี�ยง 
6. นายชูรัชฏ ์  ชาครกลุ  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาความเสี�ยง 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
และกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ทั&งนี&กรรมการของบริษทัที�มีอยูล่่าสุดมีจาํนวนทั&งสิ&น 7 คน  เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครบทุกทา่น 
(กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั&งหมด)  
 
กรรมการบริษทัที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 

- ไม่มี - 
 

ผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม  จาํนวน 1 คน 
 

 1. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั 
 
ผูบ้ริหารของบริษทั   จาํนวน 4 คน 
 

1. นายเสรี   สินธุอสัว ์  กรรมการบริหาร / กรรมการพจิารณาความเสี�ยง 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ั�งยนื / 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 

2. นายวนัชยั   อรัญวฒิุกลุ  กรรมการพิจารณาความเสี�ยง  
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหารงานก่อสร้าง 

3. นายกิตติชยั   ฐิตะพานิชย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
 4. นางขนิษฐา   ธรรมวิเศษ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 
ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย จาํนวน 1 คน 
 

 1. น.ส. ธีรนุช พรหมโขติ  ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 
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โดยในการประชุมครั& งนี&   ทางประธานบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งยั�งยืน   
ประธานกรรมการพจิารณาความเสี�ยง   ตลอดจนกรรมการทกุทา่น  ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั  ผูบ้ริหารสูงสุดดา้น
การเงิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกทา่น 

 ก่อนเริ�มการประชุม นางสาวจามจุรี ไพบูลยเ์ลิศ ตวัแทนบริษทั ไดก้ล่าวชี&แจงให้ที�ประชุมรับทราบถึง 
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และขั&นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนที�จะใชใ้นการประชุม ดงันี&  

1. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง  

2. ผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทาง
ใดทางหนึ�งเท่านั&น จะไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ ยกเวน้แต่กรณีผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูล้งทุนต่างประเทศ ที�แต่งตั&ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ซึ� งใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ 
ค เทา่นั&น จึงจะสามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีหลกัเกณฑ ์ดงันี&  

              3.Y  ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระได ้โดยการ
ใชร้ะบบ E-voting  เพื�อเลือกลงคะแนน  "เห็นดว้ย" หรือ "ไม่เห็นดว้ย" หรือ "งดออกเสียง" แลว้กดยืนยนัการ
ลงคะแนน    โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะใหเ้วลาผูถื้อหุ้นประมาณ ab วนิาที   กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่
กดลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ตามเวลาที�กาํหนด ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็นคะแนน "เห็นดว้ย" ในวาระนั&น 

              3.2  สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุม E-AGM  ถา้หนงัสือมอบฉันทะในวาระใด ระบใุหผู้รั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นไดต้ามที�เห็นสมควร ผูรั้บมอบฉนัทะจะสามารถลงคะแนนในระบบ E-voting 
ในวาระนั&นไดเ้ช่นเดียวกบัขั&นตอนที�แจง้ในขอ้ d.Y  แต่ถา้หนงัสือมอบฉนัทะในวาระใดผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนน
มาแลว้ บริษทัไดน้าํคะแนน "เห็นดว้ย" "ไม่เห็นดว้ย" "งดออกเสียง" ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นบนัทึกไวใ้น
ระบบ ของแต่ละวาระแลว้ ซึ� งผูรั้บมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนในวาระนั&นไดอี้ก 

             3.3 ในวาระการเลือกตั&งกรรมการ ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั&งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้

4. มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น  สาํหรับในทุกวาระของการประชุมในวนันี&   ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง มีหลกัเกณฑ ์ดงันี&  

              5.1  ในการนบัคะแนน บริษทัจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียง "ไม่เห็นดว้ย" และ "งดออกเสียง" และ "บตัรเสีย"
ออกจากจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั&นๆ 
และคะแนนที�เหลือทั&งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที� "เห็นดว้ย" 
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              5.2 กรณีที�จะถือวา่เป็น "บตัรเสีย" หมายถึง กรณีที�ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนใน
หนงัสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า Y ช่องในหนงัสือมอบฉันทะ หรือมีการแบง่แยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยก
การลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณี Custodian) หรือกรณีที�มีการแกไ้ขการลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะโดยไม่ลง
ชื�อกาํกบั 

              5.3 กรณีผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค   
บริษทัไดน้าํคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกไวใ้น
ระบบ E-Voting เพื�อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

6. การประกาศผลคะแนน 

6.1 บริษทัจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ และเมื�อบริษทัประกาศผลคะแนนวาระใดแลว้ ใหถื้อวา่ผล
คะแนนวาระนั&นเป็นอนัสิ&นสุด   หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น เขา้มาร่วมประชุมเพิ�มเติมใน
ภายหลงั จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะในวาระที�เหลืออยูเ่ทา่นั&น 

6.2 บริษทัจะแจง้มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการเดียวกนั โดย
จะแสดงผลคะแนนจาํนวนเสียงที� "เห็นดว้ย" "ไม่เห็นดว้ย" "งดออกเสียง" และ "บตัรเสีย" (ถา้มี) ของทกุวาระ 

สาํหรับการประชุม E-AGM ในวนันี&  หากผูถื้อหุน้ทา่นใดมีคาํถาม หรือขอ้เสนอแนะสาํหรับวาระใดๆ  
สามารถสอบถามหรือเสนอแนะเขา้มาผา่นระบบ E-Meeting ตามวธีิการในคู่มือที�ทางบริษทัไดจ้ดัส่งเป็นการ
ล่วงหนา้ใหก้บัผูถื้อหุน้ที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม   ทั&งนี&บริษทัจะรวบรวมประเดน็คาํถาม และตอบให้แก่
ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน  และในส่วนของคาํถามที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการประชุม  ทางฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์จะตอบคาํถาม
ใหก้บัผูถื้อหุน้ภายหลงัการปิดประชุม 

โดยการประชุมในวนันี&  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิม
เกียรติ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นางสาววรรญา  พทุธเสถียร เป็นผูส้ังเกตุการณ์ ตรวจสอบการนบั
คะแนน และทาํหนา้ที�ดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั&งนี& ในขอ้กาํหนดเรื�ององคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 29 ระบไุวว้า่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผู้
ถือหุ้นทั&งหมด   และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Y ใน d ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั&งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม”    ณ ขณะเริ�มประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั&งที�มาดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ รวมทั&งสิ&น 49 ราย คิด
เป็นจาํนวนหุน้ทั&งสิ&น 674,694,466 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.94 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของ
บริษทั   ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   นายทวีศกัดิD    วชัรรัคคาวงศ ์ประธานที�ประชุม จึงกล่าวเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 256h และไดม้อบหมายให้นายไชยยนัต ์ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ผูด้าํเนินการประชุม  
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นายไชยยนัต ์ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวตอ้นรับ และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นของบริษทัทุก
ท่าน ที�ให้เกียรติสละเวลาอนัมีค่าเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ซึ� งมีการปรับเปลี�ยนมาจดัใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที�
รุนแรงมากขึ&น   ทั&งนี& ก่อนเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวถึงภาพรวม
เศรษฐกิจ และการดาํเนินงานของบริษทัในปีที�ผ่านมา  โดยในช่วงปี 2563 ที�ผ่านมานั&นนบัเป็นปีที�ทั�วโลกตอ้งเผชิญ
กบัความยากลาํบากจากปัจจัยลบหลายอย่างที�เขา้มากระทบ  ทั&งวงจรของเศรษฐกิจโลกเองที�เขา้สู่ช่วงชะลอตวัลง
ประกอบการการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที�แพร่กระจายไปทั�วโลก และส่งผลกระทบที�รุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ทั�วทั&งโลก  รวมถึงประเทศไทยที�ไดรั้บผลกระทบที�รุนแรง เริ�มตั&งแต่เดือนมีนาคมที�มีการเริ�มใชม้าตรกรล็อคดาวน์
เพื�อควบคุมการแพร่ระบาด ก่อนสถานการณ์ค่อยๆ ดีขึ&นตามลาํดบั   ทั&งนี&การที�เศรษฐกิจของไทยมีการหดตวัอยา่ง
มากไดส่้งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหริมทรัพยอ์ย่างรุนแรงเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะในกลุ่มของแนวสูงได้รับ
ผลกระทบที�รุนแรงกวา่ในกลุ่มของแนวราบ   และดว้ยวิสัยทศัน์ของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ทาํ
ให้วางกลยทุธ์บริษทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยบริษทัหยุดเปิดโครงการคอนโดมิเนียมมาล่วงหนา้แลว้กว่า 3 ปี  และยึด
ปรัชญาของบริษทัที�เนน้ตลาดที�เป็น Real Demand จึงไดรั้บผลกระทบที�นอ้ยกว่าอุตสาหกรรม  โดยในปี 2563 นั&น
แมว้า่ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะหดตวัอยา่งหนกั  แต่สาํหรับลลิลฯ ที�มีการบริหารงานอยา่งมืออาชีพมุ่งเนน้การ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยเน้นในเรื�องของคุณภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตลอดจนการ
บริหารงาน ควบคุมดูแลการทาํงานในทกุภาคส่วน ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานในปี 2563 สามารถทาํไดสู้งกวา่เป้าหมาย
ที�ไดว้างเอาไว ้  โดยมียอดรับรู้รายได ้ขยายตวัไดร้้อยละ 24  ในขณะที�กาํไรสุทธิขยายตวัร้อยละ 49.5  ซึ� งถือว่าเป็น
การเติบโตไดส้วนทางกบัภาวะอุตสาหกรรมที�หดตวัลง 

สาํหรับในปี 2564 นี&  บริษทัยงัคงเนน้กลยทุธ์เพื�อสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยทาํใหบ้ริษทัมีทั&ง 
Economy of Speed และ Economy of Scale  โดยมุ่งเนน้ในเรื�องของคุณภาพของสินคา้  คุณภาพการบริการ และ
ราคาที�สมเหตุผล  โดยการบริหารงานในปี 2564 จะต่อยอดในเรื�องของระบบสารสนเทศทั&งองคก์ร โดยนาํเอาระบบ
สารสนเทศมาช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในทุกภาคส่วน มีการต่อยอดระบบในการบริการ
จดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ (Big data) และ E-Marketing เพื�อช่วยสนบัสนุนในการขาย และลดค่าใชจ่้าย      ตลาดที�อยู่
อาศยัโดยรวมในปี 2564 ยงัมีแนวโนม้ที�ชะลอตวั   ดงันั&นเป็นหนา้ที�ของฝ่ายจดัการที�ตอ้งบริหารงานอยา่งรัดกุม
ภายใตส้ถานการณ์ที�อุปสงคมี์อยูอ่ยา่งจาํกดั  และทาํใหแ้บรนดข์องลลิลฯ เป็นตวัเลือกลาํดบัตน้ๆ ของผูบ้ริโภค      
ฝ่ายจดัการยงัคงเชื�อมั�นวา่ในปี 2564 นี&จะยงัคงสามารถทาํผลงานไดต้ามเป้าหมายที�ตั&งไว ้ ภายใตส้มมุติฐานที�การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เกิดการระบาดที�รุนแรงเกินกวา่ที�ประเมินเอาไว ้

ในลาํดบัต่อไป ไดม้อบหมายให ้นายณฐั สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผูด้าํเนินการ
นาํที�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลาํดบัในหนงัสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกทา่นก่อนหนา้ ดงัต่อไปนี&  
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วาระที� 5 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
 
 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดข้อให้ที�ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 
2563 ซึ� งประชุมเมื�อวนัพธุที� 29 เมษายน 2563   ตามที�ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมไปกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื�อใหผู้ ้
ถือหุ้นทุกทา่นพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้แลว้นั&น    ทั&งนี&การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัทาํภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด   ทั&งนี&ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่เป็นรายงานที�ถูกตอ้ง และเห็นควร
มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว     จึงขอนาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผา่นระบบ E-Voting 
โดยใหเ้วลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที 
 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้ เห็นวา่เป็นรายงานการประชุมที�ถูกตอ้ง ไม่มีการแกไ้ข จึงมีมติ
รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี v563 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  

- เห็นดว้ย 674,627,266 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง           67,300  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                         0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 7  พ ิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 
สิ,นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ�งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดก้ล่าววา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดให้บริษทัตอ้ง
จดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ&นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
และเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั      ทั&งนี&ตวัเลขสรุปผลการดาํเนินงานที�สาํคญัในรอบปี 2563 ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี 2563 หนา้ที� 11 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยูใ่นหนา้ที� 153   ซึ�งไดด้าํเนินการจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกทา่นพจิารณาก่อนเป็นการล่วงหนา้   ทั&งนี& ไดก้ล่าวสรุปสาระสาํคญัของงบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั 
อนัมีรายละเอียดดงันี&  
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 งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 2563 2562 เปลี�ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 12,454.36 11,501.88 952.48 8.28 

หนี,สิน 4,981.93 4,938.14 43.79 0.89 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,472.43 6,563.74 908.69 13.84 

 
งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 2563 2562 เปลี�ยนแปลง ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 5,748.82 4,623.04 540.98 24.35 

กําไรสุทธ ิ 1,333.17* 891.51 441.66 49.54 
  * กาํไรสุทธิในปี 2563 มีกาํไรจากการถูกเวนคืนที�ดิน (ก่อนภาษีเงินได)้ 155.65 ลา้นบาท 
 

ทั&งนี& งบการเงินดงักล่าว ไดรั้บการตรวจและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีทั�วไป และไดผ้า่น
การพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัเป็นที�เรียบร้อยแลว้  ทั&งนี&
ก่อนดาํเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณฐั สง่าสงเคราะห์ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัผลดาํเนินงาน 
หรืองบการเงินประจาํปี v562 หรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือขอ้เสนอแนะใดๆ  จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพจิารณาลงคะแนน
เสียงผา่นระบบ E-Voting โดยใหเ้วลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที 

 
มตทิี�ประชุม ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 และมีมติอนุมติังบการเงิน

ประจาํปีสิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ� งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชี
ทั�วไปแลว้ ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  

- เห็นดว้ย 674,641,666 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง           52,900  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� B พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2563 เพื�อจ่ายเงนิปันผล และเงนิปันผลพเิศษให้กับผู้ถือหุ้น 
 
 นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากวา่
ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาํเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั&นไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั&งนี&การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่างๆ มาพจิารณาประกอบ เช่นการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�นๆ    ทั&งนี&ในปี 2563 บริษทัมีกาํไร
สุทธิทั&งสิ&น 1,333,171,373.78 บาท (มีกาํไรจากการถูกเวนคืนที�ดิน (ก่อนภาษีเงินได)้ จาํนวน 155,654,787.06 บาท) 
หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ที� 1.44 บาท    

ทั&งนี&ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.55 บาท รวมเป็นเงินทั&งสิ&นประมาณ 508,749,692.55 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ�มเติมจากกาํไรที�ไดจ้ากการ
เวนคืน ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นเงินทั&งสิ&นประมาณ 55,499,966.46 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลทั&งปีที�  0.61 
บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั&งสิ&นประมาณ 564,249,659.01 ลา้นบาท    บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดครึ� ง
ปีแรกไปแลว้โดยมติของคณะกรรมการครั& งที� 3/2563 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2563   และ
เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลที�เหลือ ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 0.36 บาทต่อหุน้   โดย
กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที� 14 พฤษภาคม 2564   โดยเงินปันผลจ่ายทั&งปีที� 0.61 บาทต่อหุ้นนั&น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
42.32 ของกาํไรสุทธิ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั    เมื�อเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผล
ในปี 2562 มีรายละเอียดดงันี&  

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 (ปีที�เสนอ) ปี 2562 (ปีที�เสนอ) 
1. กาํไรสุทธิ (บาท) 1,333,171,373.78 บาท 891,511,834.46 บาท 
2. กาํไรสุทธิ / หุ้น (บาท) 1.44 บาท 0.96 บาท 
3. จาํนวนหุน้   
     3.1 จาํนวนหุน้ที�จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
     3.2 จาํนวนหุน้ที�จ่ายเงินปันผลประจาํปี 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
4. ปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.61 บาท 0.385 บาท 

     4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)   
 - เงินสด  0.25 บาท 0.175 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
     4.2 ปันผลประจาํปี (บาท : หุน้)   
 - เงินสด  0.30 บาท 0.21 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
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     4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)   
 - เงินสด  0.06 บาท - 
 - หุน้ปันผล - - 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั&งสิ&นประมาณ (บาท) 564,249,659.01 บาท 356,124,784.79 บาท 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 42.32 ร้อยละ 39.95 

 
ภายหลงัการนาํเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จึงนาํเสนอใหที้�ประชุมพิจารณา

ลงคะแนนเสียงผา่นระบบ E-Voting โดยใหเ้วลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที 
 
มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2563 เพื�อจ่ายเงินปันผล และ

เงินปันผลพิเศษเพิ�มเติมจากกาํไรที�ไดจ้ากการเวนคืนใหก้บัผูถื้อหุ้น   โดยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และวนั
จ่ายเงินปันผล สาํหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ� งปีหลงั  ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการเสนอทกุประการ โดยมีคะแนน
เสียงดงันี&  

- เห็นดว้ย 674,694,566 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 4 พจิารณาเลือกตั,งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 กาํหนดให ้  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั& ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั&งหมด   ซึ�งหากจาํนวนกรรมการที�จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก
โดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการที�จะออกจากตาํแหน่งนั&น ใหก้รรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง     ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีครั& งนี& มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน คือ 
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  1. นายทวีศกัดิD  วชัรรัคคาวงศ ์ ประธานกรรมการบริษทั 
  2. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 ทั&งนี&กรรมการทั&ง 2 ท่าน ไดผ้า่นกระบวนการกลั�นกรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบ จากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นบุคคลที�มีมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมาย และผ่าน
การพิจารณาคุณสมบติัในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผา่นมา  ทั&งนี&บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า  ซึ� งเมื�อครบระยะเวลาที�
กาํหนดไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลเขา้มาเพื�อพิจารณา  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้มติ
เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อแต่งตั&งกรรมการที�ครบวาระทั&ง 2 ท่าน กลับเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง   

ในส่วนของการเสนอแต่งตั&ง นายสุวรรณ แทนสถิตย ์เพื�อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ�ง 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นบุคคลที�จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�ถูกตอ้ง   ทั&งนี&  นายสุวรรณ แทนสถิตย ์เป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั&งดา้น
คุณวฒิุ ประสบการณ์   รวมทั&งมีผลการปฏิบติังานที�ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที�ผา่นมา คณะกรรมการจึงมีมติ
เสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ�ง แมจ้ะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งมาแลว้เกินกว่า 9 ปี   
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั&ง นายทวีศกัดิD  วชัรรัคคาวงศ ์และ 
นายสุวรรณ แทนสถิตย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง   จึงนาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ E-Voting   โดยในวาระนี&  ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั&งลงคะแนนเสียงกรรมการเป็น
รายบคุคลได ้
 
  มตทิี�ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั&ง นายทวีศกัดิD  วชัรรัคคาวงศ ์และนายสุวรรณ 
แทนสถิตย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง  โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั&งรายบคุคลดงันี&  

 

 นายทวศีักดิF วชัรรัคคาวงศ์ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 

ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

คะแนนเสียง   

 เห็นด้วย 673,985,166 หุ้น 
(99.89%) 

673,125,206 หุ้น 
(99.77%) 
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 นายทวศีักดิF วชัรรัคคาวงศ์ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 

 ไม่เห็นด้วย 709,400 หุ้น 
(0.11%) 

1,569,360 หุ้น 
(0.23%) 

 งดออกเสียง 0 หุ้น 
(0.00%) 

28,000 หุ้น 
(0.00%) 

 บัตรเสีย 0 หุ้น 
(0.00%) 

0 หุ้น 
(0.00%) 

 
วาระที� 5 พจิารณาแต่งตั,งกรรมการเข้าใหม่ 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ เพื�อช่วยใหก้ารบริหารงาน การกาํกบัดูแลกิจการ และการ
ดาํเนินการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ&น 
ทางคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้เพิ�มกรรมการใหม่ จาํนวน Y ท่าน    โดยจากการพจิารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้นาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื�อพจิารณา
แต่งตั&ง นายเสรี สินธุอสัว ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทั โดยพิจารณาแลว้มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย  

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั&ง นายเสรี สินธุอสัว ์เขา้
เป็นกรรมการของบริษทั โดยไดผ้า่นกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่ มีคุณสมบติัที�เหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงนาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลา
ในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที  

   

มตทิี�ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั& ง นายเสรี สินธุอัสว์ เข้าดํารงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทั โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  

- เห็นดว้ย 673,957,166 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.891 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย          709,400  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.105 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง           28,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.004 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาอย่าง
ยั�งยืนประจาํปี 2564 
 
 นายณัฐ   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่าการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัไดผ้่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   โดย
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมัติก ําหนดค่าตอบแทน   สําหรับ
คณะกรรมการบริษทัให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี&ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั& ง (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อน
หน้า)   สาํหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อน
หน้า) และสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากบัค่าตอบแทนในปีก่อน
หน้า)   สาํหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี&ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั& ง 
และสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี&ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั& ง ทั&งนี&
กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน  ทั&งนี& ดงัสรุปในตารางดงันี&  

 
 ปี 2564 (ปีที�เสนอ) ปี 2563 (ปีก่อนหน้า) 

คณะกรรมการบริษทั   

ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
เบี&ยประชุม   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั& ง 20,000 บาท / ครั& ง 
     กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั& ง 20,000 บาท / คน / 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 
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 ปี 2564 (ปีที�เสนอ) ปี 2563 (ปีก่อนหน้า) 
เบี&ยประชุม   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนอื�นๆ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
   

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง /
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาอย่างยั�งยืน (ทั&งนี& กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่ไดรั้บคา่ตอบแทน) 
ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั& ง ไม่มี 
     กรรมการ 15,000 บาท / คน / ครั& ง ไม่มี 
เบี&ยประชุม   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนอื�นๆ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 

 
 ทั&งนี& ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้อนุมติัค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอย่างยั�งยืน จึงนาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่าน E-
Voting โดยใหเ้วลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที 
 

มตทิี�ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งยั�งยืนประจาํปี 2564 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  

- เห็นดว้ย 674,666,566 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง           28,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.004 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.000 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั,งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีประจําปี 2564 
 

นายณฐั   สง่าสงเคราะห์  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ได้
กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั&งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นประจาํทุกปี และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั&งนางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  hdyz  หรือ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิD  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที�  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12261   หรือนางสาวรัช
นก เจนสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  13765  แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ&ลย ูดบัเบิ&ลยู พี จาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจาํปี 2564  รวมทั&งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย ทั&งนี&ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้นั&น
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ในส่วนของค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจาํปี 2564 เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเป็นจาํนวนเงิน 
1,310,000 บาท ซึ� งปรับเพิ�มขึ&นจากปี 2563   จาํนวน 60,000 บาท   ทั&งนี& ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางสาว
วรรญา  พทุธเสถียร  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั&งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยในรอบบญัชีที�ผา่นมาบริษทั
มีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจาํนวนเงิน 60,000 
บาท ซึ� งเท่ากนักบัในปี 2563   

สาํหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั&งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีระบุอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 หนา้ที� 148 

ทั&งนี&ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรใหท้ี�
ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั&ง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  hdyz  หรือนางสาววรา
ภรณ์ อินทรประสิทธิD  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  
12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12261  หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  13765  แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ&ลย ูดบัเบิ&ลยู พี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และ
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กาํหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,310,0bb บาท ดงัที�เสนอ   จึงนาํเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนเสียง ผา่นระบบ E-Voting  โดยใหเ้วลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วนิาที 
 

มตทิี�ประชุม        ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั&ง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที�  4387  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิD  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7881  หรือนางสาวชลทิชา 
เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  
12261  หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  13765  แห่งบริษทั ซี ดบัเบิ&ลย ูดบัเบิ&ลยู พี 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบริษทั โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,310,0bb บาท ตามเสนอ 
โดยมีคะแนนเสียงดงันี&  

- เห็นดว้ย 674,694,566 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นดว้ย   0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง                    0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บตัรเสีย                          0  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจาํนวนหุ้นทั&งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ภายหลงัการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จสิ&นครบทุกวาระ   นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดส้อบถามผูถื้อหุ้นใน

ที�ประชุมวา่มีทา่นใดตอ้งการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ 
และคณะผูบ้ริหารของบริษทั มีความยินดีที�จะตอบขอ้ซกัถาม และชี&แจงประเด็นขอ้สงสัยต่างๆ 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ จากการที�ราคาวสัดุก่อสร้างเพิ�มขึ&นมากในช่วงที�ผา่นมาเช่น เหลก็ ส่วนนี& มีผลกระทบ
ต่อบริษทัมากนอ้ยอยา่งไร และมีการจดัการอยา่งไร 

นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ การที�ราคาวสัดุก่อสร้างเพิ�มขึ&นนั&น เป็นผลมาจากการคาดการณ์
วา่เศรษฐกิจโลกจะเริ�มฟื& นตวั ภายหลงัการฉีดวคัซีนโควิด-19   จึงส่งผลทาํให้ราคาสินคา้โภคภณัฑข์องโลกเช่น 
เหลก็ ปรับตวัสูงขึ&น อยา่งไรกต็าม บริษทัไดติ้ดตามทิศทางการฟื& นตวัของเศรษฐกิจทั�วโลกอยา่งใกลชิ้ดอยูแ่ลว้ จึงได้
ทาํสัญญาซื&อขายเหล็กล่วงหนา้ไว ้4 - | เดือน เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคา    นอกจากนี&หากพจิารณา
ตน้ทนุโดยรวม แมร้าคาเหล็กจะปรับเพิ�มขึ&น แต่ราคาของวสัดุก่อสร้างบางประเภท เช่นปูนปรับลดลง  ตลอดจน
ตน้ทนุในส่วนอื�นๆ อาทิเช่น ตน้ทุนที�ดินปรับลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ตลอดจนการเริ�มบงัคบัใช้
กฏหมายภาษีที�ดินส่งผลให้มีอุปทานของที�ดินออกมาสู่ตลาดเพิ�มมากขึ&น    ตน้ทนุทางการเงินปรับลดลง เป็นผลมา
จากการปรับลดอตัราดอกเบี&ยนโยบายของ กนง. เพื�อช่วยพยงุเศรษฐกิจของไทยซึ� งยงัอยูใ่นระดบัเปราะบาง  



 

 

หนา้ 16 ของ 18   

นอกจากนี&บริษทัยงัมีการควบคุมคา่ใชจ่้ายต่างๆ มีการปรับลดและตดัรายจ่ายที�ไม่จาํเป็นออกไปอยา่งเขม้ขน้ ดงันั&น
เมื�อพจิารณาโดยรวมแลว้ ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนโดยรวมของบริษทัเพียงเล็กนอ้ยเทา่นั&น  

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ เกี�ยวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-Y} รอบนี&  มีผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้าง 
หรือไม่ และบริษทัมีการบริหารจดัการอย่างไร  

นายไชยยนัต ์ ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามวา่  การระบาดรอบสองเมื�อช่วงปลายปีต่อเนื�องมายงัตน้ปี จาก
กลุ่มแรงงานขา้มชาติ ทางบริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบ โดยบริษทัมีมาตรการคดักรองที�เขม้ขน้ ทั&งบคุคลากรของบริษทั 
ผูรั้บเหมา  กลุ่มคนงานก่อสร้าง  ตลอดจนลูกคา้ที�เขา้มายงัโครงการ  สาํหรับสถานการณ์ปัจจุบนั ที�เกิดการแพร่
ระบาดรอบสาม บริษทัยงัคงบริหารจดัการได ้ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบในแง่ของการขาดแคลนแรงงาน
ก่อสร้าง  ในการบริหารความเสี�ยงการแพร่ระบาดในองคก์ร บริษทัยงัคงใชม้าตรการการคดักรองอยา่งเขม้ขน้   มี
การแยกบคุคลากรในทุกฝ่ายงานออกเป็น 2 กลุ่ม โดยนั�งทาํงานคนละแห่งกนัเพื�อลดความเสี�ยง และยงัคงปฏิบติังาน
ไดห้ากมีจุดใดจุดหนึ�งพบการติดเชื&อ  นอกจากนี&ไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัทาํทะเบียนประวติัของ
พนกังานที�มีความเสี�ยง  และมีมาตรการให้ Work from home หรือกกัตวัอยูที่�บา้นเพื�อลดความเสี�ยงการแพร่เชื&อ  ซึ� ง 
ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีประเด็นปัญหาที�ส่งผลกระทบกบัพนกังานของบริษทั รวมถึงคนงานก่อสร้างอยา่งมีนยัสาํคญั 

มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ�มเติมวา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบอยา่งไรต่อตลาด
อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งไร จะกระทบต่อยอดขายของบริษทัหรือไม่ และบริษทัมีนโยบายลดราคาเพื�อแข่งขนัหรือไม ่

นายไชยยนัต ์ชาครกุลไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อยๆ คลายตวัจากการที�มีการฉีด
วคัซีนเพิ�มขึ&นเรื�อยๆ ในหลายประเทศทั�วโลก  ตวัเลขการแพร่ระบาดเริ�มลดลงในหลายประเทศที�มีความรวดเร็วใน
การฉีดวคัซีน  ในแงข่องประเทศไทยอาจมีความล่าชา้บา้งในการฉีดวคัซีน แต่เริ�มเห็นสญัญาณที�ดีจากความร่วมมือ
กนัระหวา่งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื�อจดัหาวคัซีนทางเลือกใหก้บัประชากรไทย  โดยประเมินว่าภายใน 1-2 
เดือนขา้งหนา้ ปัญหาวคัซีนจะเริ�มคลายตวั  โดยประเทศผูพ้ฒันาวคัซีนจะฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนของตนไปแลว้
กวา่ร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศ  และจะเริ�มเหลือวคัซีนกระจายไปยงัประเทศอื�นๆ ทั�วโลก   ทาํให้สงัคมใน
ภาพรวมทั&งโลกจะไดรั้บการคุม้กนัจากวคัซีนภายในสิ&นปีนี&   สาํหรับประเทศไทยคาดวา่ในอีก 2 - 3 เดือนขา้งหนา้
ตวัเลขการฉีดวคัซีนจะเริ�มเพิ�มขึ&นมาอยา่งมีนยัสาํคญั     จึงคาดว่า ในภาพใหญ่ตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะมีทิศทางที�ดี
ขึ&นในไตรมาส 3 - 4    อยา่งไรก็ดียงัมีความเสี�ยง ในกรณีที�เกิด worst case scenario คือไวรัสโควิด-19 มีการกลาย
พนัธ์  และทาํให้วคัซีนที�ฉีดอยูใ่นปัจจุบนัไม่สามารถป้องกนัได ้   หรือการเกิดการแพร่ระบาดระลอกสี�ที�รุนแรงจน
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกินกวา่ที�คาดการณ์ไว ้  

ในแง่ของบริษทั ยอดขายในช่วงที�ผา่นมาก็ยงัสามารถทาํไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  โครงการใหม่ที�เปิด
ในช่วงตน้ปีที�ผา่นมา ก็ยงัมีผลตอบรับที�ดี มียอดขายเป็นไปตามแผนงาน   ในแง่ของ Pricing Policy บริษทัดาํเนิน
ธุรกิจมาอยา่งยาวนาน มีการตั&งราคาขายอยูใ่นระดบัที�สมเหตุผล และมีความมั�นใจวา่สามารถแข่งขนัไดอ้ยูแ่ลว้ จึงไม่
มีนโยบายที�จะตอ้งลดราคาเพื�อแข่งขนั การที�บริษทัสามารถตั&งราคาที�แข่งขนัไดเ้ป็นผลมาจากการโมเดลธุรกิจที�
เหมาะสม มีการควบคุมและลดค่าใชจ่้ายครอบคลุมในทุกๆ ส่วนงาน ตั&งแต่การจดัซื&อที�ดิน  ตลอดจนการบริหารงาน



 

 

หนา้ 17 ของ 18   

ในทุกภาคส่วนที�มีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นสายงานขายตลาด  ก่อสร้าง  การเงิน  จดัซื&อ เป็นตน้  บริษทัมีทีมงานที�
เป็นมืออาชีพที�มีความเขา้ใจ Customer Insight อยา่งแทจ้ริง    นอกจากนี&ในปี 2564 ทางบริษทัฯ ไดต่้อยอดระบบ
สารสนเทศมาช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงานทั�วทั&งองคก์ร(Total Organization) จึงทาํใหม้ั�นใจไดว้่าจะ
สามารถทาํไดดี้ และสามารถแข่งขนัได ้    โดยไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่สถานการณ์ที�ยากลาํบากในปี 2563 บริษทัยงั
เป็นเพียงไมกี่�บริษทัที�ทาํผลงานไดอ้ยา่งโดดเด่น   

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ อยากทราบถึงแผนงานของบริษทัในปี v|ah นี&  
นายไชยยนัต ์ ชาครกลุไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ตามแผนงานที�ประกาศไปเมื�อตน้ปี บริษทัตั&งตั&งเป้ารับรู้รายได้

ที� 5,600 ลา้นบาท เป้ารับรู้รายไดเ้ร่งรัดที� 6,000 ลา้นบาท  และตั&งเป้าในการเปิดโครงการใหม่ที� 10 – 12 โครงการ 
มูลคา่โครงการ 6,000 – 7,000 ลา้นบาท  โดยตั&งงบในการจดัซื&อที�ดินอยูที่� 1,000 - 1,200 ลา้นบาท   ทั&งนี&การเปิด
โครงการใหม่นี&  ส่วนหนึ�งจะเป็นการเปิดเพื�อทดแทนโครงการเดิมที�จะทยอยปิดไป ตลอดจนเป็นการเปิดโครงการ
ใหม่ในทาํเลที�มีศกัยภาพ อยูใ่กลเ้มกะโปรเจกตห์รือระบบขนส่งมวลชนที�สาํคญั ทั&งนี&บริษทัมีทีม Business 
Development และทีมวจิยัตลาดของบริษทัเอง ในการศึกษาอุปสงคอ์ุปทาน คู่แข่ง  ตน้ทุนของคู่แข่ง ในแต่ละทาํเล 
อยา่งละเอียด  ดงันั&นการเปิดโครงการแต่ละแห่ง บริษทัมีความมั�นใจวา่สามารถแข่งขนัได ้   ซึ� งในสภาวะการณ์
ปัจจุบนัที�เศรษฐกิจชะลอตวั ความสามารถในการแข่งขนัเป็นประเด็นที�สาํคญั  ทาํอยา่งไรใหสิ้นคา้ของบริษทันั&นอยู่
ในใจของลูกคา้  จึงจาํเป็นที�จะตอ้งเขา้ใจ Customer Insight อยา่งแทจ้ริง   ตลอดจนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ 
ตอ้งมีประสิทธิภาพช่วยใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัได ้ ซึ� งมั�นใจวา่บริษทัสามารถทาํไดดี้  โดยในการบริหารงานของ
บริษทัใชโ้มเดลของ Malcolm Baldrige บวกกบั Philip Kotler บวกกบั ATP  ซึ� งจะมีการหาจุดอ่อน และพยายามปิด
จุดอ่อนต่างๆ ขององคก์ร  โดยจะมีการประเมินผลงานแต่ละฝ่ายงานทกุเดือน  ในปีนี&แมส้ภาพตลาดโดยรวมจะน่า
กงัวลจากการระบาดของโรค Covid-19   อยา่งไรก็ดีขอใหผู้ถื้อหุน้สบายใจไดท้างฝ่ายจดัการจะทุ่มเทบริหารงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ เพื�อพยายามทาํผลงานให้ไดต้ามเป้าหมาย 

มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ สังคมไทยกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุบริษทัมองตรงประเด็นนี&อยา่งไร 
นายไชยยนัต ์ ชาครกลุไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัไดเ้ตรียมพร้อมรับมือกบัสังคมผูสู้งอายใุนอนาคตของ

ประเทศไทยไวแ้ลว้ โดยวางไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของแผนดาํเนินการในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษทั ส่วนแผนงาน
ในปัจจุบนั บริษทัมองวา่ บา้นพกัหลงัเกษียณ ยงัเร็วเกินไปกบัสังคมไทย และมีบางบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ไดรั้บ
การตอบรับที�ไม่ดี   โดยสังคมไทยเป็นระบบอุปถมัป์ ยงัพึ�งพิงกนัภายในครอบครัว ลูกหลานอยูใ่กลชิ้ดกบับุพพารี 
และยงัชอบอยูร่วมกลุ่มกบัเพื�อนฝงู นอกจากนี&ยงัมองวา่ ค่าใชจ่้ายสาํหรับการเขา้พกับา้นพกัหลงัเกษียณ ยงัมีราคาที�
สูงเกินไป ไม่สามารถตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายนี&ได ้

นายไชยยนัต ์ ชาครกลุ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ในที�ประชุมวา่มีท่านใดตอ้งการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 
หรือสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่  โดยทางคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหารของบริษทั มีความยนิดีที�จะตอบขอ้ซกัถาม 
และชี&แจงประเด็นขอ้สงสยัต่างๆ 
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ทั&งนี& ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีขอ้สงสัยสอบถามเพิ�มเติม  นาย    
ไชยยนัต ์ ชาครกุล ไดก้ล่าวในฐานะของตวัแทนของบริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ตี&  จาํกดั (มหาชน)  ตอ้งขอขอบคุณ 
คณะกรรมการทกุท่าน   ท่านผูถื้อหุน้   ตวัแทนผูถื้อหุน้  ผูส้อบบญัชีของบริษทั และตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย  ที�กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุมในครั& งนี&   ทางฝ่ายบริหารของบริษทัยืนยนัจะบริหารงานดว้ย
ความทุ่มเท เพื�อสร้างการเติบโตอยา่งยั�งยนื และผลตอบแทนที�ดีให้กบัผูถื้อหุน้ทกุท่าน   ทั&งนี&หวงัเป็นอย่างยิ�งที�จะได้
ความกรุณาจากผูถื้อหุ้นทกุท่านอีกในการประชุมครั& งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม 
 
    ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 
 

 (นายทวีศกัดิD  วชัรรัคคาวงศ)์        (นายไชยยนัต ์ชาครกุล) 
        ประธานกรรมการ      ประธานกรรมการบริหาร 

 
                 
      (นายเสรี สินธุอสัว)์ 
        เลขานุการบริษทั 
 
 


