
 
 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษัทขอแจ้งเปล่ียนแปลง วันประชุม และ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ดังนี ้ 

เดิม 

วันที่  24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. สถานที่ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ 
ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  

 

ใหม่  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สถานที่  

ห้องประชุม อะคาเดม่ี เทรนน่ิง 1 (Academy Training 1)  
บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอย

พระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า  

เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

 
** โดยก าหนดให้วันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) และวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิรับ
เงนิปันผล เป็นวันเดียวกัน ก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563** 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 



 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนน่ิง 1   

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 
ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

 

 
 
 
 
หมายเหต:ุ  1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

2. การจัดที่นัง่ในห้องประชุมซึ่งมจี านวนจ ากัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ 
(“ผู้เขา้ร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 40 ทีน่ั่ง เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันหรือติดตามกรณีเกดิ
เหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุดว้ยตนเองใน
การมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้ารว่มประชุม 
3. บริษัทจัดเตรยีม Snack Box ส าหรับน ากลับเท่านั้น  

 



 

 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในด้ำนสิทธิและกำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม

กัน บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องล่วงหน้ำทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting และจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำตำมก ำหนดต่อไป  
2. ขอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อลด

ความแออดัของผู้เข้าร่วมประชุม     

2.1 ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบ

ฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับท่ำนผู้ถือหุ้น หรือทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แนะน ำให้ท่ำนออกเสียงในวำระต่ำงๆ 

ล่วงหน้ำ) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำน กลับมำที่บริษัท ได้ที่  
เลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 
50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

2.2 บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและไม่ได้เข้ำรว่มประชุมดว้ยตนเอง สามารถ

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Web-live Broadcast) ผ่ำนทำง 

http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting  ทั้งนี้ ผู้ถอืหุ้น

จะต้องลงทะเบียนโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพยใ์นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนเข้ำชมกำรถำ่ยทอดสด

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

2.3 ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า  โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ีเกี่ยวข้องกับวำระ

กำรประชุมได้เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกค ำถำมและค ำตอบไว้ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำง

ครบถ้วน โดยสำมำรถเลือกช่องทำงกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ดังนี้  

ส่งมำพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มำที่บริษัท ได้ที่   
เลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 
50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

หรือ  อีเมล์ ir@indexlivingmall.com  

3. บริษัทฯ เตรียมกำรจัดประชุมเพื่อลดควำมแออัดของผู้เข้ำร่วมประชุมในพื้นที่กำรประชุม โดยจัดเว้นระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคล 1.5 เมตร ในจุดต่ำงๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน  และกำรจัดที่นั่งในห้อง

ประชุมซึ่งมีจ ำนวนจ ำกัดจะสำมำรถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้ำร่วมประชุม”) ได้ประมำณ 40 
ที่นั่ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน้  เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอ

ควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองในกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วม

ประชุม  

http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting
http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting
mailto:ir@indexlivingmall.com


4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตำมแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดควำมเส่ียงของกำร

แพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังนี้
4.1 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้ำในบริเวณสถำนที่ประชุม หำกผู้เข้ำร่วมรวมทั้ง

บุคคลใกล้ชิดมีกำรเดินทำง หรือผ่ำนในพื้นที่หรือสถำนที่เส่ียงต่อกำรติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข หรือมีกำรกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก จะไม่

อนุญำตให้เข้ำร่วมประชุม และขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ที่จุดคัด

กรองอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่ปฏิบัติตำมจะไม่อนุญำตให้เข้ำบริเวณพื้นที่กำรประชุม แต่สำมำรถมอบฉันทะ

ให้กรรมกำรอิสระได้ ในกรณีที่ท่ำนปกปิดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำรเดินทำงของท่ำน อำจถือเป็น

ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2538 

4.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผ่ำนเครื่องวัด โดยบริษัทฯ ก ำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้ำร่วม

ประชุมก่อนเข้ำสู่บริเวณงำน หำกมีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญำตให้เข้ำ

ร่วมประชุม และผู้เข้ำร่วมประชุมที่ผ่ำนกำรคัดกรองจะติดสติกเกอร์และสวมหน้ำกำกอนำมัยที่น ำมำเอง

ตลอดเวลำที่เข้ำร่วมประชุม ท ำควำมสะอำดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตำมจุดต่ำงๆ 

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้ำบริเวณพื้นที่ประชุม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมที่ไม่ผ่ำนกำรคัดกรองหรือไม่ท ำ

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) 

4.4 เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส ำหรับกำรสอบถำมผู้เข้ำร่วม

ประชุมที่ประสงค์จะสอบถำมในที่ประชุม ขอให้ส่งค ำถำมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งค ำถำมแก่

ประธำนกรรมกำรต่อไป

4.5 บริษัทฯ งดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงำน เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำด ยกเว้น

กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) มีกำรคล่ีคลำย 

4.6 หำกสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) มีกำรเปล่ียนแปลง หรือมี

ข้อก ำหนดจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำง

เว็บไซต์ของบริษัท www.indexlivingmall.com

ทั้งนี้อำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ 

ณ โอกำสนี้ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

http://www.indexlivingmall.com/


แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  
วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

ณ ห้องประชุม อาคาเดมี เทรนนิ่ง  1 บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  
COVID-19 Screening Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on 1 July 2020 at Academy Training Room 1,  
Index Living Mall Public Company Limited  

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

We as for your cooperation in providing the most accurate truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease. 

ชื่อ-สกุล (Name-Surname)___________________________หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone No.)_________________ 

1. ท่านมีไข้มากกว่า 37.5 °C หรือไม่ Do you have fever? (more than 37.5 °C) ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่  Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

น้้ามูกไหล Runny nose ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

3. ท่านมีประวัติการเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

  ใช่ (Yes)   มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to):________________________________ 

 ไม่ใช่ (No)  

4. ท่านมีประวัตสิัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปว่ยทีต่้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

  ใช่ (Yes) 

 ไม่ใช่ (No)   

__________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ     หากพบว่าคุณมีไข้มากกว่า 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มี
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
Remark  If you have fever (more than 37.5 °C): or any symptoms which indicate above; or traveled / transited from any countries except 
Thailand or the COVID-19 outbreak areas within 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like 
to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf; by filling the Proxy Form B and 
submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of 
Public Health Thailand.  



สารบัญ 
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
    

1 มิถุนายน 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 3/2563 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 (ท่ามกลางสถานการณ์การแพ่รระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม อะคำเดมี่ เทรนน่ิง 1  บริษัท 
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 147 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรำมที่ 2 แขวงแสมด ำ 
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  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
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บริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและ
รับรอง (รายละเอียดปรากฎในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้) 

กำรลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562  

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50          
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ         
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี  
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)        
มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 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 
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6. อัต ราการจ่ ายปันผลต่ อก า ไ ร สุทธิ        
(ร้อยละ)  

50.0 

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  29 พฤษภาคม 2563              
(Record date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 17 กรกฎาคม 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 
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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 
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ทั้ งนี้  บริษัท ได้ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อหุ้ นที่ มี สิทธิ เ ข้ า ร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ นประจ าปี  2563                                                  
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563                                        
ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 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 
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