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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี เทรนน่ิง 1  
บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
 ___________________________________________________________________________________________ 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธเิข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำป ี 2563 ในวันท่ี 29 พฤษภำคม 2563 โดยมีจ ำนวนผู้ถอืหุ้น ณ วันท่ี 29 พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 3,546 รำย คดิเป็น 
505,000,000 หุ้น  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100) 
1. นำงกรรณิกำ  ชลิตอำภรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจิรำยุทธ  รุ่งศรีทอง  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด 

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
3. นำงเพ็ญนภำ  ธนสำรศิลป ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทนและ 

บรรษัทภิบำล และกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
5. นำยอริยะ  พนมยงค์  กรรมกำรอิสระ  
6. นำยพิศิษฐ์  ปัทมสัตยำสนธ ิ กรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
7. นำงขันทอง  อุดมมหันติสุข กรรมกำรบริษัท 
8. นำงสำวกฤษชนก  ปัทมสัตยำสนธ ิ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
9. นำงสำวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยำสนธ ิ กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 
10. นำยเอกลักษณ์ ปัทมสัตยำสนธ ิ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร 
11. นำยเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยำสนธ ิ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นำยวิพล วรเสำหฤท ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร   
2. นำงกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน  

  และเลขำนุกำรบริษัท  
3. นำยขวัญชัย กิจก้องขจรชัย รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยกลยุทธ์และพัฒนำผลิตภัณฑ์  
4. นำงกำญจนวรรณ ลำยลักษณ์ศิร ิ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยกำรตลำด 
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5. Mr. Gerard McGuck รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยกำรค้ำและธุรกิจค้ำปลีกต่ำงประเทศ 
6. นำยสมชำย โตสมสกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบริหำรสำขำ, ออนไลน์ และค้ำส่ง  
7. นำยณัตินัย ยุทธพัฒศักดิ์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยขำยโครงกำรและเฟอร์นิเจอร ์

  ส ำนักงำน  
8. นำงสำวปวำรณ์วดี วิชัยดิษฐ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบริหำรซัพพลำยเชน  คลังสินค้ำ และ 

  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
นำยธนิต โอสถำเลิศ จำก บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
นำย สหรัฐ ชื่นสิริพงษ์   
 
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สทิธิผู้ถอืหุ้น  
คุณ อุไร อธิคมรัตนกุล  จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
 
ผู้ถือหุ้นอำสำสมัครรว่มเป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ได้แก่ นำงสำวแสงอรุณ จันทร์ดี ผู้ถือหุ้นมำดว้ย

ตนเอง และ นำงสำวพัทธนันท์ เหมศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเองเช่นเดียวกัน  
 
การชีแ้จงผู้ถอืหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเร่ิมการประชุม  
 
พิธีกรได้กล่ำวชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้  

จ ำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบกำรประชุม โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนแล้ว ในกรณีที ่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชูบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้ำหน้ำที่เก็บ เพื่อน ำไปนับคะแนนที่
จุดนับคะแนน   ยกเว้นวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย/ ไม่
เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยเจ้ำหน้ำที่จะเก็บใบลงคะแนนหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม 

 ทั้งนี้ กำรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่ำกำรลงคะแนนดังกล่ำวเป็นโมฆะ 1.บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรท ำเครื่องหมำยเกิน
กว่ำหนึ่งช่อง 2.บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน 3.บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อก ำกับ  
4.บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่ำเสียงที่มีอยู่ โดยบริษัทใช้ระบบบำร์โค้ดนับคะแนนเสียง ส่วนกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวำระ จะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่ำวนั้น หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำประชุม และถือว่ำ
คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว  จะมีกำรแสดงจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
วำระน้ัน ๆ ที่หน้ำจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวำระน้ันเป็นล ำดับต่อไป   
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 อย่ำงไรก็ตำม หำกในบำงวำระต้องใช้เวลำในกำรนับคะแนนมำกกวำ่ปกต ิประธำนในท่ีประชุมอำจขอให้ท่ีประชุมด ำเนินกำร
พิจำรณำวำระถัดไปก่อน เพื่อให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทรำบรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนทันที และในกำรซักถำมขอให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระกำร
ประชุม หรือหำกมีประเด็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภำยหลังกำรประชุมครบถ้วนตำมวำระแล้ว และกรุณำแจ้งชื่อ 
นำมสกุล พร้อมทั้งระบุว่ำเป็นผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ   

   จำกนั้นพิธีกรเรียนเชิญคุณกรรณิกำ ชลิตอำภรณ์ ประธำนกรรมกำร น ำผู้ถือหุ้นเข้ำสู่วำระกำรประชุม ต่อจำกนั้น คุณ
กรรณิกำ ชลิตอำภรณ์ ประธำนกรรมกำร ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563  

 ล ำดับต่อมำ พิธีกร รำยงำนว่ำ มผู้ีถือหุ้นเข้ำรว่มประชมุทั้งสิ้น 448 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 420,150,513 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 83.1981 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 505,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง 57 รำย คิดเป็นจ ำนวน
หุ้น 183,867,911 และมอบฉันทะ 391 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 236,282,602 หุน้ ครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบรษิัท จึงขอเริ่ม
กำรประชุมตำมวำระดงันี้  

            เร่ิมการประชุม 
 คุณกรรณิกำ ชลิตอำภรณ์ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนในท่ีประชุม ได้เปิดกำรประชมุเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม ดงันี้    
 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

คุณกรรณิกำ ชลิตอำภรณ์ ประธำนในท่ีประชุม รำยงำนว่ำ ตำมที่บริษัทได้ก ำหนดขั้นตอนกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่ำง  วันที่ 1 ธันวำคม 
2562 – 14 มกรำคม 2563 และได้แจ้งสำรสนเทศยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบ
วำระผ่ำนทำงช่องทำงที่บริษัทก ำหนด และตำมที่บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ได้ทำงเว็บไซต์ หรือส่งจดหมำยมำยังบริษัทตัง้แตว่ันท่ี 1 มิถุนำยน 2563 ถึง 24 มิถุนำยน 2563 นั้น ปรำกฎว่ำไม่มีค ำถำมใดๆ จำกผู้
ถือหุ้น  

             โดยวำระน้ีเป็นกำรแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถำมเพิ่มเติม 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562   

ประธำนได้มอบหมำยให้คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
ประจ ำปี 2562 ด ำเนินกำรประชมุต่อไป   

คุณกฤษชนก รำยงำนวำ่ ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 9,902.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 134.9 ล้ำนบำท หรือ 1.4% จำกปี 
2561 ประกอบดว้ย  

 (1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 9,236.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 62.0 ล้ำนบำท หรือ 0.7%  
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 (2) รำยได้จำกกำรใหเ้ชำ่และบริกำร 561.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 77.8 ล้ำนบำท หรือ 16.1%  
 (3) รำยได้อื่น 104.7 ล้ำนบำท ลดลง 4.9 ล้ำนบำท หรือ 4.5% 

ทั้งนี้ อัตรำก ำไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ำกับ 43.5% ลดลงจำก 44.1% ในปี 2561 เนื่องจำกในไตรมำส 4/2562 บริษัทมีกำร
ลดล้ำงสต็อกสินคำ้เก่ำและสินคำ้ตกแต่งตำมเทศกำล รวมถงึกำรขำยสินคำ้ที่มีอตัรำก ำไรค่อนขำ้งต่ ำในปรมิำณค่อนข้ำงมำกใหก้ับ
ลูกค้ำโครงกำร ซึง่ส่งผลให้สินคำ้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมำส 4/2562 ปรับลดลงเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรกต็ำม อตัรำก ำไรขั้นต้นใน 
ไตรมำส 1/2563 ปรับตวัเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 45.9% ซึง่ดียิง่กว่ำที่บรษิัทเคยท ำไดใ้นชว่งหลำยปีที่ผ่ำนมำ (เทียบกับปี 2560 = 42.9%, ปี 
2561 = 44.1%, ปี 2562 = 43.5%)   

บริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2562 จ ำนวน 596.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 53.2 ล้ำนบำท หรือ 9.8% จำกปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำก 1) กำรเพิ่มขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ทั้งรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้จำกกำรให้เชำ่และบริกำร 2) กำรเพิ่มขึน้
ของก ำไรขั้นต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำรเนื่องจำกพื้นท่ีเช่ำและอตัรำกำรเชำ่พื้นที่เพิม่สูงขึ้น และ 3) ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและจดั
จ ำหน่ำยที่ลดลงจำกกำรบริหำรคำ่ใชจ้่ำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีอัตรำก ำไรสุทธิในปี 2562 เท่ำกับ 6.0% เพิม่ขึ้นจำก 5.6% 
ในปี 2561 

บริษัทมีก ำไรก่อน ดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำย หรือ EBITDA ในปี 2562 จ ำนวน 1,566.8 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 205.9 ล้ำนบำท หรือ 15.1% จำกปี 2561 โดยมี EBITDA Margin ในปี 2562 เทำ่กับ 15.8% เพิ่มขึ้นจำก 13.9% ในปี 2561 

อย่ำงไรกต็ำม ณ ส้ินปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,201.4 ล้ำนบำท ลดลง 80.8 ล้ำนบำท หรือ 0.7% จำก ณ ส้ินปี 
2561 โดยมเีหตุผลหลักดังนี ้

 กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรลดสินค้ำคงคลังของบริษัท (โดยสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 
เท่ำกับ 2,257.3 ล้ำนบำท ลดลง 121.5 ล้ำนบำท จำก 2,378.9 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2561 และยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี 
2563: Q1/2563 อยู่ที ่2,169 ล้ำนบำท ลดลง 88.4 ล้ำนบำท จำก ณ ส้ินปี 2562) 

 กำรลดลงของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ จำกกำรตดัคำ่เส่ือมรำคำ 

 กำรลดลงของสิทธิกำรเชำ่จำกกำรตัดจ ำหน่ำย 

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2562 อยู่ที่ 7,241.4 ล้ำนบำท ลดลง 468.4 ล้ำนบำท หรือ 6.1% จำก ณ ส้ิน
ปี 2561 เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุ้นกู้ และเงินกูย้ืมระยะส้ันบำงส่วน 

ขณะเดียวกัน ณ ส้ินปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 4,958.7 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 388.1 ล้ำนบำท หรือ 
8.5% จำก ณ ส้ินปี 2561  โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นแก่สำธำรณะเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถงึผลก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 

ขณะที่อัตรำส่วนหนี้สิน ณ ส้ินปี 2562 บริษัทมีอตัรำส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 1.5 เทำ่ ลดลงจำกเดมิ 1.7 เทำ่ 
ณ ส้ินปี 2561 และมีอตัรำส่วนหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 0.9 เท่ำ ลดลงจำกเดิม 1.1 เท่ำ ณ ส้ินปี 2561 
เนื่องจำกภำระหน้ีสินท่ีลดลงจำกกำรช ำระหนี้ ในขณะท่ีส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นจำก IPO และผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 
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นอกจำกผลประกอบกำรท่ีบริษัท ให้ควำมส ำคัญเป็นอยำ่งยิง่และมุ่งมั่นทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหเ้ติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยัง่ยืน
แล้ว บริษัทยงัต้องกำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรร่วมพัฒนำสังคมและประเทศไทยใหม้ีควำมก้ำวหน้ำ ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่ง
เป็นตัวกำรบ่อนท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพวกเรำทั้งประเทศ โดยเล็งเห็นถงึควำมส ำคัญของกำร
เข้ำร่วมเป็นสมำชกิแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต หรือ CAC และอยู่ระหว่ำงขั้นตอนเตรียมกำรด ำเนินกำร
เพื่อเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกโครงกำร CAC ในอนำคต  

ทั้งนี้ ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ บริษทัมีกำรจดัท ำและส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนกังำนอย่ำงทั่วทัง้องค์กร 
รวมทั้งมีกำรทบทวนจรรยำบรรณและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนกำรปรับปรุงกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัทให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึง่ถือเป็นควำมมุง่มั่นและกำรใหค้วำมส ำคัญในด้ำนกำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำ 
ภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

จำกนั้น คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร ได้เรียนเชิญท่ำนประธำนด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยประธำนแจง้
ว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมขี้อซักถำมเพิ่มเตมิเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2562 สำมำรถขอ
กระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทเพื่อส่งค ำถำมขึ้นมำได้ 

 
ค าถาม: คุณอน ุว่องสำรกิจ  ผู้ถอืหุ้นมำดว้ยตนเอง : เป้ำหมำยกำรเติบโตดำ้นออนไลน์ในอนำคต รวมถึงแนวทำงกำรเติบโตของโฮม

เซอร์วิสเป็นอย่ำงไร  
ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร:  

 กำรเติบโตของยอดขำยออนไลน์ เป็น 3 หลัก ติดต่อกันมำ 3-4 ปี รวมถงึปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนกำรขำยประมำณ 2% กวำ่ๆ 
ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของบริษัท และส ำหรับปี 2563 คำดวำ่สัดส่วนจะเพิม่ขึ้นมำเป็น 4-5% และในปี
ถัดไปสัดส่วนก็จะเพิ่มมำกขึ้นเกนิกว่ำ 5% 

 บริกำร Home Service ปัจจุบันสัดส่วนยังไม่สูงมำก โดยบริษัทมุง่เน้นกำรขยำย Service ให้ครอบคลุมกำรบริกำรเกี่ยวกับ
บ้ำนให้กับลูกค้ำและในปัจจุบันได้ให้พนักงำนเก็บเงินส่วนของตกแต่งบ้ำนช่วยงำนขำยในส่วนของกำรบริกำรขนย้ำย
เพิ่มเติมดว้ย ซึง่คำดว่ำจะชว่ยเพิม่ยอดขำยในส่วนน้ีเพิม่เตมิได้ 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถอืหุ้นมำดว้ยตนเอง: เป้ำกำรขยำย The Walk, Little Walk, และกำรเพิ่มอตัรำกำรเช่ำและคำ่เช่ำเปน็
อย่ำงไร 

ค าตอบ:: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร: 

 ปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีแผนขยำยสำขำ The Walk เพิ่มเติม แตใ่นอนำคต จะเป็นลักษณะกำรขยำยพื้นที่เช่ำที่ผูกติดกับสำขำ
ของ Index Living Mall มำกกว่ำ เช่น Index Living Mall สำขำพระรำม 2 ไม่ได้เป็น The Walk แต่เป็น Index Living Mall 
ที่มีพื้นท่ีเชำ่ด้วย ซึง่ภำพรวมจะท ำให้รำยได้จำกพื้นท่ีเช่ำเพิ่มขึ้น หรือ Index Living Mall สำขำบำงนำ ที่เพิง่มีกำรปรับปรุง
พื้นที่ไปในป ี2563  โดยมีกำรลดพื้นที่ขำยของ Index Living Mall และเพิ่มพื้นท่ีเช่ำ และมี Tenant (ผู้เช่ำ) เขำ้มำเพิ่มเตมิ 
เช่น โซน Education, Lemon Farm ซึ่งช่วยเพิม่จ ำนวนลูกคำ้ในสำขำให้มำกขึ้น 
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 อัตรำคำ่เช่ำโดยปกติจะเพิ่มขึ้นประมำณ 10-15% ทุกๆ 3 ปี ตำมอำยุสัญญำ (เพิ่มเติมจำกทีป่ระชุมฯ: อัตรำกำรเชำ่
โดยรวม ปัจจุบันอยู่ที่ประมำณ 90%) 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: ท ำไมบริษัทจึงปิดสำขำทำ่พระ และกำรปิดสำขำที่มำเลเซียด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้วหรือยัง 

ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสตัยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร: 

 Index Livingmall สำขำท่ำพระปิดไปเมื่อเดือนมกรำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ (เพิ่มเตมิจำกที่ประชมุ: เนื่องจำกครบสัญญำเชำ่
พื้นที่ ซึ่งเมื่อบริษัทได้ประเมินควำมคุม้ค่ำของเงินลงทุนอยำ่งรอบคอบแล้ว ได้ตัดสินใจทีจ่ะไม่ต่อสญัญำกำรเชำ่ โดยบริษัท
จะพิจำรณำกำรลงทุนในสำขำอืน่ทดแทนในอนำคต)   

 ส ำหรับสำขำที่ประเทศมำเลเซีย บริษัทได้ท ำกำรบันทึกค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดจำกกำรยุติกำรด ำเนินงำนไว้เรียบร้อยแล้วตัง้แต่
ก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติมจำกที่ประชุมฯ: อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปิดกจิกำร แต่ยังไมแ่ล้วเสร็จ)   

ค าถาม:  คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง: กลุ่มสินค้ำของตกแต่งบ้ำน และของใช้ในบ้ำน Home Decorative Items  
(HDI) จะมีกำรขยำยตัวอย่ำงไร 

ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร: HDI (Home Decorative Items หรือสินค้ำตกแต่งบำ้น) มีกำรขยำย
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในช่วง COVID-19 ที่คนอยู่บ้ำนมำกขึน้ และหันมำซ่อมแซมปรับปรุงบำ้นมำกขึ้น HDI จึงได้
อำนิสงส์ เติบโตได้ดใีนชว่งนี้ โดยเฉพำะในกลุ่ม Home Organization กำรจัดเก็บ เช่น ชั้นวำงของ กล่องใส่ของ 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  กำรน ำเขำ้เครื่องจักร ซอฟท์แวร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพอย่ำงไร 
ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร: เครื่องจักร Automation ที่น ำมำใช้กบั Younique จะเป็นกำรผลิตแบบ 

Customization ช่วยให้ไมต่้องเก็บสินค้ำ โดยจะผลิตเมื่อมีค ำส่ังซื้อเทำ่นั้น ซึง่จะช่วยลดจ ำนวนสินค้ำคงเหลือได้อย่ำงมี
นัยส ำคัญ และในอนำคต บริษัทจะน ำเครื่องจักรตวันี้ไปผลิตสินค้ำที่เป็น Mass ด้วย เช่น จำกที่เคยผลิตครั้งละ 100 ตัว ก็
ผลิตเพียง 5-10 ตัว ซึ่งจะชว่ยใหล้ดจ ำนวนสินค้ำคงเหลือในอนำคตได้อยำ่งต่อเนื่อง 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: สถำนะของสินค้ำคงเหลือเป็นอย่ำงไร กำรลดล้ำงสต็อคในไตรมำส 4/2562 มี
ผลกระทบต่อ ก ำไรขั้นต้น (GP) อย่ำงไรบ้ำง เปำ้หมำยคือจะลดสินค้ำคงเหลือเทำ่ไหร่ 

ค าตอบ:คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร: ณ ส้ินไตรมำส 1/2563 สินคำ้คงเหลือลดลงจำกไตรมำส 4/2562 
ประมำณ 88 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำ ณ ส้ินไตรมำส 2/2563 จะยังลดลงอีกประมำณ 200-300 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
บริหำรจัดกำร Supply Chain ที่ดี ไม่ได้เกิดจำกกำรลดลำ้งสินคำ้คงเหลือ เหมือนในไตรมำส 4/2562 และสินค้ำคงเหลือจะ
ยังลดลงอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำส 3/2563 แต่ทัง้นี้แผนกำรลดสินค้ำคงเหลือลงเทำ่ไหร่ต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมดว้ย 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: โอกำสเตบิโตของสำขำในตำ่งประเทศ เชน่ เวียดนำม เมียนมำร์ และอื่นๆ 
เนปำล ปำกีสถำน เป็นอยำ่งไร  

ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จดักำร: บริษัทได้มีกำรเปดิสำขำใหม่ในเมียนมำร์ไปแล้วในปี 2563 โดยแผนเดิม
จะมีกำรขยำยสำขำในเวยีดนำมและประเทศอื่นเพิ่มเตมิในไตรมำส 2/2563 แตเ่นื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้
แผนงำนต้องเล่ือนออกไป แต่ยงัคงมีแผนกำรเปิดสำขำใหมเ่พิ่มเติมในปี 2563  
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ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: ปีน้ีบริษัทมีงบประมำณกำรปรับปรุงร้ำนคำ้ (Renovation) เท่ำไหร่  จะเน้น
ขยำยสำขำหรือปรับปรุง ยอดขำยกลุ่มตวัแทนขำย (Dealers) ท ำไมลดลง 

ค าตอบ:คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จดักำร: เนื่องจำกร้ำนคำ้ของบริษัทถกูปิดไปประมำณเกือบ 2 เดือน ชว่ง
สถำนกำรณ์ COVOID-19 บริษทัจึงถือโอกำสปรับปรุงร้ำนคำ้ Index Living Mall ไป 5 สำขำ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เนื่องจำก
ช่วงเวลำดังกล่ำวไม่สำมำรถเดินทำงไปต่ำงจงัหวดัได้ ซึ่งจำกเดมิจะใช้งบในกำรปรับปรุงรำ้นคำ้ ประมำณ 30 ล้ำนบำทต่อ
สำขำ และใช้เวลำประมำณ 6 เดือน ส ำหรับกำรเขียนแบบ แก้แบบ ก่อสร้ำง แต่บรษิัทคดิใหม่ ท ำใหม่ จึงสำมำรถลดเวลำ
เหลือเพียงประมำณ 2 สัปดำห์ และใช้เงินเพียง 2-3 แสนบำทต่อสำขำ โดยใช้คนของบริษัทในกำรจดัวำงสินค้ำใหม่/ร้ือผนัง 
และได้โฉมใหม่ของสำขำที่ปรับปรุง ซึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แตก่็ถือวำ่ท ำไดด้ี ซึง่หลังจำกนีจ้ะไม่มีกำรปรับปรุงใหญ่ แต่
จะเป็นลักษณะนี้ท่ีใช้งบน้อยที่สุด 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: บริษัทมีแผนเปิดสำขำอีกหรือไม่ในปี 2563 
ค าตอบ:คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จดักำร: ปี 2563 บริษัทไดเ้ล่ือนกำรขยำยสำขำทัง้หมดออกไปก่อน โดยจะขอ

พิจำรณำแผนอกีครั้งในปีหน้ำ 

ค าถาม: คุณศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตวัเอง : ในรำยงำนประจ ำปี ส่วนของงบกำรเงนิ หน้ำ 152 เงินปันผลค้ำงรับในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 167 ล้ำนบำท เป็นเงินปันผลที่ยังไมม่ีใครมำรับใช่หรือไม่ จึงถูกบันทกึเป็นสินทรัพย์ 

ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรมีณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:   เงินปันผลค้ำงรับนี้เป็นเงินปันผลที่บริษัท
ย่อยประกำศจำ่ยให้กับบริษัท ในไตรมำส 4/2562 และบริษัทย่อยได้ท ำกำรจ่ำยจริงให้กับบริษัทในไตรมำส 1/2563 บริษัท
จึงต้องตัง้บัญชีเงินปันผลค้ำงรับก่อนในชว่งไตรมำส 4/2562 

ค าถาม: คุณศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตวัเอง: รำยได้เงินปันผลในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ปี 2561 ระบุไว้เป็นจ ำนวน 
499,999,792 บำท แตใ่นหน้ำ 201 หมำยเหตุข้อ 10 ตัวเลขเป็น 500,000 พันบำท เพรำะอะไรถึงต่ำงกัน 

ค าตอบ:คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:  เป็นตัวเลขเดียวกันคือ 499,999,792 บำท ใน
งบกำรเงินแสดงเป็นตวัเลขหลักบำท แตใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแสดงตัวเลขหลักพันบำท ตัวเลขจึงถูกปัดขึ้นเป็น 
500,000 พันบำท 

 
ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  บริษัทจัดกำรกับเงินลงทุนเผ่ือขำยอย่ำงไร ขำยทั้งหมดในปี 2562 แล้วหรือไม่ 
ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์:  เนื่องจำกก่อนหน้ำ บริษัทย่อย คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ำกัด (IDF: Index Interfurn Co., 

Ltd.) มีเงินสดเหลือค่อนข้ำงมำก จึงน ำเงินไปลงทุนในกองทุน (ซึ่งให้ผลก ำไรมำกกว่ำเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน) แต่
ภำยหลังได้ท ำกำรขำยหมดแล้ว เพื่อดึงมำจ่ำยเป็นเงินปันผลให้กับบริษัท 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  ค่ำเงินบำทแข็ง เศรษฐกิจอ่อนแอ มีผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงไร 

ค าตอบ: คุณกนกวรณรัตน์: บริษัทมีทั้งกำรซื้อและขำยเป็น USD จึงท ำ Natural Hedge (กำรบริหำรรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน) โดยบริษัทมีบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit หรือ บัญชีเงินฝำก
เงินตรำต่ำงประเทศ) เพื่อเก็บเงิน USD เมื่อมีกำรส่งออก และน ำ USD ไปใช้เมื่อมีกำรซื้อของที่น ำเข้ำมำ  
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 ส ำหรับวำระน้ีเป็นกำรแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร ขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ี

  สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

          ประธำนได้มอบหมำยให้คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน เป็นผู้น ำเสนอ
วำระน้ีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คุณกนกวรรณรัตน์ รำยงำนว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และ   
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36  ที่ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดท ำงบกำรเงิน ส ำหรับปี ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ที่ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงิน
ดังกล่ำว และคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติงบกำรเงินดังกล่ำวตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท       ซึ่งมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินที่น ำเสนอ มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “งบกำรเงิน” ของ
รำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี  

 จำกนั้น คุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่ำนประธำนด ำเนินกำรประชุมต่อ 

 ประธำนได้แจ้งว่ำ ในวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และหำกมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับวำระนี้ สำมำรถขอกระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อ
ส่งค ำถำมขึ้นมำได้ 

ค าถาม : คุณศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตัวเอง:  ที่ดินที่ใช้เป็นทีต่ั้งของสำขำ Index Living Mall เป็นที่ดินของบริษัทหรือ
เป็นสัญญำเช่ำที่ดิน และอำคำรศูนย์กำรค้ำ Index Living Mall  

ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน :  ที่ดินทั้งหมดเป็นกำรเช่ำระยะยำว โดย 
บริษัทจะสร้ำงอำคำรเอง และกรรมสิทธิอำคำรเป็นของบริษัท 

ค าถาม : : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง: อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปัจจุบันเป็นเท่ำไร   
ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:   

 D/E ปัจจุบัน (ณ ส้ินไตรมำส 1/2563) เท่ำกับ 1.8 เท่ำ เพิ่มขึ้นมำจำก 1.5 เท่ำ ณ ส้ินปี 2562 เนื่องจำก TFRS 16 (กำรถือ
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16) ซึ่งต้องน ำพื้นที่เช่ำ (ที่บริษัทท ำสัญญำเช่ำระยะยำวไว้) มำบันทึก
เป็นหน้ีสิน (และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึ้น) ส่งผลให้ค่ำเส่ือมรำคำและดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้น  

ค าถาม: : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง: กำรใช้ มำตรฐำนรำยงำนกำรเงินใหม่ TFRS 16 ส่งผลต่อบริษัทอย่ำงไร 
ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน :  TFRS 16 จะส่งผลให้ก ำไรปี 2563 ทั้งปี

ลดลงประมำณ 25 ล้ำนบำท โดยส่งผลกระทบกับก ำไรในไตรมำส 1/2563 ประมำณ 6 ล้ำนบำท 
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ค าถาม: : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  ก ำไรขั้นต้น (%GP)  %EBIT และก ำไรสุทธิ (%NPM) ต่ำงกันมำก สำเหตุ
เพรำะดอกเบี้ยหรือภำษีต้องจ่ำยมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  

ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน :  TFRS 16 ส่งผลให้ค่ำเส่ือมรำคำและ
ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้นค่อนข้ำงมำก (เพิ่มเติมจำกที่ประชุมฯ โดยทั้งปี 2563 ค่ำเส่ือมรำคำจะเพิ่มขึ้นประมำณ 175 ล้ำนบำท 
ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นประมำณ 127 ล้ำนบำท แต่ค่ำเช่ำจะหำยไปประมำณ 270 ล้ำนบำท) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไร ขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดงันี้  

   เห็นด้วย   420,845,516 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หมายเหตุ : ในวำระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุเพิ่มขึ้น 4 รำย นับเป็นจ ำนวนหุ้นได้ 695,003 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้ำรว่มประชมุทั้งส้ิน 
452 รำย นับเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้ส้ิน 420,845,516 หุ้น  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
 
 ประธำนมอบหมำยให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชี และ กำรเงิน เป็นผู้น ำเสนอวำระ
นี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งวำ่ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 115 ประกอบกับข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 44 ท่ีก ำหนดให้บรษิัทจ่ำยเงินปันผลจำกเงินก ำไรเท่ำนัน้  

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผ้ถือหุ้น ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทหลัง
หักภำษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทก ำหนดไว้ในแต่ ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภำวะเศรษฐกิจ ผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท กระแสเงินสด กำรส ำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนำคต กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ ำกัดตำมที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงินและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ จึงขอน ำเสนอกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
ต่อที่ประชุมดังนี้ 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึง 31 ธันวำคม 2562 มีก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวน 
464,229,202 บำท (ส่ีร้อยหกสิบส่ีล้ำนสองแสนสองหมื่นเก้ำพันสองร้อยสองล้ำนบำท) ซึ่งพิจำรณำแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ำยเงิน  
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกก ำไรดังกล่ำวเป็นจ ำนวนหุ้นละ 0.46 บำท (ส่ีสิบหกสตำงค์) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 232,300,000 ล้ำน
บำท (สองร้อยสำมสิบสองล้ำนสำมแสนบำท)  
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 ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินปันผลระหว่ำงกำล เฉพำะในส่วนของก ำไรสุทธิจำกผลด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 มีนำคม 
2562 จ ำนวน 131.86 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นช่วงเวลำก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
364.16 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0 ของก ำไรสุทธิจำกผลด ำเนินงำนตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2562 

 บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 (Record date) และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 

 จำกนั้น คุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่ำนประธำนด ำเนินกำรประชุมต่อ 

 ประธำนแจ้งว่ำ ในวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
หำกมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับวำระนี้ สำมำรถขอกระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทเพื่อส่ง
ค ำถำมขึ้นมำได้ 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  สิทธิ BOI มีสัดส่วนเงินปันผลอย่ำงไร 
ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน :  ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำรลงทุนใน Solar 

Rooftop ซึ่งได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก BOI ประมำณ 70 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้ผลก ำไรดีขึ้น แต่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถใช้
เครดิตภำษีเงินปันผลได้ (แก้ไขจำกค ำตอบในท่ีประชุมที่แจ้งว่ำ เงินปันผลสำมำรถใช้เครดิตภำษีได้ 20%) 

 
ค าถาม :  คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงไร 
ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:  ในปี 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ทำง

ภำษีจำก BOI ประมำณ 70 ล้ำนบำทไปหมดแล้ว อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้น ำเข้ำเครื่องจักร Homag ซึ่ง
เป็นเครื่องจักร Automation จำกประเทศเยอรมนี โดยจะได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก BOI อีกประมำณ 70 ล้ำนบำท 
แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีนี้ 

 
ค าถาม :    คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  ก ำไรสะสม ณ ส้ินปี 2562 เหลือเท่ำไร 
ค าตอบ :   คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน :  ก ำไรสะสม ณ ส้ินปี 2562 เฉพำะที่ยัง

ไม่ได้จัดสรร ประมำณ 480 ล้ำนบำท (เพิ่มเติมจำกที่ประชุมฯ ถ้ำรวมที่จัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยแล้วจะ
ประมำณ 694 ล้ำนบำท) 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนน 
          เสียงข้ำงนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
          เห็นด้วย   420,845,516 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.000 
          ไม่เห็นด้วย                                              0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
         งดออกเสียง                                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
         ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
 
 ประธำนแจ้งว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในวำระนี้โดยปกติจะขอเรียนเชิญกรรมกำรที่ต้องพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระออกจำกห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยำสนธิ คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัต
ยำสนธิ และคุณขันทอง อุดมมหันติสุข แต่เนื่องจำกพื้นท่ีในกำรจัดกำรประชุมจ ำกัด จึงขออนุญำตไม่ต้องออกนอกห้องประชุม  
 ในวำระนี้ คุณเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด ค่ำตอบแทน และบรรรษัทภิบำล ควรเป็นผู้รำยงำน
ให้กับที่ประชุม แต่เนื่องจำกคุณเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ เป็นหนึ่งในกรรมกำรที่ครบวำระต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ จึงขอ
มอบหมำยให้ คุณจิรำยุทธ รุ่งศรีทอง กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและบรรรษัทภิบำล เป็นผู้รำยงำนในวำระน้ีแทน  

          คุณ จิรำยุทธ รำยงำนว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 17 ซึ่งก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม ซึ่งในกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 น้ี กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระมีจ ำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ 

1. .คุณเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน 

    และบรรรษัทภิบำลและกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยำสนธิ  กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

3. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยำสนธิ  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  

4. คุณขันทอง อุดมมหันติสุข   กรรมกำร 

 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรมำยังบริษัท ในระหว่ำง

วันท่ี 1 ธันวำคม 2562 – 14 มกรำคม 2563 ซึ่งปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

มำยังบริษัท ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ซึ่งได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วว่ำ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ ำน เป็นผู้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สำมำรถอุทิศเวลำและควำมสำมำรถ  เพื่อพัฒนำบริษัทต่อไปได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมำะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติและรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และข้อมูล

ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 คุณจิรำยุทธแจ้งว่ำ ในวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และหำกมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ สำมำรถขอกระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทเพื่อส่งค ำถำมขึ้นมำได้ 
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มติที่ประชุม 5.1 นำงเพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ ขอเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
 เห็นด้วย   420,645,516 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไม่เห็นด้วย    0เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 งดออกเสียง    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 5.2 นำยพิศิษฐ์ ปัทมสัตยำสนธิ ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
 เห็นด้วย 407,444,616 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 5.3 นำงสำวพชิพิมพ์ ปัทมสัตยำสนธ ิขอเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
 เห็นด้วย 387,036,196 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 5.4 นำงขันทอง อุดมมหันติสุข ขอเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
 เห็นด้วย      399,440,636 เสียง      คิดเปน็ร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย           0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง           0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
    ประธำนได้มอบหมำยให้ คุณเพญ็นภำ ธนสำรศิลป์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และบรรษัทภิบำล เป็น
ผู้น ำเสนอวำระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณเพ็ญนภำ รำยงำนว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 22 คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลได้พจิำรณำก ำหนดวงเงินคำ่ตอบแทนส ำหรับ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยหลักเกณฑ์กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบรษิัท ได้แก่ ผล
ประกอบกำรของบริษัท ควำมรบัผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และกำรเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนำดเดยีวกัน รวมทั้งกำร
สร้ำงแรงจูงใจส ำหรับบุคลำกรทีม่ีคุณสมบัติทีเ่หมำะสม 

  คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงละเอียดรอบคอบ ถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจใน
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ประเภทและขนำดเดียวกัน มีควำมเห็นว่ำควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2563 ของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล เป็นอัตรำเท่ำกับปี 2562  โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทน มีดังนี้ 
 ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน  ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจำกเดิม ได้แก ่
 
ค่าตอบแทนรายเดือน  
 - ประธำนกรรมกำร     50,000 บำท ต่อเดือน  
 - กรรมกำร 30,000 บำท ต่อเดือน  
ค่าเบีย้ประชุม ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

 - ประธำนกรรมกำร 30,000 บำท ต่อเดือน 

 - กรรมกำร 20,000 บำท ต่อเดือน 

 ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน : ไม่มี  

 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นพิจำรณำอนมุัติคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 ตำมที่ กล่ำวมำขำ้งต้น 

 คุณเพ็ญนภำแจ้งว่ำ ในวำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุ และหำกผู้ถือ
หุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมเกีย่วกับวำระน้ี สำมำรถขอกระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อส่งค ำถำมขึ้นมำ
ได้ 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  บริษัทมีกำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จหรือโบนัสให้กับกรรมกำรหรือไม่ 
ค าตอบ : ประธำนในที่ประชุม:  ณ ปัจจุบันยังไม่มี แต่ในอนำคตอำจพิจำรณำจำกผลงำนและจะน ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมตอินุมัติคำ่ตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยประจ ำปี 2563 ตำมที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชุม ดังนี้  

 เห็นด้วย 420,845,516 เสียง  คิดเป็นร้อยละ               100.0000  
 ไม่เห็นด้วย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                   0.0000  
 งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                    0.0000  
 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
  ประธำน ได้มอบหมำยให้ คุณจิรำยุทธ รุ่งศรีทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้น ำเสนอวำระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณจิรำยุทธ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120  ซึ่ง
ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท 
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           คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้ท ำกำรสรรหำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำกส ำนักงำนบัญชีชั้นน ำ โดย

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ  ควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี และมีอัตรำ ค่ำสอบบัญชีที่ เหมำะสม  โดยพิจำรณำคัดเลือก             

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ ำปี 2563 

          จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติกำรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 

ดังมีรำยชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 1. นำยธนิต โอสถำเลิศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ  

 2. นำงสำวพรทิพย์ ริมดุสิต  ผู้สอบบัญชีใบอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ  

 3. นำยวัชระ ภัทรพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีใบอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6669  

 โดยมีค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 1,860,000 บำท ซึ่งไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเรียกเก็บเท่ำที่จ ำเป็นตำมที่จ่ำยจริง

ในกำรสอบบัญชีกับบริษัท  

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหำกบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัดจะต้องจัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตท่ำนอื่นมำปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย

ของบริษัท มีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำน และได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ สำมำรถสอบทำน

และตรวจสอบงบกำรเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตำมก ำหนดเวลำ รวมถึงไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย  

ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่ำวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระแต่อย่ำง

ใด 

 คุณจิรำยุทธแจ้งว่ำ ในวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

และถ้ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ

บัญชีประจ ำปี 2563 สำมำรถขอกระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทเพื่อส่งค ำถำมขึ้นมำได้ 
 

ค าถาม: คุณศักดิช์ัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นมำดว้ยตวัเอง : ค่ำสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้นเพรำะอะไร และรวมค่ำสอบตำม
มำตรฐำนบัญชีฉบับใหม่ที่เริม่ใชห้รือยัง ค่ำสอบบัญชีปี  2563 เพิ่มขึ้น และรวมคำ่จดัท ำมำตรฐำนรำยกำรเงินใหม่ TFRS 
16 หรือไม ่

ค าตอบ:  คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:  ค่ำสอบบัญชีปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมำจำก
มำตรฐำนบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 และจ ำนวนรำยกำรท่ีเพิ่มขึ้น 

 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจ ำปี 2563 ตำมที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้  
 เห็นด้วย  420,845,516  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100.0000      
 ไม่เหน็ด้วย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000  
 งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000  
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 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำรว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิรวมไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 
 
             ประธำนมอบหมำยให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน เป็นผู้น ำเสนอวำระ
นี้ต่อที่ประชุม 

            คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่ำ บริษัทเลง็เห็นถงึควำมจ ำเปน็ของกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้ เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป 
และ/หรือช ำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใชใ้นกำรลงทุนของบรษิัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เปน็เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ
บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร โดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูใ้นจ ำนวนไมเ่กิน 2,000 
ล้ำนบำท (หรือจ ำนวนเทียบเทำ่ในสกุลเงินอื่น) ซึง่มีรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ทั้งด้อยสิทธิและไม่

ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ท้ังนี้ขึ้นกับควำมเหมำะสมของตลำดในแต่ละ
ขณะที่มีกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

สกุลเงนิ: สกุลเงินบำท และ/หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำภำยในวงเงิน 
วงเงนิ: 
 

วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท หรือสกุลเงินอื่นในอัตรำที่เทียบเท่ำ โดยใช้อัตรำแลกเปล่ียนในขณะที่มีกำร
ออกและเสนอขำยแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มกีำรไถ่ถอนไปแล้วได้ หำกจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงของหุ้นกู้ทั้งหมด (รวมทั้ง
เงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม) ในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินวงเงินดังกล่ำว 

อัตราดอกเบีย้: ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและสภำพตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

อายุของหุ้นกู้ : ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและสภำพตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยในแต่ละครั้ง 
วิธีการเสนอขาย: เสนอขำยเป็นครั้งเดียว และ/หรือหลำยครั้ง และ/หรือเป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(Revolving) ก็ได้ โดยเสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขำยในวงจ ำกัด และ/หรือเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ทั้งหมดหรือ
บำงส่วน ในเวลำเดียวกันหรือต่ำงกัน ตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

การไถ่ถอนก่อน
ครบก าหนด:  

ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัท อำจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
และเงื่อนไขของกำรออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือช ำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในกำรลงทุนของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

เงื่อนไขอื่นๆ : มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำร
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มอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี ้
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงประเภท ชื่อ จ ำนวนหุ้นกู้ที่ออก หลักประกัน สกุลเงิน รำคำต่อหน่วย อัตรำ
ดอกเบี้ย อำยุ ระยะเวลำกำรไถ่ถอน กำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนด กำรช ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
วิธีกำรจัดสรร ตลอดจนรำยละเอียดต่ำง ๆ      เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย 

2. กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน นำยทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย ผู้รับ
ประกันกำรจ ำหน่ำย สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และ/หรือที่ปรึกษำอื่น ๆ หรือบุคคลอื่น
ใดในกรณีท่ีจะต้องมีกำรแต่งตั้งตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดตำมที่เห็นสมควร 

3. กำรติดต่อ เจรจำ เข้ำท ำ ลงนำม แก้ไข สัญญำ และ/หรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ รวมถึงกำรให้ข้อมูลและยื่นเอกสำรกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้น
กู้ รวมถึงกำรจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรือตลำดรองอื่น ๆ ตลอดจนมี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็นส ำหรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ได้ทุก
ประเภทตำมที่เห็นสมควร 

 
คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่ำ ในวำระน้ีต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมเกีย่วกับกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกูว้งเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท สำมำรถขอกระดำษจำกเจำ้หน้ำที่บรษิัท เพื่อส่งค ำถำมขึ้นมำได้ 

 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  แผนงำนใช้เงินหุ้นกู้ ขำยหมดในรอบเดยีวหรือหลำยรอบและอัตรำส่วนหนีสิ้น 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จะเปน็เท่ำไหร่ หำกขำยหุ้นกู้หมด รวมถึงภำระดอกเบี้ยจะเป็นเทำ่ไหร่ และ Credit Rating จะ
เป็นอย่ำงไร 

ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรมีณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:  เนื่องจำกบริษัทมองว่ำหลังเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุ้นกู้เป็นทำงเลือกหนึ่งที่มีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ ซึ่งก่อนเข้ำตลำดหลักทรัพยฯ์ บริษัทท ำ Credit Rating 
ไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม ตอนนี้บรษิัทยังไม่มีแผนจะออกหุ้นกูใ้นระยะสั้น จึงอำจยังไม่สำมำรถให้ข้อมูลอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (D/E) และภำระดอกเบี้ยได้ และส ำหรับ Credit Rating ถ้ำต้องท ำกจ็ะต้องจำ้งบริษทัข้ำงนอกทีม่ีใบอนุญำต 
ท ำ แต่ตอนนี้ยงัไม่มีแผนท่ีจะจัดท ำ 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  ช่วงนี้อตัรำดอกเบี้ยเงินกูต้่ ำมำก ท ำไมบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ เนื่องจำกเป็น
ภำระดอกเบีย้จำ่ยระยะยำว และต้องคืนเงินกูเ้มื่อครบก ำหนด 

ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน ์ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:  กำรออกหุ้นกู้เป็นแค่ทำงเลือกหนึ่ง อย่ำงไร
ก็ตำม ช่วงที่อัตรำดอกเบีย้เงินกูถู้ก บริษัทก็จะยังใชเ้งินกูจ้ำกสถำบันกำรเงินอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจะเลือกวิธีกำรกู้ยมืที่ท ำให้
บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
ค าถาม :  คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  หุ้นกู้ที่บริษัทมีแผนจะออกสำมำรถออกและเสนอขำยเพื่อทดแทนหุ้นกูเ้ดิมทีม่ี

กำรไถ่ถอนไปแล้ว (Revolving) ได้หรือไม่ 
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ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน:  ตอนนีไ้ม่มีหุ้นกู้คำ้งอยู่ที่บริษัท (เพิ่มเตมิ: 
หุ้นกู้ใหม่ที่ขออนมุัติไว้ สำมำรถ Revolving ได้) แต่หุ้นกู้ที่ขออนุมัติจำกที่ประชมุผู้ถือหุ้นครั้งนีจ้ะเป็นแบบ Open-end 
คือ ขอครั้งเดียว ใชต้อนไหนก็ได้ อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ก่อนจะท ำ
กำรพิจำรณำอนุมตัิให้ออกหุ้นกู ้

 
มติที่ประชุม      ทีป่ระชุมได้พจิำรณำแล้ว มีมติอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูว้งเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ  

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
                           เห็นด้วย 420,845,516  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000         
                           ไม่เห็นด้วย                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
                          งดออกเสียง                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000    
                           ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เขำ้ร่วมประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9  พิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน 
 

 ประธำนได้มอบหมำยให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณศีิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบัญชี และกำรเงิน เป็นผู้น ำเสนอ
วำระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่ำ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 
เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์กำรใช้เงินตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวน (“ประกำศ 
สจ. 63/2561 ข้อ 2 กำรเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือคำ่ใช้จำ่ยระหวำ่งรำยกำรท่ีมกีำรเปดิเผยข้อมูลไวแ้ล้วในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล”) 
กำรอนุมัตเิปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทั่วไปอยำ่งไมเ่ป็นนัยส ำคัญ 

วันท่ี 30 มกรำคม 2563 บริษัทได้รำยงำนข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรใชเ้งนิเพิ่มทุนท่ีได้รับกำรจำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทจะน ำเสนอขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
ลงทุนในข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยน ำเงินบำงส่วนท่ีเหลือจำกกำรขยำยสำขำไปช ำระคืนเงินกู้ยมืแก่สถำบันกำรเงิน โดยมีกำรเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ที่ได้แจง้ไว้ในหนงัสือชี้ชวนของบริษัท ดงันี้  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ขยำยธุรกิจของบริษัท ซึง่รวมถึงโครงกำรขยำยสำขำร้ำน Index Living Mall โครงกำรขยำยรำ้นคำ้
เฟอร์นิเจอร์ขนำดเล็ก โครงกำรตดิตั้งแผงโซลำร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) และโครงกำรอื่น ๆ ที่ระบุในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 6 โครงกำรใน
อนำคต 

วงเงินท่ีขอ 508.13 ล้ำนบำท วงเงินท่ีเหลือ 329.37 ล้ำนบำท (ตำมกำรรำยงำนข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2563) โดยมีรำยละเอยีดของวงเงินท่ีเปล่ียนแปลงใหมด่ังนี้ 
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 วงเงนิเดิม เพิ่ม(ลด) วงเงนิใหม่ 

1) ขยำยธุรกจิของกลุ่มบริษัท 508.13 (329.37) 178.76 

2) ช ำระคืนเงินกูย้ืมแก่สถำบันกำรเงิน 1,705.34 329.37 2,034.71 

3) เงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนนิกำร 27.66 - 27.66 

รวม 2,241.13 - 2,241.13 

 
 ส่วนท่ีเหลือบำงส่วนของวัตถุประสงค์ข้อ 1 เกลี่ยไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ช ำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถำบันกำรเงินจ ำนวน 
329.37 ล้ำนบำท เนื่องจำกแนวโน้มภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทยที่อำจจะชะลอตวั ท ำให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแผนกำรขยำย 
Index Living Mall สำขำใหม่อย่ำงระมัดระวังมำกขึ้น และเพื่อน ำเงินท่ีไดจ้ำกเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชน (IPO) มำใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเงนิจ ำนวนดังกลำ่วทีเ่หลือจำกกำรขยำยสำขำนั้น ฝ่ำยบริหำรจะพจิำรณำเงินบำงส่วนไปช ำระคืนเงนิ
กู้ยืมแก่สถำบันกำรเงินซึง่จะส่งผลให้ดอกเบีย้จำ่ยของบริษัทลดลง และท ำใหก้ ำไรของบรษิัทดีขึ้น โดยจำกกำรเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์กำรใชเ้งินจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทและประมำณกำรใด ๆ  

 จำกนั้นคุณกนกวรรณรัตน์ เรียนเชิญท่ำนประธำนด ำเนินกำรประชมุต่อ โดยประธำนสอบถำมในท่ีประชุมวำ่ หำกมีผู้ถือหุ้น
ท่ำนใดต้องกำรค ำอธิบำย หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้เงินเพิ่มทุนท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่
ประชำชน สำมำรถขอกระดำษจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทเพื่อส่งค ำถำมขึ้นมำได้ 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  กำรท่ีบริษัทไม่ขยำยสำขำในปี 2563 จะมีผลต่อ IRR ที่ได้เสนอ IPO อย่ำงไร 
ค าตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวโุสสำยบัญชีกำรเงิน: บริษัทสำมำรถท ำผลงำนตำมที่ประมำณกำร

ไว้ก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในแง่ของผลก ำไรและเงินปันผล ส ำ หรับกำรไม่ขยำยสำขำในปีนี้ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำจำกภำพรวมของสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นควรให้ชะลอออกไปก่อน ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อ IRR 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  ท ำไมบริษัทไม่เก็บเงินทุนหมุนเวียนไว้แทนกำรน ำเงินสดไปจ่ำยช ำระหนี้ 
ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน: บริษัทมีวงเงินระยะส้ัน รวมถึง Promissory 

Note มำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยถูกกว่ำเงินกู้ระยะยำว บริษัทจึงน ำเงินท่ีเหลือกว่ำ 300 ล้ำนบำทจำกกำร

เพิ่มทุนในตลำดหลักทรัพย์ (IPO) ไปคืนเงินกู้ระยะยำว เพื่อให้ผลก ำไรของบริษัทดีขึ้น 

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  บริษัทมีแผนกำรติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มหรือไม่ 
ค าตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน :  หลังจำกที่บริษัทได้ด ำเนินกำรติด Solar 

Rooftop ไปแล้ว 2 เฟส (ทั้งที่โรงงำนและที่สำขำของ Index Living Mall) ซึ่งช่วยลดค่ำไฟฟ้ำและท ำให้ผลก ำไรของบริษัทดี
ขึ้น บริษัทจึงอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำที่จะติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขึ้น 

  ส ำหรับวำระน้ีเป็นกำรแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถำมเพิ่มเติม 
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 หลังจำกเสร็จสิ้นวำระกำรประชุมทั้งหมดแล้ว ประธำนจงึแจง้ใหท้มีงำนช่วยรวบรวมค ำถำมที่มำจำกผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชมุ
ต่อไป  

ค าถาม : คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  บริษัทตั้งเป้ำกำรเจริญเติบโตในปี 2563 ในภำวะ New Normal และแผนงำน 
5 ปี อย่ำงไร 

ค าตอบ : คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร : เนื่องจำกปี 2563 บริษัทเจอผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ง
ท ำให้บริษัทต้องปิดสำขำไปเกือบ 2 เดือน จึงมีผลกระทบต่อยอดขำยที่ลดลงอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ บริษัทจึงต้องขอดูภำวะ
เศรษฐกิจในไตรมำส 3 และ 4 ของปี 2563 อีกครั้ง จึงจะสำมำรถประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจนกว่ำนี้ ส ำหรับ
แผน 5 ปี บริษัทมองว่ำตอนนี้ขอพิจำรณำแผนระยะสั้นก่อน โดยต้องเน้นกำรปรับตัวให้เร็ว ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกจิ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  บริษัทคำดวำ่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และกำรตกแตง่บ้ำนเป็นอย่ำงไร 
ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร : จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 บริษัทมองว่ำในควำมโชคร้ำยก็ยังมีควำม

โชคดี เพรำะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับผลดี เนื่องจำกคนอยู่บ้ำน
มำกขึ้น ท ำให้เกิดควำมต้องกำร ใหม่ๆ เกี่ยวกับกำรแต่งบ้ำน โดยลดค่ำใช้จ่ำยอื่นแทน เช่น เส้ือผ้ำ กำรรับประทำนอำหำร
นอกบ้ำน และหันมำซื้อของใช้ของตกแต่งบ้ำนมำกขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำทั้งในระยะส้ันและระยะยำว จะเป็นกำรเปล่ียน
พฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยที่จะหันมำรักกำรตกแต่งบ้ำนมำกขึ้น ท้ังนี้หลำยๆ ธุรกิจที่ขำยของเกี่ยวกับบ้ำนก็ล้วนแต่มี
ยอดขำยที่ดีขึ้น 

ค าถาม:  คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง:  ค่ำเงินบำทแข็งและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงไร 
ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร : ค่ำเงินบำทท่ีแขง็ไม่มีผลกระทบกบับริษัทมำกนัก เพรำะสัดส่วนกำร

ส่งออกของบรษิัทไม่สูงมำก แต่ในส่วนของภำวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอมีผลกระทบกับบริษัทท่ัวโลก ไม่ได้กระทบแต่กับธุรกิจ
ของบริษัท ซึง่ต้องดูวำ่ GDP ประเทศไทยกระทบมำกน้อยเพียงใด 

ค าถาม :  คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: รำยได้จำกลูกค้ำโครงกำร ผู้แทนจ ำหน่ำย (Dealers) มีแนวโน้มอยำ่งไร 

ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร :  ในส่วนของลูกค้ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัทมี Backlog ในมือที่รับ
งำนมำล่วงหน้ำแล้วตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน และยังมีแผนกำรติดตั้งและรับรู้รำยได้เป็นไปตำมเป้ำที่ตั้งไว้ โดยบริษัทยังคง
เป้ำหมำยเดิมของงำนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทให้ควำมส ำคญักับสถำนะกำรเงินของลูกค้ำ
แต่ละรำยมำกขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหำอะไร เพรำะบริษัทเน้นรับลูกค้ำรำยใหญ่ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
จึงไม่มีอะไรน่ำเป็นห่วง โดย ณ ปัจจุบัน กำรรับงำนโครงกำรใหม่ๆ จะเป็นงำนโครงกำรเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่ เช่น หอพัก เป็น
ต้น  

ค าถาม:  คุณศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: ปัจจุบนั บริษัทมีกำรด ำเนินงำนท้ังหมด 37 สำขำ เท่ำเดิมใช่หรือไม ่

ค าตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร : ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำรด ำเนินงำนท้ังหมด 37 สำขำ (Index Living Mall 
36 สำขำ และ WINNER COCO 1 สำขำ) และยังไม่มีแผนขยำยสำขำเพิ่มเติมในปี 2563 โดยจะขอให้ผ่ำนวิกฤต COVID-
19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกไปก่อน ซึ่งบริษัทมีควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ไปได้และกลำยเป็นบริษัทที่
แข็งแรงยั่งยืน มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจได้ดียิ่งกว่ำเดิม 



 

20 

 

ค าถาม: คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง: บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินหรือไม ่  และบริษัทมีแผนกำรขยำยสำขำในอนำคตใน
ภูมิภำคใดบำ้ง มีภำคเหนือหรือไม่ 

ค าตอบ: ประธำนในท่ีประชมุ : ที่ดินท่ีบริษัทใช้ในกำรด ำเนินงำนทั้งหมดเป็นกำรเชำ่ระยะยำว โดยบริษัทไม่มีแผนท่ีจะลงทุนซื้อที่ดนิ 
คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จดักำร : บริษัทมีแผนกำรขยำยสำขำในกรุงเทพ แต่ยังไมม่ีแผนกำรขยำยใน
ภำคเหนือ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนท่ีจะขยำยสำขำในตำ่งจังหวดัเพิม่เตมิ แต่ยังอยู่ในระหว่ำงกำรหำที่ดนิ 

 

ค าถาม:    คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:  กำรเติบโตของ Younique เป็นอย่ำงไร 
ค าตอบ :  คุณกฤษชนก: ปี 2562 ยอดขำย Younique เติบโตประมำณ 55% และในไตรมำส 1/2563 เติบโตประมำณ 8% ชะลอลง

เล็กน้อยเนื่องจำกสำขำของบริษทัถูกส่ังปิดในชว่ง COVID-19 โดย Younique เป็นสินค้ำส่ังผลิต (Customization) และ
เป็นอนำคตของบริษัท ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำ เนื่องจำกเป็น Operation ที่ท ำยำก ซึ่งบริษัทมีแผนท่ีในกำรท ำ 
Partnership กับธุรกิจหลำยๆ แห่ง โดยไม่ตอ้งเก็บสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวนมำก แต่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกคำ้ได้ ทั้งนี้ แผนกำรท ำ Partnership มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 นอกจำกนี้ เทคโนโลยีของ 
Younique สำมำรถใชก้ับส่วนอืน่ของธุรกิจไดด้้วย ท ำให้สินค้ำคงคลังมแีนวโน้มลดลง และท ำใหโ้รงงำนมคีวำมคล่องตวั
ในกำรผลิต (Flexibility) สูงขึ้นมำก 

 

ค าถาม:    คุณอนุ ว่องสำรกิจ  ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:   บริษัทมีเป้ำหมำยกำรขยำยสำขำ WINNER COCO และ OEM 

ค าตอบ :  คุณกฤษชนก ปัทมสตัยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร : 

 ตำมแผนงำนเดิม ปี 2563 บริษัทมีแผนขยำยสำขำ WINNER COCO เพิ่มเติม แต่แผนดงักล่ำวเล่ือนออกไปเนื่องจำก
สถำนกำรณ์เศรษฐกจิและ COVID-19 ดงันั้น WINNER จะถูกฝังอยู่กับ Index Living Mall (แบบ Standalone) ที่มีอยู่ 31 
สำขำ แต่ WINNER COCO แบบ Standalone จะยังไม่มกีำรขยำยสำขำในปี 2563 นี้ 

 ส ำหรับ OEM (สินค้ำรับจ้ำงผลิต) บริษัทได้อำนิสงส์จำก Trade War ที่ท ำให้กำรส่งออกสินค้ำจำกจีนไปยังสหรัฐอเมริกำ
ต้องเสียภำษีมำกขึ้น ในอัตรำ 25-30% ท ำให้ผู้น ำเข้ำจำกสหรัฐอเมริกำหำสินค้ำจำกประเทศอื่นทดแทนประเทศจีน บริษัท
จึงเริ่มได้รับค ำส่ังซื้อจำกผู้น ำเข้ำและผู้ค้ำปลีกจำกสหรัฐอเมริกำเข้ำมำบ้ำงแล้วแต่ยังมีสัดส่วนน้อยอยู่ แต่เชื่อว่ำในไตร
มำส 3 และ 4 ของปี 2563 จนถึงปีหน้ำจะเติบโตได้ดีขึ้น 
 

ค าถาม:  คุณโสรัจ อุรุพงศำ ผู้ถือหุ้นมำดว้ยตนเอง:   ท ำไมบริษทัใช้ Younique เป็นตัวขับเคลื่อนกำรเติบโตของธุรกจิในอนำคต และ
แผนกำรเติบโตของ Younique รวมถงึสัดส่วนรำยได้ของ Younique จะเพิม่ขึ้นอยำ่งไร 

ค าตอบ: คุณกฤษชนก:  ปัจจุบันรำยได้ของ Younique คิดเป็นประมำณ 4% ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม จำก Younique 15 
สำขำ ซึ่งยังไม่ครบ 31 สำขำของ Index Living Mall โดยบริษัทมีแผนจะขยำยให้ครบทุกสำขำภำยในปี 2564 ซึ่งคำดว่ำจะ
ท ำให้รำยได้จำก Younique เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยเท่ำตัวในอนำคต ท้ังนี้ Younique เป็นเทคโนโลยีที่เรำมีอยู่เพียงบริษัทเดียว
ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน โดย Younique เป็นแค่หนึ่งในหลำยปัจจัยที่จะมำช่วยขับเคล่ือนกำรเติบโตของธุรกิจ โดย
เทคโนโลยีของ Younique สำมำรถน ำไปใช้กับสินค้ำลอยตัวของบริษัทได้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดจ ำนวนกำรผลิตจำก Mass 
(กำรผลิตจ ำนวนมำกต่อครั้ง) เป็น Customized หรือ Small Batch เหลือเพียง 5-10 ตัวต่อกำรผลิต 1 ครั้ง ท ำให้ช่วยลด
สินค้ำคงเหลือได้มำก ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จำ่ยของบริษทั และสำมำรถท ำให้บริษัทคืนเงินกูไ้ด้มำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

 




