
 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม  ชัน้ 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  

372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ  1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. 

  2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชมุ 
  3. บริษัทขอแจ้ง “งดแจกของช ารว่ยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563” 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางในการปฏบิัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว                      

จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นกลุม่เสี่ยง เช่น พึ่งเดินทางไป – กลบัจากกลุม่ประเทศเสี่ยง หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ สามารถ

มอบฉันทะให้ผู้ อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม  โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของ                           

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2  แขวงแสมด า                       

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

2. บริษัทจะจดัตัง้จดุคดักรองพร้อมทัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชมุ กรณีท่ีพบผู้มีความเสีย่งต้องขอสงวนสทิธ์ิ

ในการเข้าไปในห้องประชมุ โดยทา่นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

3. บริษัทขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชมุ  

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 



สารบัญ 
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
    

24 มีนาคม 2563  

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่แนบมำ 1. รายงานประจ าปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่  2 และวาระที่  3)                         
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
 3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

6. ค าชี้ แ จ งวิ ธี ก า รมอบฉันทะวิ ธี ก า รลงทะ เบี ยน  เ อกสารส าหรับการลงทะ เบี ยน                                       

การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม 

7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

8. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 

9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 

10. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 
น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ บอลรูม ชั ้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่  372 ถนนพระรำม 3                             
เขตบำงคอแหลม แขวงบำงโคล่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่            

1 ธันวาคม 2562 – 14 มกราคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยแล้ว ทั้งนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทก าหนด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท :  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ                 
เรื่องที่ประธานแจ้งในท่ีประชุม 
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วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดง
ถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562  ในรูปแบบ              
QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้   

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่  1/2563                                     
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2562  

 กำรลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนของบริษัทส ำหรับปีสิน้สุด           
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563                    
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนของ
บริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้น าเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้     

รำยกำร จ ำนวนเงนิ (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์รวม 12,201.40 

หน้ีสินรวม 7,241.38 

รายได้รวม 9,902.68 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 596.09 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.33  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563         
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนแล้วไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของ
บริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและ
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รับรอง (รายละเอียดปรากฎในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้) 

กำรลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562  

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50          
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ         
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี  
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)        
มาตรา 116 และข้อบงัคับบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 464,229,202 บาท (ส่ีร้อยหกสิบส่ีล้านสองแสนสองหมื่นเก้า
พันสองร้อยสองล้านบาท) ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจากก าไรดังกล่าวเป็นจ านวนหุ้นละ 0.46 บาท (ส่ีสิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
232,300,000 ล้านบาท (สองร้อยสามสิบสองล้านสามแสนบาท)  
ทั้งนี้  เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาล เฉพาะในส่วนของก าไรสุทธิจากผลด าเนินงานตั้งแต่                     
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 131.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 364.16 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 61.0 ของก าไรสุทธิจากผลด าเนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึง                  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผล 2562 (ปีที่เสนอ) (1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562) 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) 464,229,202 บาท 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 505,000,000 หุ้น 
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)  5 บาท/หุ้น 
4. อัตราเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.46 บาท/หุ้น 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 232,300,000 บาท 
6. อัต ราการจ่ ายปันผลต่ อก า ไ ร สุทธิ        

(ร้อยละ)  
50.0 



 
 

4 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2563                                 
เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562                                            
ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงิน 232,300,000 บาท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาล               
เฉพาะในส่วนของก าไรสุทธิจากผลด าเนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562 จ านวน 131.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 364.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1 ของก าไรสุทธิจากผล
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท  

บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  7 พฤษภาคม 2563              
(Record date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563  

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี  ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุด
กับจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับต าแหน่ง
อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น             
ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535        
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                 
เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และ
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นล าดับต่อไป  
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นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการมายังบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 14 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฎว่า                            
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท   

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล : 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณากล่ันกรองเกณฑ์
คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้
กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา                    
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรรษัทภิบาล          
และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ และกรรมการบริหาร  
4. นางขันทอง อุดมมหันติสุข   กรรมการ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2563                                     
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ความรู้ และผลงานท่ีผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษทัแล้วอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั 
ตามที่คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและน าเสนอ  เห็น
ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและ
ความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น ๆ 
ต่อไปตามเดิม ซึ่งได้แก่  
1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด 

ค่าตอบแทนและบรรรษัทภิบาล                                 
และกรรมการตรวจสอบ 
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2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธาน 

     เจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการและกรรมการบริหาร  
4. นางขันทอง อุดมมหันติสุข   กรรมการ 

โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางเพ็ญนภา ธนะสารศิลป์ เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

กำรลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 
2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22  ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาก าหนดวงเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจส าหรับบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและน าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุก
ชุดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล: คณะกรรมการ             
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้
เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  โดยให้คงอัตราเดิม
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เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 และมีค่าตอบแทนรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

(บำท/คน/เดือน) 
ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนกรรมกำร 50,000 30,000 

กรรมกำร 30,000 20,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำร - 30,000 

กรรมกำร - 20,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล  

ประธำนกรรมกำร - 30,000 

กรรมกำร - 20,000 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ประธำนกรรมกำร - - 

กรรมกำร - - 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประธำนกรรมกำร - 30,000 

กรรมกำร - 20,000 

ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ : ไม่มี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่  1/2563                                 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ    และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั รวมทั้งเปรียบเทยีบ
กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน  เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 

กำรลงมต:ิ วาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา   
ประชุม 
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วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 
2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 - 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็
ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่
เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563                         
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้
ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มี
รายชื่อดังต่อไปนี้  จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2563 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ  

2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต  ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ  

3. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์   ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669  

โดยมีค่าตอบแทนประจ าปี 2563 เท่ากับ 1,860,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บ
เท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ในการสอบบัญชีกับบริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่  1/2563                                      
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น 

ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ก าหนดไว้เป็นจ านวนเท่ากับ 1,860,000 บาทซึ่งมากกว่าปี 
2562 ดังนี้  

รำยกำร ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ค่าสอบบัญช ี 1,860,000 บาท 1,830,000 บาท 



 
 

9 

 

กำรลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงนิรวมไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท  

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือช าระคืนเงินกู้ และ/หรือ
ใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ
บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในจ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถอื ทั้งด้อยสิทธิและ
ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของตลาด
ในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

สกุลเงนิ: สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินอืน่ท่ีเทียบเทา่ภายในวงเงิน 

วงเงนิ: 
 

วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะที่มี
การออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ            
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้  หากจ านวนเงินต้นคงค้างของ
หุ้นกู้ทั้งหมด (รวมทั้งเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม) ในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อัตรำดอกเบีย้: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

อำยุของหุ้นกู้ : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ 
วิธีกำรเสนอขำย: เสนอขายเป็นครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน

(Revolving) ก็ได้ โดยเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือเสนอขายในวงจ ากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมด
หรือบางส่วน ในเวลาเดียวกันหรือต่างกัน ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

กำรไถ่ถอนก่อน
ครบก ำหนด:  

ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือช าระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

เงื่อนไขอื่นๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประเภท ชื่อ จ านวนหุ้นกู้ที่ออก หลักประกัน สกุลเงิน ราคาต่อหน่วย 
อัตราดอกเบี้ย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนครบก าหนด การช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 

2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
ผู้รับประกันการจ าหน่าย สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือ
บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นสมควร 

3. การติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารกับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ 
ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นส าหรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ได้ทุกประเภทตามที่เห็นสมควร 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่  1/2563                                        
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 9 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ              
แก่ประชำชน  

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561 ข้อ 2 การเกล่ีย
วงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล”) การอนุมัติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั
ต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ณ วันท่ี 30 มกราคม 2563 บริษัทได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการใช้
เงินเพิ่มทุนท่ีได้รับการจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทจะน าเสนอขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนในข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยน าเงิน
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บางส่วนท่ีเหลือจากการขยายสาขาไปช าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน โดยมีการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ดังนี้  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงการขยายสาขาร้าน Index Living Mall 
โครงการขยายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) 
และโครงการอื่น ๆ ที่ระบุในส่วนที ่2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต 

วงเงินที่ขอ 508.13 ล้านบาท วงเงินที่เหลือ 329.37 ล้านบาท (ตามการรายงานข่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  30 มกราคม 2563) โดยมีรายละเอียดของวงเงินที่
เปล่ียนแปลงใหม่ดังนี้  

 วงเงนิเดิม เพิ่ม(ลด) วงเงนิใหม่ 

1) ขยายธุรกจิของกลุ่มบริษัท 508.13 (329.37) 178.76 

2) ช าระคืนเงินกูย้ืมแก่สถาบันการเงิน 1,705.34 +329.37 2,034.71 

3) เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนนิการ 27.66 - 27.66 

รวม 2,241.13 - 2,241.13 

มติ  
ส่วนที่เหลือบางส่วนของวัตถุประสงค์ข้อ 1 เกล่ียไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ช าระคืนเงินกู้ยืมแก่
สถาบันการเงินจ านวน 329.37 ล้านบาท 
  
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
เนื่องจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจจะชะลอตัว (คาดการณ์ GDP ปี 2563 ไม่
เกิน 2%) ท าให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแผนการขยาย Index Living Mall สาขาใหม่อย่างระมัดระวัง
มากขึ้น และเพื่อน าเงินที่ได้จากเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท โดยเงินจ านวนดังกล่าวที่เหลือจากการขยายสาขานั้น ฝ่ายบริหารจะพิจารณาเงิน
บางส่วนไปช าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินซึ่งจะส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทลดลง และท า
ให้ก าไรของบริษัทดีขึ้น 
 
ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทน าเงินบางส่วนที่เหลือจากการขยายสาขามาช าระคืนเงินกู้ระยะ
ยาวแก่สถาบันการเงินซึ่งส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทลดลงและท าให้ก าไรของบริษัทดีขึ้น 
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        หน่วย: ล้านบาท  

วัตถุประสงค์ วงเงนิที่ขอ 
วงเงนิที่ขอ
เปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลำที่ใช้เงนิ 

1. ขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึง        โครงการ
ขยายสาขาร้าน Index Living Mall โครงการ
ขยายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก  โครงการ
ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) 
และโครงการอื่น ๆ ที่ระบุในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 
6 โครงการในอนาคต 

508.13 178.76  

2. ช าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน 
 

1,705.34 2,034.71 ภายในปี 2563 ช าระเงินกู้ระยะยาว
แก่สถาบันการเงิน  

3. เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 27.66 27.66  
รวม 2,241.13 2,241.13  

จากการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิตามที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใด ๆ  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเกล่ียวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย
ระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า      เป็นการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วัตถุประสงค์ วงเงนิที่ขอเปลี่ยนแปลง ระยะเวลำที่ใช้เงนิ 
1. ขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงการขยาย

สาขาร้ าน  Index Living Mall โครงการขยาย
ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตั้งแผง
โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) และโครงการ     
อื่น ๆ ที่ระบุในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการใน
อนาคต 

178.76 ภำยในปี 2563 

2. ช าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน 2,034.71 ภำยในปี 2563 

3. เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 27.66  
     รวม 2,241.13  

  กำรลงมติ:  วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 



 
 

13 

 

ทั้ งนี้  บริษัท ได้ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อหุ้ นที่ มี สิทธิ เ ข้ า ร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ นประจ าปี  2563                                                  
ในวันที่  11 มีนาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563                                        
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนน
พระราม 3 กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฎตามเอกสารแนบ 7  หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ                                                    
แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค.                                                                       
(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)                   
ได้จาก http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting  โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
ตามที่ระบุไว้เท่านั้น  

นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5  ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชมุ
ในครั้งนี้  

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จัก
ขอบพระคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
  

   ลงชื่อ    
 (นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์) 
 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting
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รายงานประจ าปี 2562  

ในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR CODE) 
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เอกสารประกอบ วาระที่ 4 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

ชื่อ        นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์

อาย ุ       66  ปี 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  30 พฤษภาคม 2561 

การถอืหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563)  0.039 % 

 

วุฒกิารศึกษา      

- ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น, USA  
- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตร,ี เศรษฐศาสตร,์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ     

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548 

ประสบการณ์การท างาน  

ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นเิจอร ์

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  

 ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ 

 ไม่มีประวัตกิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย ์   4 แห่ง   

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  /

กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ / ผลิตมอเตอร์พัดลม 

อะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด 

- กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล / กิจกรรมนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนบี มีเดีย / ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อ

โฆษณา 

- กรรมการบริหาร/ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

/ จัดจ าหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค         

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 10 แห่ง  

- บริษัท เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้ จ ากัด 

- บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดสิทริบิวชั่น จ ากดั 

- บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 

- บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จ ากดั 

- บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จ ากดั 

- บริษัท งามศิร ิจ ากัด  

- บริษัท นิฐาศร ิจ ากดั  

- บริษัท ชัยนิษฐ์ศิร ิจ ากัด  

- บริษัท จิตต์ธนา จ ากัด 

- บริษัท ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์ จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท 

ไม่มี  
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (ข้อมูล ณ วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)  

ประชุม 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

คิดเป็นร้อยละ 

การประชุมคณะกรรมการ 7/7 100 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 100 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/1  

1/1 100 

 
หมายเหตุ /1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา                           

ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดนี้ เริ่มประชุมครั้งแรกในวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ        
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฏหมาย)  

ไม่เป็น 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีผลท า
ให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  

ไม่มี  

หมายเหต:ุ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   

แล้วว่า นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

จ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น

ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความช านาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจ

ของบริษัทเปน็อย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิที่มีนัยส าคัญอันอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึง

เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท     

ในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2562- 14 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

ชื่อ    นายพิศษิฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ

อาย ุ   72  ปี 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  30 พฤษภาคม 2561 

การถอืหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563)  2.65 % 

 
วุฒกิารศึกษาสงูสุด      

-  ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกติติมศักดิ,์ การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
    

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ     

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ /

ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทในเครือ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall  

 ในต่างประเทศ 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเชา่พื้นที่ศูนยก์ารคา้ 

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินคา้ 

2526 – ปัจจุบัน        ประธานกรรมการบริหาร บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  

 ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ 

 ไม่มีประวัตกิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย ์ ไม่เป็น 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 20 แห่ง  

- บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.ควิ. จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอน็.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จ ากัด 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย.จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จ ากัด 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จ ากดั 

- บริษัท บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ ากัด  

- บริษัท เดอะพลาซ่า มอลล์ เชยีงราย จ ากัด  

- บริษัท บางกอก ซันโย สปริง จ ากดั  

- บริษัท บางกอก ไอโทอะ จ ากัด  

- บริษัท ป่าท ามา จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท 

ไม่เป็น 

     

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562   

ประชุม 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

คิดเป็นร้อยละ 

การประชุมคณะกรรมการ 7/7 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 100 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

ชื่อ    นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 

อาย ุ   42  ปี 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการและกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  30 พฤษภาคม 2561 

การถอืหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563)  6.66 % 

 
วุฒกิารศึกษาสงูสุด      

- ปริญญาโท, Business Administration, International business, California State University at Long Beach, USA  
- ปริญญาตร,ี สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
    

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ     

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร  บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นเิจอร ์

บริษัทในเครือ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall 

ในต่างประเทศ 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเชา่พื้นทีศู่นย์การค้า 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 

2551 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  

 ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ 

 ไม่มีประวัตกิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย ์ ไม่เป็น 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 24 แห่ง  

- บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.ควิ. จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอน็.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จ ากัด 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย.จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จ ากัด 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี จ ากัด   

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์.จ ากัด  

- บริษัท บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ ากัด 

- บริษัท ป่าท ามา จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท 

ไม่เป็น 

  

 

 



  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

22 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

ประชุม 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

คิดเป็นร้อยละ 

การประชุมคณะกรรมการ 7/7 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 100 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

ชื่อ    นางขันทอง อดุมมหันติสุข 

อาย ุ   67  ปี 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ  

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  30 พฤษภาคม 2561 

การถอืหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563)  4.15 % 

 
วุฒกิารศึกษา     

- MINI MBA, พาณิชยศาสตร์ และการบัญช,ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตร,ี รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
    

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ     

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2560 

 

ประสบการณ์การท างาน  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นเิจอร ์

บริษัทในเครือ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall 

ในต่างประเทศ 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเชา่พื้นทีศู่นย์การค้า 

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 

2526 – ปัจจุบัน        รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน      ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  

 ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ 

 ไม่มีประวัตกิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  

 บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย ์ ไม่เป็น 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 17 แห่ง  

- บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.ควิ. จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั จ ากดั 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอน็.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จ ากัด 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย.จ ากดั  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จ ากัด 

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น.จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จ ากัด  

- บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จ ากดั 

- บริษัท บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ ากัด  

- บริษัท ป่าท ามา จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท 

ไม่เป็น  

  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

ประชุม จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

คิดเป็นร้อยละ 

การประชุมคณะกรรมการ 6/7 85.7 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  

1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น  ๆ ด้วย                   
(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว                   
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร                  
ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นการจากมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

7) ไม่ เป็น  หรือ เคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึ่ ง รวมถึ งการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย                                         
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม          
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  
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ข้อบังคับบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถอืหุ้น  

ข้อ 31   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วันส้ินสุด
ของรอบบัญชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับ
ไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ ได้ภายในส่ีสิบห้า (45)  วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า  (45)                             
วันท่ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร  

ข้อ 32  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ                   
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ 
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  

ทั้งนี้ สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 33  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี )  มาประชุมไม่น้อยกว่า                           
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า            
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่

และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ

ว่าจะต้องครบองค์ประชุม   
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ข้อ   34  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว  

ข้อ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
(ฌ) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  
        (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ   36  กิจการท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมดีังนี้  

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกจิการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
(2) พิจารณาอนมุัตงบดุล และบัญชกี าไรขาดทุน  
(3) พิจารณาอนมุัตจิัดสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(7) กิจการอื่นๆ  
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คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

ข้อ 16  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวธิีการดงัต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กับหน่ึง (1) หุ้นตอ่หน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

ข้อ 17  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน                     
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง   

การจ่ายเงนิปันผล  

ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล  

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธแิละก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง                
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น                       
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย  
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ข้อ 45  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก

ด้วยด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ( 10)                            

ของทุนจดทะเบียน  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง ที่อยู่ 
การมีส่วนได้เสียใน

วาระที่เสนอ 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 54 กรรมการอิสระ / ประธาน

ก ร รมก า รต ร ว จสอบ  / 
กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิ
บาล 

147/54 หมู่บ้านปัญญา            
ถ น น พั ฒ น า ก า ร  30                      
เ ขตสวนหลว ง  กทม . 
10250 
 

ไม่มี 

นายอดศิักดิ์ รักอริยะพงศ ์
 

46 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล  

122 ถนนร ามค า แหง                  
แ ข ว ง ส ะ พ า น สู ง                           
เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ 
10240  

ไม่มี 

หมายเหตุ:  รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฎภายในรายงานประจ าปี 2019 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน                             
กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง และขัน้ตอนกำรประชุม  

 

วิธีกำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการแสดงสิทธิในการร่วมประชุม 
รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและ 
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันท่ี 24 เมษายน 2563  

บริษัทใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ดังนั้น  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน                               

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไป                   

ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป 

บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและด าเนินการตามโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

กรณีมำด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปน้ี 

ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
บุคคลธรรมดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็น
เอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น  

- บัตรประจ าตัวประชาชน  

- ใบขับขี่ 

- บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

- บัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- หนังสือเดินทาง หรือ 

- บัตรประจ าตั วอย่างอื่นที่ แสดง
ภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออก
โดยหน่วยงานของรัฐบาล  

- หนังสือเดินทางฉบับจริง  ที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุด
จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 
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ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
นิติบุคคล  
(กรณีส าหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่
นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนร่วมกันเกิน 1 คน
แต่ประสงค์ จะมอบอ านาจให้
กรรมการเพียง 1 คนหรือบุคคลอื่น
เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม  ใ ห้ นิ ติ บุ คคล
ดังกล่าวด าเนินการมอบฉันทะตาม
ข้อ 2 แทน)  

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข .  แบบใดแบบหนึ่ งซึ่ ง ได้  กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
ล า ย มื อ ชื่ อ ผู้ ม อ บ ฉั น ท ะ  ( แ ล ะ
ประทับตราส าคัญ (หากมี)) และผู้รับ
มอบฉันทะ และติดอากร แสตมป์ 20 
บาทและขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ท า
หนังสือมอบ ฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทออก ให้ไม่
เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนา ธุรกิจ
การค้า  กระทรวงพาณิชย์  พร้อม
รับรองเอกสารถูกต้องโดย กรรมการผู้
มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองบริษัท
ฉบับจริงออกให้ไม่ เกิน 3 เดือน โดย
กระทรวง พาณิชย์ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใด อย่าง
หนึ่งของกรรมการผู้มี อ านาจพร้อม
รับรองเอกสารถูก ต้ อ ง พ ร้ อ ม แ ส 
ด ง บั ต ร ประจ าตัวฉบับจริงที่ยังไม่ 
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจน
ไม่สามารถยืนยันตัวตน ได้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้  
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ 
(และประทับตราส าคัญ (หากมี)) 
และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร 
แสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าลงวัน ที่ 
ณ วัน ที่ท าหนังสือมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ 
เอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติ 
บุคคล ที่อยู่  และกรรมการผู้มี  
อ านาจลงนามผูกพันเป็นอย่าง
น้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง 
โดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

- ส า เนาบัตรประจ าตั วอย่ างใด 
อย่างหนึ่งส าหรับกรรมการที่มี  
สัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทาง 
ส าหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่าง  
ด้าวของกรรมการผู้มีอ านาจ ลง
นาม พร้อมรับรองเอกสาร ถูกต้อง
พร้อมแสดง บัตรประจ าตัวหรือ
หนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุด
จนไม่สามารถ ยืนยันตัวตนได้ ณ 
จุดลงทะเบียน 

หมายเหต:ุ   1.   กรณีเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานราชการ
ที่มีอ านาจไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมด้วย 

2.   ในกรณีท่ีเอกสารที่ต้นฉบับมไิด้จัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมดว้ยและใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูต้องของค าแปล 

1.2  รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบท่ี

ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) 
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2. กรณีรับมอบฉันทะ  

2.1 วิธีการมอบฉันทะ  

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1)   มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ 

(2)   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถท าเครื่องหมาย และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ

เลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว   

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

ในการนี้  บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้                          
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. 
หรือแบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท http://investor.indexlivingmall.com/th  

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่

ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนท่ีผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบท่ัวไปท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือ

หุ้นทุกกรณี) 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น 

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้  

- แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด 

- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลง

ลายมือชื่อผูร้ับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันท่ี ณ วันที่ท าหนังสือมอบฉันทะ 

- เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 

http://investor.indexlivingmall.com/th
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ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
บุคคลธรรมดำ  - บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขอ ง ผู้ รั บมอบ ฉันทะที่ ยั ง ไม่ หมดอายุ                    
และไม่อยู่ ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถ
ยืนยัน ตัวตนได้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้
มอบฉันทะ  พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ถูกต้อง โดยจะต้องเป็นส าเนาของบัตร 
ประจ าตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 

- บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่าง ใดอย่างหน่ึง
ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 
หนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะทีย่งัไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 
พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้อง
เป็นส าเนาของหนังสือเดินทางที่ยัง ไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ 

นิติบุคคล - บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่
อยู่ ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยัน 
ตัวตนได้ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 3 
เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราส าคัญ 
(หากมี) หรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง 
ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กรรมการผู้มีอ านาจพร้อมรับรองเอกสาร
ถูกต้องโดยจะต้องเป็นส า เนาของบัตร
ประจ าตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 

- บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหน่ึง
ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาสัญชาติต่าง
ด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ 
และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถ 
ยืนยันตัวตนได้ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสาร
เทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันเป็น
อย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ (และประทับตรา
ส าคัญ (หากมี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือ
เดินทางส าหรับกรรมการสัญชาติต่างด้าว
ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามพร้อม
รับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็น
ส า เนาของบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 
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ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่ำงประเทศ
และแต่งตัง้ให้คัส
โตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

 - ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสาร
เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หน่ึง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศ ให้คัสโตเดียนเป็น
ผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน  

หมายเหตุ :       1.   กรณีเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศต้องมกีารรับรองโดยโนตารีพับริคหรือหน่วยงานราชการ
ที่มีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมด้วย 

2. ในกรณีท่ีเอกสารที่ต้นฉบับมิได้จดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจดัท าค าแปลภาษา                                                                                       
 อังกฤษแนบมาพร้อมดว้ยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูต้องของค าแปล  

2.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดย

ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)  
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หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง  

วำระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยให้นับหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียง
ตามจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ       
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของคัสโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น                         

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ              
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร   

3. การลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง จะต้องกระท าในบัตรลงคะแนน โดยในบัตรจะปรากฏชื่อ นามสกุล จ านวนหุ้น และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องท าเครื่องหมาย  ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น 
พร้อมลงลายมือชื่อ 

4. บัตรท่ีแสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงลายมือในบัตรลงคะแนน หรือลงคะแนน 
มากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามก ากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง 
(ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) จะถือเป็นบัตรเสีย และส าหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ            
แบบ ค. โดยกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร 
บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง 

5. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณ
ประตูทางออก 

วำระเลือกตัง้กรรมกำรที่ออกตำมวำระ   

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง 
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล   

วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ   

ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามล าดับที่ได้ก าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่า                 
มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 



  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

37 
 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท าเครื่องหมาย  ในช่องไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดเก็บ รวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุมในวาระนั้นๆ  ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่น าส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่ 

กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่ง                 
เป็นการออก เสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 

กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน 

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวน 
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับ 
คะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนน
ในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่
ละวาระ บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น 
ซึ่งอาจท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบาง
ท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

กำรเสนอควำมเห็นหรือค ำถำมของผู้เข้ำร่วมประชุม 

ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นและค าถามเป็นรายวาระไป เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ต้องการเสนอความเห็นหรือค าถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้น เมื่อประธานให้ที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกตามล าดับ 
หมายเลข ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเองหรือรับมอบฉันทะ และให้
น าเสนอความเห็นหรือค าถามให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็น                     
ในเรื่องอื่น ๆ ขอให้น าเสนอเมื่อมีการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการด าเนินการที่
เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ   
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General Form) 

--------------------- 
 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month                  Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่   

I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น  
being a shareholder of Index Livingmall Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to   votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                  (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ           (2)      นาย/นาง/นางสาว 
 

อายุ  
 

ปี  อยู่บ้านเลขที่  
 

  or  Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ           (3)      นาย/นาง/นางสาว 
 

อายุ  
 

ปี  อยู่บ้านเลขที่  
 

  or  Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. 
2020  on 24 April 2020  at 14.00 p.m. 
ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

at the Choapraya Ballroom, 3rd Floor, Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkloleam District, Bangkok, or any adjournment at any 
date, time and place thereof.    
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 
 
 
ลงช่ือ/Signed        ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 
ลงช่ือ/Signed        ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
หมายเหตุ  
Remark 
 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to several proxies for splitting votes. 



สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 7 
Enclosure No. 7 

 40  

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ  สัญชำติ   อยู่บ้ำนเลขที่   

  I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม  หุ้น  
being a shareholder of Index Livingmall Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสำมัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ  - เสียง 
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    
            (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ     (2)      นำย/นำง/นำงสำว 
 

อำยุ  
 

ปี  อยู่บ้ำนเลขที่  
 

  or Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ     (3)      นำย/นำง/นำงสำว 
 

อำยุ  
 

ปี  อยู่บ้ำนเลขที่  
 

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 
2020  on 24 April 2020  at 14.00 p.m. 

(ปิดอากร
แสตมป์ 20 

บาท) 
(Stamp Duty 

Baht 20) 
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ณ ห้องเจ้ำพระยำ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 เขตบำงคอแหลม แขวงบำงโคล่ กรุงเทพมหำนคร หรือ
ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
at the Choapraya Ballroom, 3rd Floor, Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkloleam District, Bangkok or any adjournment at any 
date, time and place thereof.    

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบประจ ำปี 2562 

Agenda No. 1   To inform the 2020 AGM by the Chairman of the Board of Directors 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
    Approve     Disapprove         Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 

Agenda No. 2   To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2019 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove      Abstain 

วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31  ธันวำคม 2562 
Agenda No. 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ended 31 December 2019 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove     Abstain 

วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสะสมและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 

Agenda No. 4 To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and not pay the dividend for the year 2019 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove     Abstain 
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วำระที่ 5   พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563  
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation of the year 2020  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove     Abstain 

วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2563 

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and sub-committee for the year 2020 

     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove     Abstain 

วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the 

year 2020 

      (ก)  ให้ผู้ รัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove     Abstain 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้วงเงนิรวมไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 

Agenda No. 8 To consider and approve the offering and issuance of Debentures with the combined total amount not exceeding Baht 

2,000 million.  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove     Abstain 

วำระที่ 9 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจำกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชน 

Agenda No. 9 To consider and acknowledge the minor change to the purpose of utilization of proceeds obtained from the initial public 

offerings.  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove    Abstain 

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น  

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 

my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่

ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประกำร

ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 

fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our 

intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

หมำยเหตุ 

Remarks 

 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to several proxies for splitting votes. 

2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 
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3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the 

Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Index Living Mall Public Company Limited 
 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์
ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 เขตบำงคอแหลม แขวงบำงโคล่ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

The meeting of the  Annual General Meeting of Shareholders 2020, on 24 April 2020 at 14.00 p.m. at the Choapraya Ballroom, 3rd Floor, 
Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkloleam District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereofIn  

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C. 

 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า    ส านักงานตัง้อยู่เลขที่   

I/We  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 
 

as a Custodian for   
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น 
being a shareholder of Index Living Mall Public Company Limited, holding the total number of  shares

, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote 

equivalent to 

 votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote 

equivalent to 
 votes, 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote 

equivalent to 
 votes. 

    
(2)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที่   

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. 
2020  on 24 April 2020  at 14.00 p.m. 
ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
at the Choapraya Ballroom, 3rd Floor, Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkloleam District, Bangkok or any adjournment at any 
date, time and place thereof.    

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows: 

  หุ้นสามัญ  หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 

 ordinary share  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes, 

  หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง 

 preference share  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes. 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสียง 
Total amount of voting rights  votes. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

Agenda No. 1     To inform the 2020 AGM by the Chairman of the Board of Directors   

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
    Approve     Disapprove         Abstain 
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วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

Agenda No. 2   To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2019 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31  ธันวาคม 2562 
Agenda No. 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ended 31 December 2019 

     (ก)  ให้ผู้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสะสมและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

Agenda No. 4 To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and not pay the dividend for the year 2019 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2563  
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation of the year 2020  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and sub-committee for the year 2020 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the 

year 2020 

     (ก)  ให้ผู้รบมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

Agenda No. 8 To consider and approve the offering and issuance of Debentures for not exceeding of Baht 2,000 million.  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจาการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน 

Agenda No. 9 To consider and acknowledge the minor change to the purpose of utilization of proceeds obtained from the initial public 

offerings.  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 
the vote of a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form 
C. 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to several proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the 
Allonge of the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Index Living Mall Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์
ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
the meeting of the  Annual General Meeting of Shareholders 2020, on 24 April 2020 at 14.00 p.m. at the Choapraya Ballroom, 3rd Floor, Montien 
Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkloleam District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereofIn 
………………………………………………………………………………………………………… 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
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แผนที่โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พระราม 3 

ห้องเจ้าพระยา บอลรูม  ชัน้ 3 

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 
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 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562  

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์

ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปี                    

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป)  

1.   เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2.   สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมอืถือส่องไป) ที่ QR Code 

3.   หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม  

หมายเหตุ:  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 

(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

ส าหรับระบบ Android 

1.   เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)                  

 เลือก QR Code  สแกน QR Code 

2.   สแกน QR Code เพื่อดูข้อมลูประกอบการประชมุ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ือสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการท าลาย

ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ จึงจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบของ QR Code เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชญิ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แทนรายงานประจ าปีในรูปแบบหนังสือ รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานประจ าปี 2562 บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://investor.indexlivingmall.com/th  

 อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งมายังฝ่าย

เลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และส่งกลับ

มายังบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ผ่านทางอีเมล ir@indexlivingmall.com หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ มาที่

โทรศัพท์หมายเลข 02-898-6420-5 ต่อ 6219 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ช่ือและที่อยูข่องผู้ ถือหุ้น 

ช่ือ : .........................................................................................................................................................................

ที่อยู ่: ...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................
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