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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษทั

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2563

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2563

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2563

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระท่ี 9 พิจารณารบัทราบการเปล่ียนแปลงการใช้เงินเพ่ิมทนุท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญั

แก่ประชาชน

วาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563
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แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมผีู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ

1

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้น
คนใดมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัในวาระใด ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

2

ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะท าการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท าการซักถาม
แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ที่ โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารที่เกีย่วขอ้ง
ตอบค าถามพรอ้มทัง้รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ เพือ่ทีจ่ะน าไปพจิารณาหรอื
ด าเนินการต่อไปโดยบรษิทัขอให้ผู้ถือหุ้นยกมอื เพื่อให้ประธานในที่ประชุม อนุญาตให้ท าการ
สอบถาม

3
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แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ (ต่อ)

บรษิทัจะแจง้คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้ป็นมตขิองทีป่ระชุมในแต่ละวาระใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนท า
การลงมตทิุกครัง้ ส าหรบัการนับคะแนนเสยีงตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุม
ครัง้นี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื

1. วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุน้ซึ่งมสีทิธอิอกเสยีงที่ออกเสยีง
เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมค่ดิรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง

2. วาระที่ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนนเสยีงของผู้
ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุม ทัง้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

3. วาระที่ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนนเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นทั ้งหมดที่ม าประชุมและมีสิทธิออก เสีย ง ทั ้งที่ ออก เสีย ง เห็นด้วย
ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ไมร่วมถงึผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้
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แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ (ต่อ)

การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะใชว้ธิอี่านขอ้มลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผูถ้อื
หุน้ โดยบรษิทัจะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง จากคะแนน
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุม ดงันัน้หากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในวาระใด
ขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนน และลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน จากนัน้โปรดยกมอืขึ้น เพื่อให้
เจา้หน้าทีท่ าการเกบ็บตัรลงคะแนน เพือ่น าไปนบัคะแนนทีจ่ดุนบัคะแนน

ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแลว้ จะมกีารแสดงจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของวาระนัน้ๆ ที่
หน้าจอของหอ้งประชมุ และจะแจง้สรปุมตขิองวาระนัน้เป็นล าดบัต่อไป

อย่างไรกต็าม หากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะ
ขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง และเมื่อเจา้หน้าที่ไดต้รวจนับคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วกจ็ะแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัที

สว่นผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ยขอใหล้งคะแนนและลงลายมอืชื่อในบตัรดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมอื และจะ
ขอเกบ็บตัรลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ยทุกใบพรอ้มกนัทัง้หมดเมือ่เสรจ็สิน้การประชุม

ส าหรบัผู้ถอืหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุ้นสามารถใช้
สทิธขิองท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีจ่ดุนบัคะแนนในหอ้งประชมุ
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ในการซกัถาม หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคดิเหน็หรอืซักถามเพิม่เตมิ
ในแต่ละระเบยีบวาระ กรุณายกมอืขึน้ โดยจะมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัน ากระดาษไปให้เขยีน ทัง้น้ี
ขอให้เขยีน ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รบัมอบ
ฉันทะ พร้อมค าถามลงบนกระดาษ ทางบรษิทัจะตอบค าถามในที่ประชุม เพื่อให้การบนัทึก
รายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถ้วน แลว้จงึเสนอความคดิเหน็หรอืค าถามอย่างตรง
ประเดน็และกระชบั

ส าหรบัวาระพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัได้ก าหนดให้
ลงคะแนนใหก้รรมการเป็นรายบุคคล โดยบรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนส าหรบัวาระน้ีทัง้หมด ทัง้
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ (ต่อ)

6
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นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยา
สนธิ

กรรมการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
และกรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการบริษัท

1 2 3 4

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 
ประธานกรรมการ

นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาก าหนด
คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล

นางเพญ็นภา ธนสารศิลป์
กรรมการอสิระ ประธาน
กรรมการสรรหาก าหนด

คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล
และกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

5

นายอดิศกัด์ิ รกัอริยะพงศ์
กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาก าหนดคา่ตอบแทนและ
บรรษทัภบิาล และ ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

6

นายอริยะ พนมยงค์
กรรมการอสิระ



8

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
87

นางขนัทอง อดุมมหนัติสขุ
กรรมการ

นายพิศิษฐ์ ปัทมสตัยาสนธิ
กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร 
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

9

นายเอกลกัษณ์
ปัทมสตัยาสนธิ

กรรมการ 
กรรมการบรหิารและรอง

กรรมการผูจ้ดัการอาวุโสสาย
พฒันาธุรกจิ กลุม่ธุรกจิยนูิค

และบรหิารพืน้ทีศ่นูยเ์ดอะวอลค์
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คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

11

นายเอกฤทธ์ิ
ปัทมสตัยาสนธิ 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10

นางสาวพิชพิมพ์
ปัทมสตัยาสนธิ
กรรมการและ 

กรรมการบรหิาร
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ผู้บริหารของบริษัท

นายวิพล วรเสาหฤท
ประธานเจา้หน้าที่
ฝ่ายปฎบิตักิาร

นางกนกวรรณรตัน์ ศรีมณีศิริ
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั

นายณัตินัยน์ ยทุธพฒันศกัด์ิ
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายงานขายโครงการและเฟอรนิ์เจอร์
ส านกังาน

นายขวญัชยั กิจก้องขจรชยั
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายกลยทุธแ์ละพฒันาผลติภณัฑ์

นายสมชาย โตสมสกลุ
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายการพาณชิย ์ฝ่ายขายออนไลน์ 
และคา้ส่ง

นางกาญจวรรณ ลายลกัษณ์ศิริ
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายการตลาด

นางสาวปวารณ์วดี วิชยัดิษฐ
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายบรหิารซพัพลายเชน คลงัสนิคา้ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

Mr. Gerard Mcgurk
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส
สายการคา้และธุรกจิคา้ปลกี

ต่างประเทศ
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เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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ความเหน็คณะกรรมการได้พจิารณาแลว้เหน็สมควรก าหนดขัน้ตอนการใหส้ทิธิแก่ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่
14 มกราคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
ทัง้น้ี ไมม่ผีูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบวาระผา่นทางชอ่งทางที่บรษิทัก าหนด
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2562

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัโดยละเอยีด บรษิทัได้จดัท าค าอธบิายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ “ค าอธิบายและบท
วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบ QR code ซึง่
ไดจ้ดัส่งใหผู้้ถอืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีขอรายงาน
ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ใหท้ีป่ระชุมทราบโดยสรปุ ดงัน้ี
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รายได้

9,174.2 9,236.1

484.1 561.9
109.6 104.7

9,767.8 9,902.7
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หน่วย: ลา้นบาท, %

+1.4% YoY

 รายไดร้วมในปี 2562 เพิม่ขึน้ 1.4% YoY เน่ืองจาก
 รายไดจ้ากการขายสนิคา้เพิม่ขึน้ 0.7% YoY

 รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิม่ขึ้น 16.1% 

YoY

 รายไดอ้ื่นลดลง 4.5% YoY

 อัตราก าไรขัน้ต้นในปี 2562 ลดลงเล็กน้อย YoY

เน่ืองจากมกีารลดลา้งสตอ็คสนิคา้เก่าและสนิค้าตกแต่ง
ตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิคา้ที่มอีตัราก าไรต ่าใน
ปรมิาณมากใหก้บัลูกคา้โครงการ อย่างไรก็ตาม อตัรา
ก าไรขัน้ต้นกลบัมาอยู่ในระดบัสูงในไตรมาส 1/2563 

โดยอยู่ที่ 45.9%

อตัราก าไรขัน้ตน้

รายไดอ้ืน่

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร

2561 2562
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ

542.9

596.1

5.6% 6.0%
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+9.8% YoY

ก าไรสทุธใินปี 2562 เพิม่ขึน้ 9.8% YoY เน่ืองจาก
 การเพิม่ขึ้นของรายได้จากการด าเนินงาน ทัง้

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และรายไดจ้ากการให้
เช่าและบรกิาร

 การเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ชา่และ
บรกิาร เน่ืองจากพืน้ทีเ่ช่าและอตัราการเชา่ที่
เพิม่สงูขึน้

 การลดลงของคา่ใชจ้่ายในการขายและจดั
จ าหน่ายจากการบรหิารคา่ใชจ้่ายทีด่ขี ึน้

ก าไรสทุธิ

2561 2562

หน่วย: ลา้นบาท, %

อัตราก าไรสทุธิ



18

EBITDA และอัตรา EBITDA  
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หน่วย: ลา้นบาท, %
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สินทรพัย์
หน่วย: ลา้นบาท

ฐานะการเงนิ

-0.7% YoY
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หน้ีสิน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: ลา้นบาท

-6.1% YoY

+8.5% YoY

 สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 ลดลง 0.7% โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้
 การลดลงของสนิคา้คงเหลอื ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดสนิคา้คง

คลงัของบรษิทัฯ
 การลดลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จากการตดัคา่เสือ่มราคา
 การลดลงของสทิธกิารเช่าจากการตดัจ าหน่าย

 หน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2562 ลดลง 6.1% เน่ืองจากมกีารช าระคนืหุน้กู้ และเงนิกู้
ยมืระยะสัน้บางสว่น

 ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัใหญ่ ณ สิ้นปี 2562 เพิม่ขึ้น 8.5% โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ทุนผ่านการเสนอขายหุน้แก่สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO) 

รวมถงึผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2562

หน่วย: ลา้นบาท

2561 2562

2561 2562

2561 2562
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 การลดลงของอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) และอตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ (IBD/E) มเีหตผุลมาจากการช าระเงนิกูย้มื ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่สงูขึน้จาก IPO และผลก าไรจาก
การด าเนนิงานในปี 2562
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อัตราสว่นหนีส้นิตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(เทา่)

อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้
ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(เทา่)
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นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน

ส าหรบัการด าเนินการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ บรษิทัเลง็เหน็ถึงความส าคญั
ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจรติ หรอื CAC (Thailand Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption) 

บรษิทัอยู่ระหว่างขัน้ตอนเตรยีมการด าเนินการเพื่อเขา้ร่วมเป็นสมาชกิโครงการ 
CAC ในอนาคต ทัง้น้ี ในชว่งเวลาทีผ่่านมา บรษิทัมกีารจดัท าและสื่อสารนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ให้แก่พนักงานอย่างทัว่ทัง้องค์ รวมทัง้มีการทบทวน
จรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดูแลกจิการ ตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการ
ควบคุมภายในของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึ่งถอืเป็นความมุ่งมัน่และ
การใหค้วามส าคญัในดา้นการบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใสตามหลกัธรรมาภบิาล
เพือ่สรา้งความเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
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การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนของบริษัท
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมต:ิ วาระนีต้้องได้รับอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ                   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ความเหน็คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทั เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 112
และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ทีก่ าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ตอ้งอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ดงันัน้
บรษิทัจงึไดจ้ดัท างบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ที่ได้แสดงความเหน็อย่าง ไม่มเีงื่อนไขต่องบการเงนิดงักล่าว 
และคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตังิบการเงนิดงักล่าวตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั ซึง่มคีวามเหน็วา่งบการเงนิทีน่ าเสนอ มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่
เชื่อถอืไดโ้ดยมรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2562
ในรปูแบบ QR code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้
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รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท)
สนิทรพัยร์วม 12,201.40
หนี้สนิรวม 7,241.38
รายไดร้วม 9,902.68
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 596.09
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.33

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่
31ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี
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ลงมตพิจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนของบริษัทส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมต:ิ วาระนีต้้องได้รับอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ                   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและ
การจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                  
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรและการจ่ายปันผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
มาตรา 116 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45 ที่ก าหนดให้บรษิทัจ่ายเงนิปันผล
จากเงนิก าไรเท่านัน้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2562 (ปีท่ีเสนอ)

(1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562)

ก าไรสทุธ ิ(บาท) 464,229,202 บาท
จ านวนหุน้ (หุน้) 505,000,000 หุน้
มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 5 บาท/หุน้
อตัราเงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.46 บาท/หุน้
รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 232,300,000 บาท
อตัราการจา่ยปันผลต่อก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 50.0

จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจา่ยปันผลในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563
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ลงมตพิจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไร
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                  
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประจ าปี 2563

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
เลอืกตัง้กรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 ซึ่งก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 น้ี กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระม ี               
จ านวน 4 ทา่น คอื
1. คุณเพญ็นภา ธนสารศลิป์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา 

ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรรษทัภบิาล 
และกรรมการตรวจสอบ

2. คุณพศิษิฐ ์ปัทมสตัยาสนธิ ก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

3. คุณพชิพมิพ ์ปัทมสตัยาสนธิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
4. คุณขนัทอง อุดมมหนัตสิขุ กรรมการ
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กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ
และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่

นางขันทอง
อุดมมหนัตสุิข

นางสาวพชิพมิพ์
ปัทมสัตยาสนธิ 

นายพศิิษฐ์
ปัทมสัตยาสนธิ

นางเพญ็นภา
ธนสารศิลป์
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บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการมายงับรษิทั ในระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่14 มกราคม 
2563 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการมายงับรษิทั
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ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
ได้มมีติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั สามารถอุทิศเวลาและ
ความสามารถเพื่อพฒันาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรมเหมาะสม และมคีุณสมบตัิครบถว้นใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 66 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ
บรรษทัภบิาล/ และกรรมการตรวจสอบ

การถอืหุน้ของบรษิทั 0.039 %

วุฒกิารศกึษา - ปรญิญาเอก, บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัโนวา เซาทอ์สีเทริน์, USA 
- ปรญิญาโท, บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ปรญิญาตร,ี เศรษฐศาสตร,์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)/ อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่3/2546
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่68/2548

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ

ไมม่ี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นางเพญ็นภา ธนสารศิลป์
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ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นางเพญ็นภา ธนสารศิลป์

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 72 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การถอืหุน้ของบรษิทั 2.65 %

วุฒกิารศกึษา - ศลิปศาสตรดุ์ษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ,์ การตลาด,                       
มหาวทิยาลยัศรปีทุม

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)/ อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่147/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ

มี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายพิศิษฐ ์ปัทมสตัยาสนธิ
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ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นายพิศิษฐ ์ปัทมสตัยาสนธิ

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 42 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ/ และกรรมการบรหิาร

การถอืหุน้ของบรษิทั 6.66 %

วุฒกิารศกึษา - ปรญิญาโท, Business Administration, International business, 
California State University at Long Beach, USA

- ปรญิญาตร,ี สถาปัตยกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหาร   
ลาดกระบงั

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)/ อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่144/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ

มี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นางสาวพิชพิมพ์
ปัทมสตัยาสนธิ 



40

ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นางสาวพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ 

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 67 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ

การถอืหุน้ของบรษิทั 4.15 %

วุฒกิารศกึษา - MINI MBA, พาณชิยศาสตร ์และการบญัช,ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ปรญิญาตร,ี รฐัประศาสนศาสตร,์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)/ อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่144/2560

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ

มี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นางขนัทอง อดุมมหนัติสขุ
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ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นางขนัทอง อดุมมหนัติสขุ

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2563

การลงมต:ิ วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                            
สองในสามของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ
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ความเหน็คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรให้ผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทั
มหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ  22
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาลไดพ้จิารณาก าหนด
วงเงนิคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย

โดยหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ 
1. ผลประกอบการของบรษิทั 
2. ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
3. การเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในประเภทและขนาดเดยีวกนั 
4. การสรา้งแรงจงูใจส าหรบับุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม
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คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอยีดรอบคอบถงึความเหมาะสมประการต่างๆ 
และได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่า                  
ควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2563 เป็นอตัราเท่ากบัปีก่อน โดยรายละเอยีดคา่ตอบแทน มดีงัน้ี
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบีย้ประชุม
(บาท/คน/ครัง้)

คณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ 50,000 30,000

กรรมการ 30,000 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน: 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบีย้ประชุม
(บาท/คน/ครัง้)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (ต่อ) :

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน: ไมม่ี

ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรบัปี 2563 ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้
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ลงมตพิจิารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563

การลงมต:ิ วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                            
สองในสามของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 

การลงมต:ิ วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง
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ความเหน็คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 
2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
มาตรา 120 – 121 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดท้ าการสรรหาและคดัเลอืก
ผู้สอบบัญชีจากส านักงานบัญชีชัน้น า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  ความ
เชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและมอีตัราคา่สอบบญัชทีี่เหมาะสม
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จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิารแต่งตัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 ดงัมรีายชื่อผูส้อบบญัช ีดงัน้ี

1. นายธนิต โอสถาเลศิ ทะเบยีนเลขที ่5155 และ/หรอื
2. นายสาวพรทพิย์ รมิดุสติ ทะเบยีนเลขที ่5565 และ/หรอื
3. นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ทะเบยีนเลขที ่6669

ส าหรบัคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2563 ก าหนดไว ้ดงัน้ี

รายการ ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562

คา่สอบบญัชี 1,860,000 บาท 1,830,000 บาท
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ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย 
สอบบญัช ีจ ากดั จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทา่นอื่นมาปฏิบตัหิน้าทีแ่ทน 

ทัง้น้ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมค้าของบรษิัท มีมาตรฐานการ
ท างานที่ดี มีความเป็นอิสระในการท างาน  และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความ
รบัผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตาม
ก าหนดเวลา รวมถงึไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีของบรษิทั บรษิัทย่อย หรอื
บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดงักล่าวใน
ลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อย่างใด
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ลงมตพิจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

การลงมต:ิ วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้วงเงนิรวมไม่เกนิ 
2,000 ล้านบาท

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียง      
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม          
ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิเพื่อใช้ในการประกอบธุรกจิทัว่ไป และ/หรอืช าระคนื
เงนิกู ้และ/หรอืใชใ้นการลงทุนของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย และ/หรอืใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัทและบริษัทย่อย หรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจ านวน
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ) ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัน้ี
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประเภท

หุน้กู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอืหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถอื 
ทัง้ด้อยสทิธิและไม่ด้อยสทิธ ิมหีรอืไม่มหีลกัประกนั มีหรอืไม่มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้น้ี
ขึน้กบัความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะทีม่กีารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้

สกลุเงนิ

สกุลเงนิบาท และ/หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเทา่ภายในวงเงนิ
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

อตัราดอกเบีย้

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่
ละครัง้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

อายขุองเงนิกู ้

ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาด
ในขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละครัง้

วงเงนิ

วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่ เทียบเท่า โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในขณะที่มกีารออกและเสนอขายแต่ละครัง้ ทัง้น้ี บรษิทัสามารถออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ม ี              
การไถ่ถอนไปแล้วได ้หากจ านวนเงนิต้นคงค้างของหุ้นกู้ทัง้หมด (รวมทัง้เงนิต้นของ     
หุน้กูท้ีจ่ะออกเพิม่เตมิ) ในขณะใดขณะหนึ่งไมเ่กนิวงเงนิดงักล่าว
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วธิกีารเสนอขาย

เสนอขายเป็นครัง้เดยีว และ/หรอืหลายครัง้ และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอืในลกัษณะ
หมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ โดยเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายในวงจ ากดั และ/หรอืเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบนั และ/หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ ทัง้หมดหรอืบางส่วน ในเวลาเดียวกนัหรอืต่างกนั 
ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ /หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะทีอ่อกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้



59

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การไถถ่อนกอ่นครบก าหนด

ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน ครบก าหนด ทัง้ น้ี 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้

วตัถปุระสงค์

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรอืช าระคนืเงนิกู้ และ/หรอืใช้ในการลงทุนของ
บรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงประเภท ชื่อ จ านวนหุ้นกู้ที่ออก หลกัประกนั สกุลเงนิ 
ราคาต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
การช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร ตลอดจนรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขาย

เงือ่นไขอืน่ ๆ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บรหิารมอบหมาย มอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี

1
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ผู้จดัการการจัด
จ าหน่าย ผูร้บัประกนัการจ าหน่าย สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และ/หรอืทีป่รกึษา
อื่น ๆ หรอืบุคคลอื่นใดในกรณีทีจ่ะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืในกรณี
อื่นใดตามทีเ่หน็สมควร

2

การติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถงึการใหข้อ้มูลและยื่นเอกสารกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถงึการจดทะเบยีนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
หรอืตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนมอี านาจในการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นส าหรบั
การออกและเสนอขายหุน้กูไ้ดทุ้กประเภทตามทีเ่หน็สมควร

3
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ลงมตพิจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขาย
หุ้นกู้วงเงนิรวมไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียง      
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9 พจิารณารับทราบการเปลี่ยนแปลง
การใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน 

การลงมต:ิ วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
เปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ โดยบรษิทัไดร้ายงานขา่วต่อตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เรือ่งการใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัการจากการเสนอขายหุ้นสามญัแก่
ประชาชน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ขอเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้
เงนิลงทุนในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 น าเงนิบางสว่นทีเ่หลอืจากการขยายสาขาไปช าระคนื
เงนิกู้ยืมแก่สถาบนัการเงิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนของบรษิทั ดงัน้ี 
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วงเงินเดิม เพ่ิม(ลด) วงเงินใหม่

1) ขยายธุรกจิของกลุม่บรษิทั 508.13 (329.37) 178.76

2) ช าระคนืเงนิกูย้มืแก่สถาบนัการเงนิ 1,705.34 329.37 2,034.71

3) เงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินการ 27.66 - 27.66

รวม 2,241.13 - 2,241.13

สว่นทีเ่หลอืบางสว่นของวตัถุประสงคข์อ้ 1 เกลีย่ไปเป็นวตัถุประสงคข์อ้ที ่2 ช าระคนืเงนิ
กูย้มืแก่สถาบนัการเงนิจ านวน 329.37 ลา้นบาท

จากการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิตามที่เคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูจะไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ ต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทัและประมาณการใด ๆ

หน่วย: ลา้นบาท
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วตัถปุระสงค์ วงเงินท่ีขอ
วงเงินท่ีขอ
เปล่ียนแปลง

ระยะเวลาท่ี
ใช้เงิน

1. ขยายธุรกิจของบริษัท และโครงการขยาย
สาขารา้น Index Living Mall โครงการขยาย
ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตัง้
แผงโซลาร์รูฟท็อป และโครงการอื่น ๆ ที่ระบุ
ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต

508.13 178.76 ภายในปี 2563 

2. ช าระคนืเงนิกูย้มืแก่สถาบนัการเงนิ 1,705.34 2,034.71 ภายในปี 2563 
3. เงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงาน 27.66 27.66
รวม 2,241.13 2,241.13

หน่วย: ลา้นบาท
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การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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Q & A
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Thank You


