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การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)

วนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
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ผูบ้รหิารของบรษิทั
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บรษิทัใชว้ธิกีารลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting โดยการลงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 

เสยีง (1 Share 1 Vote)

1

ผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนวา่ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีง
ทางใดทางหนึ่งเทา่นัน้

2

หากผูถ้อืหุน้ทา่นใด ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ ย่อหน้าจอการประชุมลงและ
ไปทีปุ่่ ม E-Voting เพือ่กดลงคะแนนเสยีงและกดยนืยนัอกีครัง้หนึ่ง

3

สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ โดยผูถ้อืหุน้สามารถ
ท าได้ 2 ชอ่งทาง

ช่องทางท่ี 1 คอืกดไปทีปุ่่ ม “Participants” จากนัน้ กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมสีญัลกัษณ์รปูมอืปรากฎขา้ง
ชื่อของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ค่ะ เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม
“Lower Hand” เพือ่เป็นการเอามอืลง

ช่องทางท่ี 2 คอื การพมิพข์อ้ความของช่องแชทของระบบ E-AGM และเจา้หน้าที่เกีย่วขอ้งจะรวบรวมค าถาม
สง่ใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบค าถาม

4

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ
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8

“Lower Hand” 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ (ต่อ)

ในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่ลงมตใินแต่ละวาระนัน้ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่
ลงคะแนนเสยีง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออก
จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืเป็น
คะแนนเสยีงเหน็ดว้ย โดยจะมกีารสรปุผลคะแนนหลงัจากการน าเสนอจบในแต่ละวาระ

5

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการ
ปิดระบบการลงคะแนน

6
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วาระการประชมุ

10

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษทั

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2564

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย              
ประจ าปี 2564

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

ประจ าปี 2564



เปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564

บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั (มหาชน)
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ความเหน็คณะกรรมการได้พจิารณาแลว้เหน็สมควรก าหนดขัน้ตอนการใหส้ทิธิแก่ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่
14 มกราคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
ทัง้น้ี ไมม่ผีูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบวาระผา่นทางชอ่งทางที่บรษิทัก าหนด
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

การลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รบัการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัโดยละเอยีด บรษิัทได้จดัท าค าอธิบายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ “ค าอธิบายและบท
วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบ QR code ซึง่
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีขอรายงานผล
การด าเนินงาน ปี 2563 ใหท้ีป่ระชุมทราบโดยสรุป ดงัน้ี
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รายได้

 รายไดร้วมในปี 2563 ลดลง 1,705.0 ลา้นบาท หรอื
17.2% YoY เน่ืองจากการปิดสาขาสว่นใหญ่ทัว่ประเทศ
ระหวา่งวนัที่ 22 มนีาคม ถงึวนัที่ 16 พฤษภาคม 2563
จากการการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ครัง้แรก และ
การปิดบางสาขาชัว่คราวจากแพรร่ะบาดของ COVID-
19 ครัง้ที่ 2 ในชว่งปลายปี 2563 ตลอดจนผูบ้รโิภคมี
ความระมดัระวงัในการใชจ้า่ยมากขึน้
 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ลดลง 17.1% YoY
 รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร ลดลง 17.7%

YoY
 รายไดอ้ื่น ลดลง 25.3% YoY

 อตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 เพิม่ขึน้ 2.0% YoY โดยมี
เหตุผลหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้จาก
การขาย เน่ืองจากบรษิทัไดด้ าเนินการลดตน้ทุนการ
ผลติ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ปรบั Product Mix
รวมถงึท าโปรแกรมสง่เสรมิการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้

หน่วย: ลา้นบาท, %

อตัราก าไรขัน้ตน้

รายไดอ้ื่น

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร

-17.2% YoY
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ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ

ก าไรสุทธใินปี 2563 ลดลง 174.9 ล้านบาท หรอื 29.3%
YoY เน่ืองจาก
 รายได้จากการด าเนินการที่ลดลงเน่ืองจากการปิด

สาขาสว่นใหญ่ทัว่ประเทศ ระหว่างวนัที ่22 มนีาคม 
ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จากการการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ครัง้แรก และการปิดสาขา
บางส่วน จากการระบาดของ COVID-19 ครัง้ที่ 2 
ในช่วงปลายปี 2563 รวมถึงผู้บริโภคมีความ
ระมดัระวงัในการใชจ้า่ย 

 การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
TFRS 16 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้
ก าไรสุทธสิ าหรบัรอบการด าเนินงานปี 2563 ลดลง 
25.2 ลา้นบาท 

 ทัง้น้ี บรษิทัไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในปี 2562 
จ านวน 70.0 ลา้นบาท และยงัมสีทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนในเครื่องจกัรใหม่ที่ยงัไม่ได้เริม่
ใช้อีกประมาณ 64 .3 ล้านบาท ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 3 ปี หลงัจากการเริม่ใช ้ 
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2562 2563

หน่วย: ลา้นบาท, %

ก าไรสทุธิ

อตัราก าไรสทุธิ

-29.3% YoY
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EBITDA & EBITDA Margin
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+5.4% YoY

อตัรา EBITDA

EBITDA

EBITDA ในปี 2563 เพิม่ขึน้ 85.1 ลา้นบาท หรอื 
5.4% YoY เนื่องจาก
 การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ TFRS 16 ส่งผลให ้EBITDA ปี 
2563 เพิม่ขึน้ 276.8 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้ ถ้าไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16 ปี
2563 บรษิทัจะม ีEBITDA 1,375.1 ลา้นบาท
ลดลง 191.7 ล้านบาท หรอื 12.2% YoY
เนื่ อ งจากการลดลงของก า ไรจากการ
ด าเนินงาน

หน่วย: ลา้นบาท, %
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ฐานะการเงิน
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สินทรพัย์
หน่วย: ลา้นบาท

+6.1% YoY
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หน้ีสิน
หน่วย: ลา้นบาท

+8.7% YoY
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 ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 749.6 ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก ณ สิน้ปี 
2562 โดยมเีหตุผลหลกัจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
TFRS 16 ซึง่ส่งผลใหส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 2,436.4 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัมสีนิค้าคงเหลอื 1,757.0 ล้านบาท ลดลง 500.4 ลา้นบาท 
หรือ 22.2% จาก 2,257.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากการจดัการห่วงโซ่
อุปทานทีด่ขี ึน้ 

 ณ สิ้นปี 2563 บรษิทัมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 630.0 ล้านบาท หรอื 8.7% จาก ณ สิ้นปี 
2562 โดยมเีหตุผลหลกัจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
TFRS 16 ซึง่ส่งผลใหห้นี้สนิเพิม่ขึน้ 2,436.4 ลา้นบาท 

 อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2563 เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 3,133.4 ล้านบาท ลดลง 
1,531.3 ล้านบาท หรอื 32.8% จาก 4,664.7 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยเป็นการ
ช าระเงนิกูย้มืระยะยาวล่วงหน้า (Prepayment) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,156.3 ลา้นบาท 

 ณ สิ้นปี 2563 บรษิทัมสี่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 119.6 ล้านบาท หรอื 
2.4% จาก ณ สิน้ปี 2562 เนื่องจาก

 ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2563 จ านวน 421.2 ลา้นบาท 

 การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.46 บาท ส าหรับรอบผล
ประกอบการปี 2562 คดิเป็นจ านวนเงนิรวม 232.3 ลา้นบาท และการจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท ส าหรบัรอบผลประกอบการครึ่งปีแรก
2563 คดิเป็นจ านวนเงนิรวม 75.8 ลา้นบาท
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อตัราส่วนหน้ีสิน

 การเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) มสีาเหตุจาก
ผลกระทบจากถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ส่งผลใหห้นี้สนิรวมเพิม่ขึน้
2,436.4 ลา้นบาท โดยเป็นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 2,738.3 ลา้นบาท

 ทัง้น้ี ถา้ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16 D/E และ IBD/E จะลดลงจากปี 2562 เหลอื 1.1 เท่า และ 0.6 เท่า ตามล าดบั

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(IBD/E) ไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 16

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E)

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E)

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) ไมร่วมผลกระทบจาก 
TFRS 16

หน่วย: เท่า
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นโยบายต่อต้านทุจริตคอรปัชัน่

การด าเนินการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการ
เขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต หรอื 
CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) 

บริษัทยงัอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมการด าเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการ CAC ทัง้น้ี ในปีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารสือ่สารและทบทวนนโยบายต่อตา้น
ทุจรติคอร์รปัชัน่ให้แก่พนักงานทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้มกีารทบทวนจรรยาบรรณ
และหลกัการก ากบัดูแลกจิการ ตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั น่และการให้
ความส าคญัในด้านการบรหิารงานด้วยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่ อ
สรา้งความเตบิโตอยา่งยัง่ยนื



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุนของบริษัทส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ: วาระน้ีต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                   
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ความเหน็คณะกรรมการ  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ
ของบรษิทั เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36  ที่ก าหนดให้ผูถ้อืหุ้นต้องอนุมตังิบการเงินของบรษิทั ดงันัน้
บรษิทัจงึไดจ้ดัท างบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทีไ่ดแ้สดงความเหน็อยา่ง ไมม่เีงือ่นไขต่องบการเงนิดงักล่าว และ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งมคีวามเหน็ว่างบการเงนิที่น าเสนอ มคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถอืไดโ้ดยมรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “งบการเงนิ” ของรายงานประจ าปี 2563 ใน
รปูแบบ QR code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแล้ว
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รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท)
สนิทรพัยร์วม 12,951.05
หนี้สนิรวม 7,871.41
รายไดร้วม 8,197.69
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 421.23
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.83

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
ประจ าปี 2563

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท 
วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล คอื วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564
ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2563 (ปีท่ีเสนอ)

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563)
2562 (1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562)

ก าไรสทุธ ิ(บาท) 421,235,972 บาท 464,229,202 บาท

จ านวนหุน้ (หุน้) 505,000,000 หุน้ 505,000,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 5 บาท/หุน้ 5 บาท/หุน้

อตัราเงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)
- เงนิปันผลระหวา่งกาล
- เงนิปันผลงวดสดุทา้ย

0.42 บาท/หุ้น
0.15 บาท/หุน้
0.27 บาท/หุน้ 

0.46 บาท/หุ้น

รวมเงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท) 136,350,000 บาท -

รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 212,100,000 บาท 232,300,000 บาท

อตัราการจา่ยปันผลต่อก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 50.4 50.0 26



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระประจ าปี 2564

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
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กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ
และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  4 ท่าน

นายเอกลักษณ์
ปัทมสัตยาสนธิ 

นางสาวกฤษชนก
ปัทมสัตยาสนธิ 

นายอริยะ พนมยงค์นายอดศัิกดิ์ 
รักอริยะพงศ์
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อายุ 47 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภิ
บาล

การถอืหุน้ของบรษิทั 0.059 %

วุฒกิารศกึษา • ปรญิญาโท Business Management, Nagoya University, 
ประเทศญีปุ่่ น

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)/ อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่103/2556
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่
29/2563

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ

ไมม่ี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายอดิศกัด์ิ รกัอริยะพงศ์



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นายอดิศกัด์ิ รกัอริยะพงศ์

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อายุ 47 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการอสิระ

การถอืหุน้ของบรษิทั 0.00 %

วฒุกิารศกึษา • ปรญิญาโท Management, London School of Economics, ประเทศ
องักฤษ

• ปรญิญาโท Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, 
ประเทศฝรัง่เศส

• ปรญิญาตร ีMathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, 
ประเทศฝรัง่เศส

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
(IOD)/ อื่นๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่149/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง
กรรมการ

ไมม่ี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10
ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายอริยะ พนมยงค์



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นายอริยะ พนมยงค์

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 44 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการบรหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

การถอืหุน้ของบรษิทั 6.83 %

วุฒกิารศกึษา • ปรญิญาโท Business Administration, International business, 
San Francisco State University, USA

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)/ อื่นๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP) รุน่ที ่144/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ

มี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นางสาวกฤษชนก
ปัทมสตัยาสนธิ 



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ 

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 39 ปี

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการและกรรมการบรหิาร

การถอืหุน้ของบรษิทั 6.77 %

วุฒกิารศกึษา • ปรญิญาโท International Business, Thunderbird Global School 
of Management, Arizona, USA

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)/ อื่นๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP) รุน่ที ่144/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ

มี

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 
10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายเอกลกัษณ์
ปัทมสตัยาสนธิ 



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ 

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564

การลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                            
สองในสามของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลได้พจิารณาก าหนดวงเงนิค่าตอบแทนส าหรบั
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย

โดยหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ไดแ้ก่        
1. ผลประกอบการของบรษิทั 
2. ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
3. การเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในประเภทและขนาดเดยีวกนั 
4. การสรา้งแรงจงูใจส าหรบับุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน: 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ (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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน: ไมม่ี



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564

การลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง
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เสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิารแต่งตัง้บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 ดงัมรีายชื่อผูส้อบบญัช ีดงัน้ี

1. นายธนิต โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5155 และ/หรอื 
2. นางสาวพรทพิย ์รมิดุสติ ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5565 และ/หรอื 
3. นาง ศริเิพญ็ สขุเจรญิยิง่ยง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3636 และ/หรอื
4. นาย อุดมศกัดิ ์บุศรานิพรรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10331

ส าหรบัคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 ก าหนดไว ้ดงัน้ี

รายการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2562

คา่สอบบญัชี 1,800,000 บาท 1,860,000 บาท 1,830,000 บาท
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Q&A 
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บรษิทัขอขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหุน้ทุกทา่น
Thank you, all shareholders 


