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ของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

รวดเร็ว ทันสมัย และใสใจบริการ 
(Speed Technology & Service :STS)

1 เราเป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์ และของตกแต่งบ้านทีเ่ติบโต
อย่างยัง่ยนื ด้วยแบรนด์ทีเ่ข้มแขง็ และทมีผูบ้รหิารมอือาชพี

2  เรามุง่มัน่สูค่วามเป็นผูน้�าธุรกจิเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน ด้วย
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4  เรามุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พนักงาน คู่ค้า และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
คนืสูส่งัคม
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งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2561 2562
รายได้จากการขาย 8,908 9,174 9,236

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 467 484 562
ต้นทุนขาย 5,097 5,119 5,208
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 256 276 328
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 2,174 2,400 2,347
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,035 1,145 1,196
EBITDA 1,480 1,361 1,567
ค่าเสื่อมและค่าจัดจ�าหน่าย 675 700 743
EBIT 804 661 824
ก�าไรสุทธิ 494 543 596
ก�าไรต่อหุ้น (บาท)* - - 1.33
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* - - 0.46

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม 12,315 12,282 12,201
หนี้สินรวม 7,662 7,710 7,241
ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่า 2,000 2,000 2,525
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,532 4,571 4,959
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)* - - 9.8

อัตราส่วนสภาพคล่อง  2560 2561 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.2 0.7 1.1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.4 0.2 0.4

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 2560 2561 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.7 1.7 1.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.1 0.9
ความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 4.4 3.9 4.5

อัตราส่วนการท�าก�าไร 2560 2561 2562
อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขาย (%) 42.8% 44.2% 43.6%
อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการ (%) 45.3% 43.0% 41.7%
อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 42.9% 44.1% 43.5%
EBIT Margin (%) 8.5% 6.8% 8.3%
อัตราก�าไรสุทธิ (%) 5.2% 5.6% 6.0%
EBITDA Margin (%) 15.6% 13.9% 15.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.5% 5.4% 6.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.3% 11.9% 12.5%

ข้อมูลหลักทรัพย์ 2560 2561 2562
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  (บาท)* - - 5.0
จ�านวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)* - - 505.0

ข้อมูลส�าคัญ
ทำงกำรเงิน

* ILM เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
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รายได้จาก
การด�าเนินการ
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ก�าไร
สุทธิ
(หน่วย: ล้ำนบำท)

EBITDA
(หน่วย: ล้ำนบำท)

2560 2561 2562

9,375 9,658 9,798

2560 2561 2562

494
543

596

2560 2561 2562

1,480 1,361
1567
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4 JOY
4 ควำมสุขพร้อมเสิร์ฟที่
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เรำมอบควำมสุขให้
คุณช้อปเฟอร์นเิจอร์และของแต่งบ้ำนแบบ
สบำยกระเป๋ำ พร้อมบริกำรสุดพิเศษแบบ
ไม่มีใครเหมือน

 JOY
PRICE

 JOY
SERVICE

 JOY
DESIGN

 JOY
QUALITY

ราคาจริงใจไม่ต้องรอลด ช้อปง่าย
สบายกระเป๋า
JOY PRICE for pocket friendly and 
happier shopping

บรกิารด้วยใจทีช่่วยให้เรือ่งแต่งบ้าน
เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
JOY SERVICE that will make your 
home decoration easy

ออกแบบสินค้าด้วยดี ไซน์เนอร์
ระดับโลก
JOY DESIGN by world class 
designers

คุณภาพสินค้ามาตรฐานโลก การนัตี
ทุกความ เชื่อมั่น
JOY QUALITY guaranteed with 
international standard
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JOY
PRICE

ขายในราคาที่ถูกกว่า
รำคำจริงใจไม่ต้องรอลดรำคำ ไม่ต้องกังวลว่ำจะต้องซ้ือ แพง
กว่ำที่อ่ืน และไม่ต้องคอยเช็คว่ำรำคำถูกจริงหรือไม่ เพรำะเรำ
คือผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยโดยตรงท่ีใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย 
และระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นระบบ จึงสำมำรถควบคุม
จัดกำรปัจจัยด้ำนรำคำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

• ความคุ้มค่าในการผลิต (Economy of Scale)
ในฐำนะผู ้น�ำตลำดเฟอร์นิเจอร์ท้ังในประเทศและ
ส่งออกมำกกว่ำ 25 ปี ท�ำให้มีปริมำณกำรผลิตสูง
ส่งผลให้ต้นทุนต�่ำ คุณจึงได้สินคำ้คุณภำพสูงในรำคำ
สบำยกระเป๋ำ

• เทคโนโลยีทันสมัย (Hi-Technology)
ด้วยกำรใช้เครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

• ประสิทธิภาพสูงสุด (Productivity)
เพ่ือน�ำมำผลิตสินค้ำคุณภำพสูงในรำคำท่ีคุ ้มค่ำ
ด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ จึงช่วย
ลดควำม สูญเสยีทรพัยำกรและวัตถดุบิในทุกขัน้ตอน
ท�ำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

• ผลิตและจัดจ�าหน่ายโดยตรง
(Direct to Our Customer)
ในฐำนะผูผ้ลติ ผูจั้ดจ�ำหน่ำย และท�ำกำรตลำดแบบครบ
วงจรจึงสำมำรถควบคุมจัดกำรปัจจัยด้ำนรำคำได้
โดยตรง ส่งผลให้ได้สินค้ำคุณภำพในระดับรำคำที่
เหมำะสม
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สารจาก
ประธำนกรรมกำร 

บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการ
เพิม่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิ
ธุรกิจ ทั้งในด้านการปรับปรุง
คุณภาพสนิค้า เน้นความคุม้ค่า  
รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานและ
สินค้านวัตกรรมต่างๆ อีกทั้ง
การพยายามบริหารต้นทุนใน
การด�าเนินงานให้อยู่ในระดับที่
ควบคุมได้
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ปี 2562 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากจุดเริ่มต้นของ

ธุรกิจครอบครัวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง 2 ป ี

ท่ีผ่านมาเราได้มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางธรุกจิใหม่ อีกท้ังยงัได้รบัเกยีรตจิากคณะกรรมการ

ผู้มากด้วยประสบการณ์และมีทีมผู้บริหารมืออาชีพจากธุรกิจต่าง ๆ  รวมถึงการจัดวางฐานข้อมูล

องค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคตและ

เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง

อย่างไรกต็าม เม่ือพจิารณาการเปลีย่นแปลงทางด้านเศษฐกจิในปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า เศรษฐกจิ

ในประเทศไทยค่อนข้างชะลอตวั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อก�าลงัซ้ือของผูบ้รโิภคในประเทศ อันเนือ่งมาจาก

หนีส้นิภาคครัวเรอืนท่ีอยู่ในระดบัสงู ประกอบกบัผูบ้รโิภคบางส่วนระมัดระวงัในการใช้จ่าย บรษัิท

จงึให้ความส�าคญัในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ ท้ังในด้านการปรบัปรงุคณุภาพสนิค้า 

เน้นความคุ้มค่า รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานและสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการพยายามบริหาร

ต้นทุนในการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 

วนันี ้อินเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ ยงัคงมุง่มัน่สร้างการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ด�าเนนิธรุกจิบนหลกัธรรมาภบิาล 

ซ่ือสตัย์ โปร่งใส ควบคูไ่ปกบัการตอบแทนสงัคมและดแูลสิง่แวดล้อม ภายใต้วสิยัทัศน์ “เป็นท่ีหนึง่

ในใจเรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย” 

นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 

ประธานกรรมการ 
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รายงาน
คณะกรรมกำรบริหำร
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ภูมิใจที่ได้น�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ได้รับความสนใจและความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากนักลงทุน อันเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เรา

เติบโตและบริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวและต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้มีกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ

เสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กรในทุกๆ ด้าน มกีารคดิค้นนวตักรรมท่ีทันสมัย มุ่งเน้นการวจิยั 

และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและจัดจ�าหน่าย ตลอดจนจัดกิจกรรม

ทางการตลาด เพื่อสร้างคุณค่าและมอบประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพของ 

บริษัทแก่ลูกค้า เพ่ือให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจ

ร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย โดยคณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าท่ีตามท่ี 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญก่อน 

น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมท้ังสิน้ 12 คร้ัง และได้รายงานสรุปผลการด�าเนนิงาน 

ให้คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบอย่างต่อเนือ่ง โดยรายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริหารเป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม

นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานคณะกรรมการบริหาร 12/12 

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการผู้จัดการ

12/12

นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 12/12

นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 12/12

นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 12/12

รายละเอียดการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้
• พิจารณาตรวจติดตามผลการด�าเนินงานรายเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว้ กลั่น

กรองแผนกลยุทธ์ของบริษัทและเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจเบ้ืองต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาในล�าดับถัดไป

• พจิารณาและกลัน่กรองการลงทุน การขยายสาขา การจดัสรรงบประมาณประจ�าปีให้ถกูต้อง

และตรงกบักลยุทธ์ของบรษัิท รวมถงึน�าเสนอแผนกลยุทธ์ของบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท

• พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนต่างๆ รวมถึงให้ค�าแนะน�าในการ 

บริหารงานแก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

• อนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 

 นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงาน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน  3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้ความ

สามารถ มคีณุสมบัต ิและความเป็นอสิระตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีายจริายุทธ รุง่ศรทีอง เป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ท�าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 6 ครั้ง และนอกจากนี้ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าประชุม

ด้วยในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6

นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 6/6

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการตรวจสอบ 5/6

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีการรายงานงบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน และ

กระบวนการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการท�ารายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือก

และเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

สาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2562
1. ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปี ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวาระพิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น

3. ประชุมร่วมกบัส�านกัตรวจสอบภายในถงึการปฏบัิตงิานและขอบเขตการด�าเนนิงาน แผนการตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการตรวจสอบ

ภายในได้ด�าเนนิการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2562 นี้ได้ท�าการประเมินความเพยีงพอ 

และประสทิธผิลของระบบควบคมุภายในของบริษัทและบรษัิทย่อยในภาพรวม รวมถงึการรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบและตดิตาม

ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี (CG Code) ของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5. สอบทานการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

6. ส�าหรบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนัและรายการท่ีอาจมกีารขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก�าหนดให้ส�านกัตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบและ

รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี รวมถงึมกีารสอบทานและมกีารเปิดเผยเพ่ือให้ม่ันใจว่าบรษัิทมกีารด�าเนนิการตาม

เงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล

7. จัดท�าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึงเร่ืององค์กร และสภาพแวดล้อม

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดย

ให้ความส�าคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพน�าองค์กรไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี

8. สอบทานให้บริษัทมรีะบบการบริหารและจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสม มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล และมกีารสือ่สารกบัคณะท�างาน

ความเสี่ยงเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่ส�าคัญ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม�า่เสมอทุกไตรมาส

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ�าปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและ

กฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่ก�าาหนดไว้

10. สนบัสนนุให้บรษัิทเปิดช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รปัชัน และการปฏบัิตงิานท่ีอาจขัดต่อจรรยาบรรณ (Whistleblowing) ผ่านช่องทาง

Website ถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

11. ส�าหรับการก�ากับดูแลในเรื่องแนวทางปฏิบัติงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ได้มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายในสอบทานมาตรการ

และการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ รวมถึงขยายแนวทางการ

ปฏิบัติ ไปยังคู่ค้า เช่น จัดท�าหลักเกณฑ์การประเมินคู่ค้า จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า (Code of Conduct for Suppliers)

กรอบแนวทางปฏิบัติในการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานในปี 2562 
1. งบการเงินของบริษัทเป็นท่ีเช่ือถือได้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ี

ส�าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา

2. บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบการติดตามที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. บริษัทไม่มีการปฏิบัติอันใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. การท�าธุรกรรมกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอ่ืนใดท่ีส่อถึง

ความผิดปกติ

5. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระมีความน่าเชื่อถือ

ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ท�าให้เช่ือมั่นได้ว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นไป

อย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระ แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี ขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน รวมท้ังได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความอิสระอย่างครบถ้วนและถกูต้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้ก�าหนด

ไว้ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน
คณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับแต่งตั้งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2562  

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในการก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ 

ผู้จัดการ รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์อ่ืนใดแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาเสนอแนะการก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี และผล

ประโยชน์อื่น ๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงานประจ�าปีตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ 

พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจ�าปี สวัสดิการ ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท 

รายละเอียดการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการท่ีครบวาระ ซ่ึง

ได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมครบถ้วน ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�าหนด โดยค�านึงถึงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ

เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562- 14 มกราคม 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมบริษัท และที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

2. พิจารณาก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

4. พจิารณางบประมาณเกีย่วกบัการปรบัขึน้เงนิเดอืน และเงนิรางวลัประจ�าปี สวสัดกิาร ตลอดจนผลประโยชน์อ่ืนใดของพนกังานบรษัิท 

ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามอัตราตลาดในธุรกิจค้าปลีก

5. พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังนี้ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากนโยบายฉบับปัจจุบันยังมีความครบถ้วน

และเหมาะสม

ท้ังนี ้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ

 

 นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

 ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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JOY SERVICE บริกำรพิเศษด้วยใจท่ีช่วยให้เรื่องแต่งบ้ำน 
ท่ีใครว่ำยำกเป็นเรื่องง่ำยส�ำหรับคุณ เรำพร้อมท่ีจะเป็นเพื่อน
คู่คิด ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำเรื่องกำรออกแบบแต่งบ้ำน และช่วย
ให้คณุเลือกเฟอร์นเิจอร์ และของแต่งบ้ำน ตำมสไตล์ท่ีเป็นคณุ

• 3D DESIGNER SPECIALIST
สร้ำงไอเดียแต่งดี ไซน์ ให้ลงตัวในทุกมุมมองของบ้ำนฟรี  
ด้วยโปรแกรม 3D Room-to-show ท่ีช่วยให้คุณเห็น
ภำพเสมอืนจรงิ 3 มติ ิโดยดีไซน์เนอร์มอือำชพี แล้วเรือ่งแต่งบ้ำน 
ก็จะกลำยเป็นเรื่องง่ำยส�ำหรับคุณ บริกำรถึงบ้ำนฟรี : 
0-2417-1111

• SLEEPING SPECIALIST
สขุภำพกำรนอนท่ีคณุเลอืกได้ กบับรกิำรให้ค�ำแนะน�ำปรกึษำ
เรื่องสุขภำพกำรนอน ที่ Sleeping Klinic จำกผู้เชี่ยวชำญ
ทำงกำยภำพให้คุณได้ท่ีนอนและหมอนท่ีเหมำะกับร่ำงกำย
คุณที่สุด

• FLOWER SPECIALIST
ให้ทุกมมุของบ้ำนสดชืน่ด้วยบรกิำรจัดดอกไม้ตำมสไตล์ท่ีคณุ
ชอบกับบริกำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรตกแต่งบ้ำนด้วยดอกไม้
หลำกสีสัน เพื่อทุกมุมของบ้ำนสวย

• COOKING SPECIALIST
สร้ำงไอเดียสดใหม่ให้ทุกมื้อของคุณอร่อยอยำ่งมีสไตล์ กับ
บรกิำรให้ค�ำแนะน�ำเลอืกซ้ืออุปกรณ์เครือ่งครวัชดุจำนชำมให้
แตกต่ำงอย่ำงลงตวั

• HOME DELIVERY & ASSEMBLY
บริกำรจัดส่งและประกอบติดตั้ง ฟรี! กับบริกำรทีมช่ำงมือ
อำชพี ท่ีพร้อมให้บรกิำรด้วยควำมเชีย่วชำญและเอำใจใส่ลกูค้ำ
คนส�ำคญัเช่นคณุ

 JOY
SERVICE
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คณะ
กรรมกำรบริษัท

1 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
• ประธานกรรมการ

4 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

2 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล

5 นายอริยะ พนมยงค์
• กรรมการ 

3 นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

6 นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

111 64 3 9
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7 นางขันทอง อุดมมหันติสุข
• กรรมการ

10 นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร

8 นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ

11 นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

9 นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

7 8 5 10 2
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ประวัติ
คณะกรรมกำรบริษัท

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
• ประธำนกรรมกำร

อายุ : 72

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, Business, University of Colorado, USA
• Advanced Management Program, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2545

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 0 090

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน:
2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 

ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2561 – 2562 กรรมกำร / กรรมกำร

กิจกรรมเพื่อสังคม / 
กรรมกำรก�ำกับควำมเสี่ยง

บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ / 
สถำบันกำรเงิน

2559 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร / 
ประธำนที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรบริหำร

บมจ. โอสถสภำ / ผลิตและ
จ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

2558 – 2561 กรรมกำร / กรรมกำร
บริหำร / กรรมกำร
กิจกรรมเพื่อสังคม

บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ / 
สถำบันกำรเงิน

2550 – 2558 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ / 
สถำบันกำรเงิน



| 19 | รายงานประจ�าปี 2562 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
• กรรมกำรอิสระ /
• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ /
• กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล

อายุ : 53

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, วิศวกรรมศำสตร์ คอมพิวเตอร์, สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำร ลำดกระบัง
• ปริญญำโท, Operations Research, George Washington University, 

USA

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 0 029

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน:
 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ /

ประธำนคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำล

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 
ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลีตี้ส์ / 

รับจ้ำงผลิตน�้ำสะอำด

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำร 
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

บมจ. จัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก / 
สำธำรณูปโภค

2556 – 2558 กรรมกำรอิสระ บมจ. ครสิเตียน ีและนลีเส็น (ไทย) 
/ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

2558 ที่ปรึกษำรัฐมนตรี กระทรวงคมนำคม

2552 – 2554 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนำคม / 
บริกำรระบบเครือข่ำย
โทรคมนำคม

2549 – 2552 รองกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ 
สำยงำนกำรเงิน

บมจ. กสท โทรคมนำคม/ 
บริกำรระบบเครือข่ำย
โทรคมนำคม

2548 – 2549 กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง / 
ธุรกิจหลักทรัพย์

2547 - 2548 กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด / 
ธุรกิจหลักทรัพย์
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นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
• กรรมกำรอิสระ /
• ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
• ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล /
• กรรมกำรตรวจสอบ

Age : 65

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, เศรษฐศำสตร์, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำโท, บริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำเอก, บริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลัยโนวำ เซำท์อีสเทิร์น, USA

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 0 039

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน:
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ /

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำล /
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 
ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / ประธำน

กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ / 
ผลิตมอเตอร์พัดลม อะไหล่และ
อุปกรณ์ทุกชนิด

2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. หลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล / 
กิจกรรมนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์

2556 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. แพลนบี มีเดีย / 
ให้บริกำรและรับจ้ำงผลิตสื่อ
โฆษณำ

2546 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร / 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล / 
จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-บริโภค

2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง / 
ส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภค

2554 – ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บจก. เพนส์ มำร์เก็ตติ้ง แอนด์ 
ดิสทริบิวชั่น / จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค

2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. หวัหนิทรพัย์สริิ  
พรอ็พเพอร์ตี ้/  
ค้ำอสังหำริมทรัพย์

2548 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น / 
โรงเรียนสอนตัดเย็บ

2543 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เทรน ไทม์ เทสต์ / 
จัดสมัมนำ
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นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
• กรรมกำรอิสระ /
• กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล /
• กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ : 46

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, บริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำโท, Business Management, Nagoya University, 

ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 0 059

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน:
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ /

กรรมกำรสรรหำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำล /
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำ
ปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. มีทสเตอร์ / ขำยเนื้อสัตว์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. โคโค อำร์ท / ผลิตและจ�ำหน่ำย

มะพร้ำว และผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) / 

ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยท่อ ข้อต่อพลำสติก 
ที่ใช้ในอุตสำหกรรม

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. โฮสเซ็นเตอร์ / ผลิตและจ�ำหน่ำย
สินค้ำอุตสำหกรรมท่อ ข้อต่อที่ใช้ใน
เครื่องจักร

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ออลโคโค่ กรุ๊ป / ผลิตและ
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว

2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร Sappe Hong Kong Company 
Limited / ให้บริกำรด้ำนบริหำรจัดกำร
แก่บริษัทในเครือ

2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร Sappe Trading (Hong Kong) 
Company Limited / น�ำเข้ำ-ส่งออก 
และจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ

2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) / ให้
บรกิำรด้ำนบรหิำรจัดกำรแก่บรษิทัในเครอื

2556 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร

บมจ. เซ็ปเป้ / ผลิตและจ�ำหน่ำย 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ

2553 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ฮำยำชิ โปรดักส์ / ธุรกิจจ�ำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัย

2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น / ขำยปลีก
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

2550 – ปัจจุบัน Managing Director บจก. โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) / 
ธุรกิจจ�ำหน่ำยท่ออุตสำหกรรม
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นายอริยะ พนมยงค์
• กรรมกำรอิสระ

อายุ : 46

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, 

ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญำโท, Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, 

ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญำโท, Management, London School of Economics,  

ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน:
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 

ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร / 

กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
บมจ. บีอีซี เวิลด์ / ธุรกิจด�ำเนิน
กำรออกอำกำศและสื่อโฆษณำ 
ธุรกิจโทรทัศน์ 

2559 – 2562 กรรมกำร / 
กรรมกำรผู้จัดกำร

บจก. ไลน์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) / 
ข้อมลูข่ำวสำรและกำรสือ่สำร

2554 – 2558 ผู้จัดกำรประจ�ำประเทศไทย บจก. กูเกิล (ประเทศไทย) / 
เว็บไซต์หำข้อมูล
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นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 71

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ศิลปศำสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กำรตลำด, มหำวิทยำลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 2 654

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• คู่สมรสของบุคคลในล�ำดับที่ 7 
• บิดำของบุคคลในล�ำดับที่ 8-11

ประสบการณ์ท�างาน:
2537 – ปัจจุบัน กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร

บริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 
ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ:
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / 

ให้สิทธิ แฟรนไชส์ร้ำนค้ำ
Index Living Mall ในต่ำงประเทศ

2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / 
ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ

2534 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / 
บริกำรรับฝำกสินค้ำ

2526 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / 
ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ป่ำท�ำมำ / โรงแรม รีสอร์ต 

2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท

2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหำริมทรัพย์

2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอกชัย / อสังหำริมทรัพย์

2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เค. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.แอล. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ยู.ดี. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอช. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอ็น.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.วำย. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.วำย. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.ที. / อสังหำริมทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก มำสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ�ำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM 
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นางขันทอง อุดมมหันติสุข
• กรรมกำร

อายุ : 66

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 
• 30 พฤษภำคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญำตรี, รัฐประศำสนศำสตร์, มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
• MINI MBA, พำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการอบรม :
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 4 159

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• คู่สมรสของบุคคลในล�ำดับที่ 6 
• มำรดำของบุคคลในล�ำดับที่ 8-11

ประสบการณ์ท�างาน :
2538 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ :
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ 

ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ

2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ

2526 - ปัจจุบัน รองประธำน
กรรมกำร
บริหำร

บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น :
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ป่ำท�ำมำ / โรงแรม รีสอร์ต 

2561 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหำริมทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอกชัย / อสังหำริมทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เค. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.แอล. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ยู.ดี. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอช. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอ็น.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.วำย. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.วำย. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.ที. / อสังหำริมทรัพย์

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก มำสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ�ำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM



| 25 | รายงานประจ�าปี 2562 

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 43

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, บริหำรธุรกิจ,มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำโท, Business Administration, International Business, 

San Francisco State University, USA

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 6 731

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 6-7 
• พี่ของบุคคลในล�ำดับที่ 9-11

ประสบการณ์ท�างาน:
2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร / 

กรรมกำรผู้จัดกำร
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 
ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ:
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์

ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2540 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ป่ำท�ำมำ / โรงแรม รีสอร์ต 
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอกชัย / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เค. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.แอล. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ยู.ดี. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอช. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอ็น.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.ที. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์. ไอ / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.พี. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ อุบลรำชธำนี / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ บี.อำร์ / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. วันเดอร์แลนด์ บิวตี้ / ขำยเครื่องส�ำอำง
2553 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก ซันโย สปรงิ / ผลติสปรงิอิเลก็ทรอนคิส์
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก มำสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ�ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM



| 26 |  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ / กรรมการบริหาร 

อายุ : 41

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 
• 30 พฤษภำคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญำตรี, สถำปัตยกรรมศำสตร์, สถำบันเทคโนโลยีเจ้ำคุณทหำร 

ลำดกระบัง
• ปริญญำโท, Business Administration, International Business, 

California State University at Long Beach, USA 

ประวัติการอบรม :
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 6 661

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 6-7 
• พี่/น้องของบุคคลในล�ำดับที่ 9-11

ประสบการณ์ท�างาน :
2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นเิจอร์

บริษัทในเครือ :
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์

ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น :
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ป่ำท�ำมำ / โรงแรม รีสอร์ต 
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอกชัย / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เค. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.แอล. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ยู.ดี. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอช. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอ็น.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.ที. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์. ไอ / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.พี. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ อุบลรำชธำนี / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ บี.อำร์ / อสังหำริมทรัพย์
2543 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก มำสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ�ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM
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นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ / กรรมการบริหาร 

อายุ : 38

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, วิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำอุตสำหกำร, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำโท, International Business, Thunderbird Global School of 

Management, Arizona, USA

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 6 661

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 6-7
• พี่/น้องของบุคคลในล�ำดับที่ 9-11

ประสบการณ์ท�างาน:
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร / 

กรรมกำรบรหิำร
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / 
ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ:
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์

ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ป่ำท�ำมำ / โรงแรม รีสอร์ต 
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอกชัย / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เค. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.แอล. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ยู.ดี. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอช. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอ็น.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.ที. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เจวี เรสโท / ภัตตำคำร
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์. ไอ / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.พี. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ อุบลรำชธำนี / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ บี.อำร์ / อสังหำริมทรัพย์
2543 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก มำสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ�ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM
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นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการ / กรรมการบริหาร 

อายุ : 34

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง:
• 30 พฤษภำคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำคอมพิวเตอร์,  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำโท, Global MBA program, University of Michigan,  

Ross School of Business, Ann Arbor, USA

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):
• 6 790

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 6-7
• น้องของบุคคลในล�ำดับที่ 9-11

ประสบการณ์ท�างาน:
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัทในเครือ:
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์

ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. / ร้ำนค้ำ 

Index Living Mall ในประเทศมำเลเซีย
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

บริษัทอื่น:
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ป่ำท�ำมำ / โรงแรม รีสอร์ต 
2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เลขที่แปด / ร้ำนอำหำร
2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอกชัย / อสังหำริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เค.เค. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.แอล. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ยู.ดี. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอช. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอ็น.อำร์. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ พี.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ เอช.วำย. / อสังหำริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.ที. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์. ไอ / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ อำร์.พี. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหำริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. ไม่ธรรมดำพำณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ อุบลรำชธำนี / อสังหำริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไม่ธรรมดำ บี.อำร์ / อสังหำริมทรัพย์
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอก มำสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ�ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM
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คณะ
ผู้บริหำร

นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมชาย โตสมสกุล/2

• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการพาณิชย์

นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ
• รองกรรมการผูจั้ดการอาวุโส 

สายห่วงโซ่อุปทานและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายบัญชี-การเงินและ 
บริหารพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเลขานุการบริษัท

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
• กรรมการผู้จัดการ

นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์

นางกาญจวรรณ ลายลักษณ์ศิริ
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

สายการตลาด

นายวิพล วรเสาหฤท/1

• ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

นายณัตินัยน์ ยุทธพัฒนศักดิ์
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานขายโครงการและ
เฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน

Mr. Gerard Mcguck
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายธุรกิจต่างประเทศ

หมายเหตุ
/1 นายวิพล วรเสาหฤท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
/2 นายสมชาย โตสมสกลุ ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการพาณชิย์ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 แทน นางสาวพรพรรณ วงมาศา ท่ีลาออกเมือ่วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2562



| 30 |  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ประวัติ
คณะผู้บริหำร
นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
อายุ: 71

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 30 พฤษภำคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ศิลปศำสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กำรตลำด, มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 2 654

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• คู่สมรสของบุคคลในล�ำดับที่ 7 
• บิดำของบุคคลในล�ำดับที่ 8-11

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2537 – ปัจจุบัน กรรมกำร /  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2534 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2526 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ  
กรรมกำรผู้จัดกำร
อายุ: 43

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 30 พฤษภำคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, บริหำรธุรกิจ,มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำโท, Business Administration, International Business, San Francisco State University, USA
ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Progra m (DAP) รุ่นที่ รุ่นที่ 144/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 6 731

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 6-7
• พี่ของบุคคลในล�ำดับที่ 9-11

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2540 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์
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นายวิพล วรเสาหฤท  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

อายุ: 54

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 1 สิงหำคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรตลำด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 154/2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2562 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์
2560 - 2561 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) / ประกันภัย
2557 - 2560 First Executive Vice President ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) / สถำบันกำรเงิน
2554 - 2557 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทไทยพำณิชย์ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) / ประกันชีวิต

นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ  
กรรมกำร / รองกรรมกำรจัดกำรอำวุโส สำยพัฒนำธุรกิจ
อายุ: 38

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 30 พฤษภำคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, วิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำอุตสำหกำร, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำโท, International Business, Thunderbird Global School of Management, Arizona, USA
ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 6 661

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 6-7
• พี่/น้องของบุคคลในล�ำดับที่ 9-11

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร / รองกรรมกำร 

ผู้จัดกำรอำวุโส สำยพัฒนำธุรกิจ
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในต่ำงประเทศ
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. บำงกอกคำซ่ำ / บริกำรรับฝำกสินค้ำ
2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์
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นายณัตินัยน์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน

อายุ: 58

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 1 ตุลำคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, วิศวกรรมศำสตร์, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำ พระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 411

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2537 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยงำนขำยโครงกำรและ
เฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงำน

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์

อายุ: 52

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 1 สิงหำคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, ศิลปศำสตร์, มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2537 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยบริหำรสินค้ำเฟอร์นิเจอร์
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. / ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในประเทศ
มำเลเซีย
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นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชี-การเงิน / บริหาร-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / เลขานุการบริษัท

อายุ: 53

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 16 กันยำยน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, บริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี, มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำโท, บริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม:
• ประกำศนียบัตรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ครั้งที่ 95/2562 
• ประกำศนียบัตรศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New 

IPOs 2561
• นับชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องตำมเกณ์คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในสำยงำนบัญชีและกำรเงินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TLCA 

CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2553 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยบัญชี-กำรเงิน /

บริหำร-พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ / เลขำนุกำรบริษัท
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2548 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจก. สยำมบีทูบี / ธุรกิจด้ำนกำรสื่อสำร
2544 – 2553 Corporate Finance Director บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล / ธุรกิจอำหำร และเครื่องดื่ม ธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

นายสมชาย โตสมสกุล  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการพาณิชย์

อายุ: 52

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤศจิกำยน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี สถิติศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2562 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยกำรพำณิชย์
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2562 Head of Wholesales บมจ. แอสเสท เวิล์ด 
2561 - 2562 กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ทรู ดิจิตอล มีเดีย แอนด์ แพลตฟอร์ม / ดิจิตอล มีเดีย
2558 – 2561 Senior Vice President, Food Business 

Unit Head and Corporate Strategy 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร

2552 - 2554 Regional Customer Service Excellent 
Director

บจก. ยูนิลิเวอร์ เซ้ำท์ แอฟริกำ
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นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ: 50

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 7 กันยำยำยน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, วิทยำศำสตร์ Biotechnology, มหำวิทยำลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

สำยห่วงโซ่อุปทำนและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนคำ้ปลีกเฟอร์นิเจอร์

2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. / 
ร้ำนคำ้ Index Living Mall ในประเทศมำเลเซีย

2533 – 2559 Customer Service Director Unilever Thai Trading / ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด

อายุ: 48

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 1 มีนำคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, รัฐศำสตร์, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Mini MBA, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
มี.ค. 2562–ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

สำยกำรตลำด
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2560 - 2562 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยกำรตลำด บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์
2557 - 2559 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยกำรตลำด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ / พัฒนำและให้เชำ่พื้นที่ในศูนย์กำรคำ้
2546 - 2557 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส สำยกำรตลำด บมจ. โรบินสัน / ร้ำนคำ้ปลีก
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Mr. Gerard Mcgurk  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจต่างประเทศ

อายุ: 52

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง: 3 พฤษภำคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญำตรี, Business Studies, Dundee College Of Commerce, ประเทศสก็อตแลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ): 0 001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป:
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

สำยธุรกิจต่ำงประเทศ
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์

2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. / 
ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในประเทศมำเลเซีย

2555 – 2558 Executive Vice Present บมจ. โรบินสัน / ค้ำปลีก
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้น�าในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน  

และเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Mall) ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และมีเอกลกัษณ์ของร้านค้าปลกีท่ีตอบโจทย์ทุกการแต่งบ้านและการใช้ชีวติของผูบ้รโิภคทุกกลุม่ ได้แก่ Index Living Mall, Index Furniture 

Center, Trend Design, MOMENTOUS, BoConcept และ WINNER Store บริษัทยังขยายธุรกิจผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่น ๆ  เช่น 

การขายงานโครงการ การขายออนไลน์ (Online) รวมถึงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ในรูปแบบของการจ้างผลิตสินค้า (OEM) และ

ธรุกจิสทิธแิฟรนไชส์กบัผูป้ระกอบการต่างประเทศ ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าและสนบัสนนุให้ทุกคนใช้ชีวิต

ร่วมกันอย่างลงตัว ทั้งด้านดีไซน์ ฟังก์ชั่น คุณภาพ และราคาที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การควบคุมและดูแลทุกกระบวนการผลิต การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย

จากผู้ผลิตภายนอก และการวางขายสินค้าท่ีมีคุณภาพโดยเน้นความใส่ใจเป็นส�าคัญ ท้ังได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยน�าเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต การบริหารจัดการ การจัดการคลังสินค้า การส่งสินค้าเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและ

พฤติกรรมของลูกค้า รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

เป้าหมาย
กำรด�ำเนินธุรกิจ
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังการให้เช่าและให้บริการพ้ืนท่ีเช่า ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk และ Index Mall  

ซ่ึงได้คดัสรรร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งอ�านวยความสะดวกทุก ๆ  ด้านเอาไว้ เพ่ือตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ท่ีลกูค้าต้องการอย่างแท้จรงิ 

รวมไปถึงช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจหลักอีกด้วย

ในปี 2563 บรษัิทคาดว่ารายได้จะยังคงเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง โดยบรษัิทเน้นการขยายความเตบิโตบรษัิทผ่านการขยายธรุกจิเฟอร์นเิจอร์

สัง่ตดั Younique ซ่ึงสอดรบักบักระแสการความต้องการ Customized Furniture ของผูบ้รโิภค โดยเป็นการขยายไปให้ครอบคลมุไปยังร้าน 

Index Living Mall ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และการขยายร้านค้า WINNER Store ซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กในรูปแบบใหม่ COCO (Company 

Owned Company Operated) เพิ่มเติม หลังจากเปิดสาขาแรกที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่เป็นร้านต้นแบบส�าหรับ

ผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจอยากเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดปานกลางถึงเล็ก มีต้นทุนไม่สูงสามารถลงทุนได้ง่ายในหัวเมืองรอง

ส�าหรับร้าน Standalone อย่าง Index Living Mall เองนั้น บริษัทมีแผนเปิดสาขาในประเทศเพิ่มเติมอีก 1-2 สาขา ในปี 2563 เพื่อขยาย

ฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น 

ด้านต่างประเทศ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายร้าน Franchise ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เป็นหลัก 

โดยเฉพาะที่ประเทศเวียดนามซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงและมีก�าลังซื้อค่อนข้างดี

บริษัทยังได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบช่องทางออนไลน์ต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการตลาดใน Social Media เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้า 

ผ่านเวบ็ไซต์ www.indexlivingmall.com และเว็บไซด์ Marketplace อ่ืน ๆ  เช่น Lazada และ Shopee และมีการพฒันาช่องทางขายผ่านไลน์ 

Index Chat to Shop (Line OA) เพื่อให้ครบทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อรับรองพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจผ่านช่องทางจัดจ�าหน่ายต่าง ๆ แล้ว บริษัทยังพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างาน ด้วยการลดความ

ซับซ้อนในกระบวนการท�างาน รวมทั้งการพยายามลดต้นทุนการผลิต ด้วยการน�าเทคโลโนยีใหม่ ๆ  มาใช้ในการผลิต โดยปรับการท�างาน

ของเครื่องจักรให้ท�างานแบบ Automate one batch size ภายใต้แนวความคิด Smart Factory ซึ่งในอนาคตจะส่งผลให้บริษัทสามารถลด

สต็อคสินค้าเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมีนัยส�าคัญ
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บริษัท
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Index Living Mall Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000226

โทรศัพท์ : 0 2898 6420-5

โทรสาร : 0 2898 6940

เว็บไซต์ : www.indexlivingmall.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 2,525.0 ล้านบาท

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 2,525.0 ล้านบาท

บริษัทย่อย
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Index Interfurn Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท : 0105552064096

โทรศัพท์ : 0 2415 0077

โทรสาร : 0 2415 7399

เว็บไซต์ : www.index-interfurn.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 960.0 ล้านบาท

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 960.0 ล้านบาท

ข้อมูล
ท่ัวไป
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บริษัท เดอะ วอล์ค จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เดอะ วอล์ค จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : The Walk Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555116551

โทรศัพท์ : 0 2898 6420-5

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 25.0 ล้านบาท

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 15.4 ล้านบาท

บริษัท บางกอก คาซ่า จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท บางกอก คาซ่า จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Bangkok Casa Company Limited

ประเภทธุรกิจ : บริการรับฝากสินค้า

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท : 0105534058616

โทรศัพท์ : 0 2898 6420-5

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 250.0 ล้านบาท

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 250.0 ล้านบาท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ�ากัด 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ�ากัด

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Index Living Mall Inter Company Limited

ประเภทธุรกิจ : ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559003602

โทรศัพท์ : 0 2898 6420-5

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 5.0 ล้านบาท

ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 5.0 ล้านบาท
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009 9000

โทรสาร : 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2677 2000

โทรสาร : 0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2264 8000

โทรสาร : 0 2657 2222 
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บริกำรพิเศษด้วยใจท่ีช่วยให้เรื่องแต่งบ้ำนท่ีใครว่ำยำกเป็น
เรือ่งง่ำยส�ำหรบัคณุ เรำพร้อมท่ีจะเป็น เพือ่นคูค่ดิ ให้ค�ำแนะน�ำ  
ปรึกษำเรื่องกำรออกแบบ แต่งบ้ำน และช่วยให้คุณเลือก
เฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้ำน ตำมสไตล์ท่ีเป็นคุณ

Morten Georgsen
ดีไซน์เนอร์ระดับโลก ชาวเดนมาร์ก
ออกแบบโดย Morten Georgsen ดีไซน์เนอร์ระดับโลก
ชำวเดนมำร์ก ด้วยแรงบนัดำลใจในกำรออกแบบ ทุกชิน้งำน 
จำกแนวควำมคดินอกกรอบท่ีเป็นอิสระ สะท้อนถงึไอเดยีท่ี
ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว เพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์
ชิ้นงำม มำตรฐำนเหนือระดับ แตกต่ำง เรียบง่ำย สวยงำม
อย่ำงลงตวั เหมำะสมกบัทุกฟังก์ชัน่กำรใช้งำน และสอดรบั 
กับบ้ำนทุกรูปแบบ

Rutger Andersson
ดีไซน์เนอร์ระดับโลก ชาวสวีเดน
ออกแบบโดย Rutger Andersson ดีไซน์เนอร์ระดับโลก 
ชำวสวีเดน ผู้ใส่ใจในทุกสไตล์ของชีวิต ด้วยกำรออกแบบ
ที่สง่ำงำม เรียบง่ำย แฝงด้วย บุคลิกเฉพำะตน ตอบโจทย ์
ไลฟ์สไตล์คนเมอืง ได้หลำกฟังก์ชัน่กำรใช้งำนในชวิีตประจ�ำวัน 
อีกท้ังเพลดิเพลินกบักำรแต่งบ้ำน และปรบัเปล่ียนเฟอร์นเิจอร์
ได้ทุกรปูแบบ เพือ่รองรบักำรใช้งำนแบบไร้ขดีจ�ำกดั

 JOY
DESIGN
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ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

• ก่อตั้งบริษัทย่อย บริษัท โฮม เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เพื่อให้บริกำรซ่อมแซม ต่อเติมและบริกำรเสริม
ที่เกี่ยวข้องกับบ้ำน 

• ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน ILM Malaysia ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น เพื่อใช้ในกำรลงทุนเปิดร้ำน Index Living Mall
เพิ่มเติมในประเทศมำเลเซีย

• เปิด Index Living Mall สำขำนครปฐม และสำขำ
ฉะเชิงเทรำ เนื่องจำกเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพในเขต
ปริมณฑล และภำคตะวันออก ตำมล�ำดับ

• บริษัท เดอะวอล์ค จ�ำกัด ซ่ึงด�ำเนินธุรกิจให้เช่ำและ
บริกำรพ้ืนท่ีเช่ำ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วอีก
24.0 ล้ำนบำทจำก 1.0 ล้ำนบำท เป็น 25.0 ล้ำนบำท มู
ลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท

• เป ิด Little Walk บำงนำอย่ำงเป ็นทำงกำร
เป็นคอมมูนิตี้ มอลล์ขนำดย่อมลงมำจำก The Walk
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในบริเวณบำงนำ

• เปิดตัว Younique สำขำแรกที่ Index Living Mall
สำขำพระรำม 2 Younique Customized Furniture
4.0 เฟอร์นเิจอร์ส่ังตดัแนวใหม่ท่ีสำมำรถปรบัแต่งดีไซน์
ได้เอง รวมถึงมีฟังก์ชั่นท่ีหลำกหลำย และรวดเร็ว
ภำยใต้งบประมำณที่วำงไว้ ซ่ึงบริษัทเป็นผู้ได้รับสิทธ์ิ
รำยแรกและรำยเดยีวในประเทศไทยในกำรใช้เทคโนโลยี
ดังกล่ำวจำกผู้พัฒนำเทคโนโลยี

• ตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ท่ี 12/2560
เมื่อ 20 ตุลำคม 2560 มีมติให้เพิ่มทุนใน ILM
Malaysia จำกร้อยละ 30.0 เป็นสดัส่วนร้อยละ 51.0
ของทุนช�ำระแล้วทั้งหมด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Index
Living Mall Malaysia SDN. BHD. เพือ่บรษิทัเข้ำมำ
เป็นผู้บรหิำรจัดกำรและก�ำหนดนโยบำยหลกัใน Index
Living Mall Malaysia SDN. BHD.

• เปิด Index Living Mall สำขำสุรินทร์ และสำขำ
พระรำม 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมกำรให้บริกำร
ลูกคำ้ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือและเขตปริมณฑล ตำมล�ำดับ

พัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ

พัฒนาการที่ส�าคัญ

• เปิดตัวร้ำนเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ MOMENTOUS ท่ี
รวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกัน ลักซูรี่ ลิฟว่ิง
ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “Living in the Moment”
ที่ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน

• เปลี่ยนชื่อ บริษัท โฮม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นบรษิทั อินเดก็ซ์ลิฟว่ิงมอลล์ อินเตอร์ จ�ำกดั ซ่ึงได้
รบัโอนธุรกจิแฟรนไชส์จำกครอบครวัปัทมสัตยำสนธิ
เพือ่ให้บรษิทัเป็นผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์กบัผูป้ระกอบกำร
ในต่ำงประเทศ

• ปรบัโครงสร้ำงผูถ้อืหุน้ และจดทะเบยีนแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชน และเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับกำร
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

• ยกเลกิกจิกำร ILM Malaysia เนือ่งจำกผลด�ำเนนิกำร
ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ และยังคงขำดทุนต่อเนือ่ง
ซ่ึงได้หยุดขำยสินค้ำภำยในร้ำนตั้งแต่เดือนกันยำยน
2561 และด�ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยต่อไป

• เปิด Index Living Mall สำขำบำงกรวย-ไทรน้อย
เน่ืองจำกเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภำพในฝั่งตะวันตกของ
กรุงเทพมหำนคร
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ปี 2562 • บริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
วันที่ 26 กรกฎำคม 2562

• เปิด Index Living Mall สำขำชัยพฤกษ์และสำขำจันทบุรี
เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทำงฝั่งนนทบุรีและตะวันออกตำมล�ำดับ

• เปิดร้ำน WINNER Store สำขำแรกท่ีจังหวัดรำชบุร ีซ่ึงเป็นร้ำนตวัแทน
จ�ำหน่ำยแบบ COCO (Company Owned Company Operated)

• บริษัทเปิดรำ้น Index Living Mall 2 สำขำ ที่เวียดนำม ซึ่งเป็นรำ้น
Franchise ที่โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม เนื่องจำกประเทศเวียดนำม
เป็นประเทศที่มีศักยภำพกำรขยำยตัวอยำ่งกำ้วกระโดด โดยมีอัตรำ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับสูง
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นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บรษัิทได้แบ่งแยกการด�าเนนิการอย่างชัดเจน ตามประเภทของธรุกจิ โดยบรษัิทในเครอื เช่น บรษัิทอนิเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ากดั ท�าหน้าท่ี 
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งให้กับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะวอล์ค จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจการให้เช่า
และบริการพื้นที่เช่า นอกจากนี้ ยังมีบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ ดูแลการให้สิทธิแฟรน์ไชส์กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์  

ของใช้ภำยในบ้ำน และของตกแต่งบำ้น

99 99% 99 99% 99 99% 51 00%

99 99%

บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และที่นอน

บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
อินเตอร์

ผู้ใช้สิทธิแฟรน์ไซส์กับ
ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ

บจก. เดอะวอล์ค
ธุรกิจให้เชำ่และ

ให้บริกำรพื้นที่เชำ่

Index Living Mall 
Malaysia Sdn. Bhd* 

ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
ในประเทศมำเลเซีย

บจก. บางกอก คาซ ่า ใหเช ่า
สถานที่ส�ำหรับเป ็น ศูนย์กระจาย

สินค�าภายในกลุ�มบริษัท

* หยุดดําเนินกิจการแล�ว และอยู�ระหว�า

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
(4) นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตย
ปัทมสัตยาสนธิ”) และ บริษัท ค
รวมเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) ได้เข
มีข้อตกลงที่ส�าคัญดังนี้

(1) ผู้ให้สัญญาแต่ละรายตกลงว
การแข่งขันกับผู้รับสัญญา เ

ทั้งนี้ ค�าว่า “กิจการที่ตกลงกัน
ฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ธุรกิจดังต่อไปน

1. ธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเ
2. ธุรกิจผลิต และจ�าหน่าย
งการดําเนินการป�ดบริษัท

ุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
 (1) นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ (2) นางขันทอง อุดมมหันติสุข (3) นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ  
าสนธิ (5) นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ (6) นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ (รวมเรียกว่า “ครอบครัว
รอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ�ากัด (ครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ และ บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ�ากัด
้าท�าสัญญาการไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“ผู้รับสัญญา”) โดย

่าจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการที่ตกลงกัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเป็น
ว้นแต่จะด�าเนินการผ่านผู้รับสัญญา บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับสัญญา

” หมายถึง ธุรกิจที่มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันกับธุรกิจของผู้รับสัญญาที่ด�าเนินการอยู่ ณ วันที่ท�าสัญญา
ี้

ภทเฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ที่ท�าจากวัสดุประเภทปาร์ติเกิลบอร์ดเป็นหลัก
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ทั้งนี้ ค�าว่า “กิจการที่ตกลงกัน” ไม่รวมถึง 
ก. การประกอบธุรกิจของบริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ�ากัด ซึ่งได้แก่ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ 

อุปกรณ์ตกแต่งบ้านท่ีท�าจากวัสดุประเภทไม้ยางพาราเป็นหลัก เพื่อขายส่งสินค้าดังกล่าว ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“ธุรกิจ OEM”) ให้แก่ลูกค้าของบริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ�ากัด ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ
อยู่ท้ายสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจฉบับนี้ และ/หรือ

ข. การด�าเนินธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ (ตามนิยามในข้อ (2)) ภายหลังจากที่ผู้รับสัญญาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) ตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อ (2) 

(2) ผู้ให้สัญญาได้ให้สิทธิ์ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้รับสัญญา ในการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่โดย
มีขั้นตอนดังนี้

1. ในกรณท่ีีผูใ้ห้สญัญาได้รบัข้อเสนอ หรอืโอกาสทางธรุกจิท่ีมลีกัษณะเป็นการประกอบธรุกจิ OEM ให้แก่ลกูค้าอืน่ นอกจากลกูค้าซ่ึง
มรีายช่ือปรากฏอยู่ท้ายสญัญาไม่แข่งขันทางธรุกจิฉบับนี ้(“ธรุกจิ OEM ส�าหรบัลกูค้าใหม่”) ผูใ้ห้สญัญาตกลงด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

ก. ผู้ให้สัญญาตกลงแจ้งให้ผู้รับสัญญาพิจารณาข้อเสนอ หรือโอกาสในการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ก่อนโดย
ไม่ชักช้า พร้อมท้ังรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงก�าหนดเวลาท่ีผู้รับสัญญาจะต้องเร่ิมด�าเนินการประกอบธุรกิจ OEM 
ส�าหรับลูกค้าใหม่ พร้อมท้ังร่วมกับผู้รับสัญญาก�าหนดระยะเวลาท่ีผู้รับสัญญาจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้สัญญาทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร (“ระยะเวลาแจ้งความประสงค์”)

ข. หากผู้รับสัญญาประสงค์หรือไม่ประสงค์จะด�าเนินการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะต้อง 
แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาแจ้งความประสงค์

ค. หากพ้นระยะเวลาแจ้งความประสงค์ ผู้รับสัญญาไม่แจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบถึงความประสงค์ ให้ถือว่าผู้รับสัญญาไม่ประสงค์
จะประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ และผู้ให้สัญญาสามารถประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การก�าหนดระยะเวลาแจ้งความประสงค์จะพิจารณาจากขนาดรายการของข้อเสนอหรือโอกาสทางธุรกิจท่ีมีลักษณะ
เป็นการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ โดยให้มีระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อผู้รับสัญญาในการปฏิบัติตามประกาศ 
และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาได้แจ้งความประสงค์ในการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่แล้ว แต่ในภายหลังผู้รับสัญญาแจ้ง
ความประสงค์ไม่ด�าเนินการดังกล่าวให้ผู้ให้สัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้สัญญาสามารถประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับ
ลูกค้าใหม่ดังกล่าวได้

3. ในกรณีที่ผู้รับสัญญาแจ้งความประสงค์ในการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ ผู้รับสัญญาตกลงจะด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง
และจ�าเป็นเพื่อการประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ดังกล่าวอย่างสุจริตและระมัดระวัง โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้รับสัญญาและผู้ถือหุ้นของผู้รับสัญญาเป็นส�าคัญ

ทัง้นี ้ในกรณท่ีีผูร้บัสญัญาประสงค์จะประกอบธรุกจิ OEM ส�าหรบัลกูค้าใหม่ การประกอบธรุกจิ OEM ส�าหรบัลกูค้าใหม่ดงักล่าวจะไม่ถอืเป็น
ธรุกรรมท่ีผูร้บัสญัญาท�ากบับุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั อย่างไรกด็ ีหากผูร้บัสญัญาไม่ประสงค์จะด�าเนนิการประกอบธรุกจิ OEM ส�าหรบัลกูค้าใหม่ และ  
ผู้ให้สัญญาประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ OEM ส�าหรับลูกค้าใหม่ดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิม่เติม) ก่อนการแจ้งความประสงค์ท่ีจะไม่ประกอบธรุกจิดงักล่าว โดยจะค�านวณขนาดรายการเสมอืนผูร้บัสญัญาเป็นผูเ้ข้าท�ารายการเอง

(3) สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือ (1) ผู้ให้สัญญารายใดไม่ได้มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (โดยนับรวมผู้ท่ีเก่ียวข้องของผู้ให้สัญญา
รายนั้น) กรรมการ และผู้บริหารของผู้รับสัญญาแล้วให้ถือว่าหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ให้สัญญารายนั้นสิ้นสุดลง หรือ (2) เมื่อ
ผู้รับสัญญามิได้เป็นบริษัทท่ีมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกต่อไป หรือ (3) เม่ือผู้รับสัญญา
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ถอืหุ้นในบรษัิท บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ�ากดั ตัง้แต่ร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิท บางกอก มาสเตอร์วูด้ 
จ�ากัด และไม่มีผู้ให้สัญญารวมกันถือหุ้นในบริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ�ากัด เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ�ากัด

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส�าคัญของสัญญาฉบับนี้จะสามารถท�าได้เม่ือมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย
และต้องได้รบัการอนมุตัจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของผูรั้บสญัญาตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายท่ีเกีย่วข้องต่อไป โดยไม่นบัส่วนของผูถ้อืหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (“คุณกฤษชนกฯ”) มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ ผู้
บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น คุณกฤษชนกฯ จึงได้ให้ค�ารับรองเพิ่มเติมจากการ
เข้าท�าสัญญาการไม่แข่งขันทางธุรกิจข้างต้นว่า หากในอนาคตคุณกฤษชนกฯ ได้รับข้อมูลหรือมีผู้เสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต 
และจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีศักยภาพ และมีความน่าสนใจในการลงทุนแก่คุณกฤษชนกฯ คุณกฤษชนกฯ ตกลงท่ีจะน�าเสนอให ้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดเพียงผู้เดียว อนึ่ง ข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อคุณกฤษชนกฯ ไม่ได้มีฐานะเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท หรือเมื่อบริษัทมิได้เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกต่อไป

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาซ้ือหรือเช่าท่ีดิน และ/หรือ อาคารเพ่ือขยายสาขาจากท้ังครอบครัวปัทมสัตยาสนธิหรือบุคคล
ภายนอกตามความเหมาะสมท่ีผู้บริหารพิจารณาและน�าเสนอต่อแผนการด�าเนินการส�าหรับการเปิดสาขานั้นแก่คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) หรือคณะกรรมการบริษัทตามอ�านาจอนุมัติท่ีก�าหนดในอ�านาจด�าเนินการและการเข้าท�าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

(Delegation of Authority) เพื่อขออนุมัติในการเปิดสาขาใหม่ต่อไป
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลระดับโลก 

“Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019”

ในสำขำ Outstanding Category ประเภทธุรกิจค้ำปลีก ได้แก่ คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยำสนธิ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

และสำขำ Corporate Excellence Category รับมอบโดย คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำรฯ  

ตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำด้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์เบอร์หนึ่งตัวจริงที่ครองตลำดรำยใหญ่ที่สุดของประเทศ

รางวัล
แห่งควำมส�ำเร็จ
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1 2

3

5 4

6
7

1  กุมภำพันธ์ 2563 บริษัทได้รับรำงวัล GERMAN DESIGN AWARD 2020 ชนะเลิศระดับ Winner จำกสินค้ำ INVISIBLE BED 

ออกแบบโดย อภิรัฐ บุญเรืองถำวร ดีไซเนอร์และนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั้นน�ำของไทย

2  2561-2562 รำงวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019 by Marketeer

3  มีนำคม 2560 รำงวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017

4  กุมภำพันธ์ 2560 THAILAND’S TOP 10 RETAILERS RANKING ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้ำน 

เพียงหนึง่เดียวของไทย จำกกำรจัดอันดบั 500 บรษิทัค้ำปลกีของทวีปเอเชยี-แปซิฟิคประจ�ำปี 2560 ในงำน 2560 RET

5  กุมภำพันธ์ 2559 รำงวัล No.1 Brand Thailand 2015-2016

6  กุมภำพันธ์ 2559 THAILAND’S TOP 10 RETAILERS RANKING ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้ำน 

เพียงหนึง่เดียวของไทย จำกกำรจัดอันดบั 500 บรษิทัค้ำปลกีของทวีปเอเชยี-แปซิฟิคประจ�ำปี 2559 ในงำน 2559 RET

7  กุมภำพันธ์ 2559 รำงวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016

8  กุมภำพันธ์ 2558 รำงวัล Thailand’s Most Admired Brand 2015

9  กุมภำพันธ์ 2551 PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD รำงวัลผู้ส่งออกดีเด่น กลุ่มสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ ปี 2551

10  กุมภำพันธ์ 2548 SUPERBRANDS AWARD FOR “WINNER” รำงวัลสุดยอดแบรนด์ไทย กลุ่มสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ ปี 2548

8

910
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ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิต ท�าการตลาด และจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ของบริษัทและแบรนด์อ่ืน ๆ โดยมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบ่งเป็น  

การค้าปลีก งานโครงการ ตัวแทนจ�าหน่าย (Dealer) และการขายออนไลน์ให้ครอบคลุมการจัดจ�าหน่าย

ภายในประเทศ ส�าหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการต่างประเทศ 

เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศนั้น ๆ รวมถึงการขายแบบงานโครงการและการรับจ้างผลิต

สินค้า (OEM) ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกอบธุรกิจให้เช่าและ

ให้บริการพื้นท่ีเช่าภายใน Index Living Mall และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้แบรนด์ The Walk,  

Little Walk และ Index Mall 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจ�าแนกตามช่องทางการจัดจ�าหน่าย สรุปได้ดังนี้ 

2560 2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำย
1.ภายในประเทศ

1.1 หน้าร้านค้าปลีกของบริษัท  7,100.6 79.7 7,438.1 81.1  7,472.7 80.9

1.2 งานโครงการ 1,080.9 12.1 1,082.8 11.8 1,189.3 12.9

1.3 ตัวแทนจ�าหน่าย  152.2 1.7 133.1 1.5 123.6 1.3

1.4 ออนไลน์  34.5 0.4 84.8 0.9 216.4 2.3

รวมรายได้จากการขายภายในประเทศ  8,368.2 93.9  8,738.9 95.3  9,001.9 97.5

2. ต่างประเทศ

2.1 แฟรนไชส์และตัวแทนจ�าหน่าย/1  324.6 3.6  106.9 1.2  107.2 1.2

2.2 รับจ้างผลิต (OEM)  94.9 1.1  43.4 0.5  56.6 0.6

2.3 ILM Malaysia/2  13.2 0.2  175.4 1.9  - -

2.4 งานโครงการต่างประเทศ  107.5 1.2  109.6 1.2  70.4 0.8

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ  540.1 6.1  435.3 4.7  234.2 2.5

รวมรายได้จากการขาย  8,908.3 100.0 9,174.2 100.0  9,236.1 100.0

หมายเหตุ: /1 รายได้จากธุรกิจแฟรน์ใชส์และตัวแทนจ�าหน่ายคือ รายได้จากการขายสินค้าจากบริษัทให้กับผู้รับแฟรนไชส์ (Franchisees) และตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ  
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ จากในอดีตผู้ได้รับสิทธิในการท�าแฟรนไชส์คือ ILMC ซ่ึงเป็นบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ซ่ึงมีครอบครัว 
ปัทมสัตยาสนธิเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมสูงสุด อย่างไรก็ตาม วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) กับ ILMC  
และบริษัทได้ให้สิทธิดังกล่าวแก่ ILM Inter เป็นต้นมา ท�าให้บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากค่ารอยัลตี้จากผู้รับแฟรนไชส์ (Franchisees) ในรายได้จากการให้บริการ  
นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์และตัวแทนจ�าหน่ายในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม  
2560 จะรวมรายได้จากการขายสินค้าให้กับ ILM Malaysia เนื่องจากในรอบระยะเวลาดังกล่าว ILM Malaysia ยังด�ารงสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

/2 บริษัท ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ILM Malaysia จากร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 51.0 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ท�าให้ ILM Malaysia เป็นบริษัทย่อยนับแต่นั้นมา  
ดังนั้น บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้ผลการด�าเนินงานจากวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ที่รับรู้ผลการด�าเนินงานเป็นส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท 
ร่วมเป็นวิธีจัดท�างบการเงินรวม (Full Consolidation) นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 และได้หยุดด�าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2561

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

• ธุรกิจจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลักษณะของสินค้า แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. สินค้าเฟอร์นิเจอร์

1.1 สินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท มีทั้งหมด 5 แบรนด์ ได้แก่ Index furniture, WINNER, Logica, Trend Design และ

Younique ท่ีครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทการใช้งานในบ้านและส�านักงาน เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไม้ปาร์ติเก้ิลบอร์ด 

เป็นหลัก และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) ภายใต้มาตรฐานยุโรป E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าว

ผลิตจากทั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทและผู้ผลิตสินค้าภายนอก 

1.2 สินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์อื่น ๆ ประกอบด้วยแบรนด์ STANLEY และ HOOKER ที่ขายภายในร้าน MOMENTOUS และ

แบรนด์ BoConcept ที่ขายภายในร้าน BoConcept สินค้าเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวเป็นสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเติมเต็ม 

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้สูงขึ้นมา 
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2. สินค้าเครื่องตกแต่งบ้าน 

ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทท่ีจ�าเป็นภายในบ้านมากกว่า 16,000 รายการ ท่ีคัดสรรและออกแบบอย่างทันสมัยภายใต้แบรนด์ 

Index Home ซ่ึงเป็นสนิค้าท่ีมยีอดขายรองลงมาจากเฟอร์นเิจอร์ ยังมแีบรนด์สนิค้าส�าหรบัเดก็ (Baby & Kids) อย่าง Baby Journey 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นน�า เช่น แบรนด์ Umbra จากประเทศแคนาดา และแบรนด์ Qd little things  

ที่น�าเข้ามาขายโดยเฉพาะอีกด้วย

3. สินค้าที่นอนและเครื่องนอน 

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าที่นอนและเครื่องนอนในร้าน Index Living Mall มีหลากหลายแบรนด์ เช่น แบรนด์ THERAFLEX ซึ่งเป็น

แบรนด์ของบริษัทท่ีผลติเอง, แบรนด์ Serta เป็นแบรนด์ท่ี IDF ได้รบัสทิธิในการผลติและจดัจ�าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย 

และแบรนด์ PureCare นอกจากนี ้บริษัทยังมีสนิค้าท่ีนอนและเครือ่งนอนฝากขาย แบรนด์ Sealy แบรนด์ Omazz แบรนด์ Dunlopillo  

แบรนด์ Lotus และแบรนด์ SANTAS เป็นต้น รวมทั้ง ชุดเครื่องนอนอย่างหมอน ผ้านวม หมอนข้าง และปลอกหมอน ภายใต้

แบรนด์ของบริษัท คือ Index Home แบรนด์ Caterine Brooks และแบรนด์ Studio Carelli

นอกจากนี้ บริษัทมีบริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพและกายภาพเกี่ยวกับการนอนเต็มรูปแบบเพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าท่ีนอน

และเครือ่งนอน ในโซน Sleeping Klinic ส�าหรบัสาขาเดมิ และ Perfect Sleep ส�าหรบั Index Living Mall สาขาบางนา และสาขาอ่ืน 

ที่จะทยอยเปิดตัวในอนาคต

4. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 

บริษัทรวบรวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลากหลายประเภทจากแบรนด์สินค้าช้ันน�า รวมท้ังเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ของ

บริษัทในโซน POWER ONE ภายในร้าน Index Living Mall แบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษทัได้แก่ แบรนด์ Cusino ส�าหรับ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและอุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้า แบรนด์ Cavallini ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และแบรนด์ Bestley 

ส�าหรบัสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ เป็นต้น ส่วนของเครือ่งใช้ไฟฟ้าแบรนด์ช้ันน�าท่ีจ�าหน่าย ได้แก่ SAMSUNG, ELECTROLUX, 

LG, HITACHI, PHILLIPS และ JBL เป็นต้น 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย สามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. ร้านค้าปลีก 

ศนูย์รวมสนิค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Mall) ท่ีรวบรวมเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบับ้านและส�านกังาน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครือ่งใช้ไฟฟ้า

และเครื่องใช้ภายในบ้านอื่น ๆ รายได้ของการขายผ่านร้านค้าปลีกมีสัดส่วนสูงสุดกว่า 70% โดยร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก่ 

1.1 ร้าน Index Living Mall มจี�านวน 37 สาขา โดยเป็นรปูแบบร้าน Standalone จ�านวน 31 สาขา รปูแบบอยู่ในพ้ืนท่ีห้างสรรพสนิค้า 

หรือคอมมูนิตี้มอลล์จ�านวน 6 สาขา ซึ่งมีพื้นที่ในส่วนของขายสินค้าตั้งแต่ประมาณ 3,500 ถึง 18,000 ตารางเมตร และรูปแบบ 

Index Furniture Center ที่ตั้งในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและมีพื้นที่ในส่วนที่ใช้ขายสินค้าตั้งแต่ประมาณ 530 ถึง 3,300 ตารางเมตร

อีกจ�านวน 6 สาขา 

นอกเหนอืจากการจ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน ร้าน Index Livingmall ยังมีการบรกิารอืน่ ๆ  ท่ีตอบโจทย์เกีย่วกบับ้าน 

เช่น Design & Build by Index Living Mall เป็นบรกิารออกแบบและตกแต่งบ้าน กบั Index Home Service บรกิารส�าหรบัคนรกับ้าน 

เช่น จัดส่งและตดิตัง้เครือ่งใช้ไฟฟ้า บรกิารขนย้าย ท�าความสะอาดบ้านและเครือ่งใช้ไฟฟ้า และบรกิารอ่ืน ๆ  โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้จ�าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์อย่างครบวงจร
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ล�าดับ สาขา จังหวัด ชื่อร้าน

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
1 ซีคอน ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center

2 เดอะมอลล์ ท่าพระ กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center

3 เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center

4 เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center

5 รังสิต ปทุมธานี Index Living Mall 

6 บางนา กรุงเทพมหานคร Index Living Mall

7 เอกมัย กรุงเทพมหานคร Index Living Mall

8 บางใหญ่ นนทบุรี Index Living Mall

9 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี Index Living Mall

10 แฟชั่นไอส์แลนด์-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center

11 ราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร Index Living Mall

12 เกษตรนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร Index Living Mall

13 มหาชัย สมุทรสาคร Index Living Mall

14 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Index Living Mall

15 นครปฐม นครปฐม Index Living Mall

16 สกาย ลิฟวิ่ง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center

17 พระราม 2 กรุงเทพมหานคร Index Living Mall

18 บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี Index Living Mall

19 ชัยพฤกษ์ นนทบุรี Index Living Mall

ภำคกลำง
20 พิษณุโลก พิษณุโลก Index Living Mall

21 เดอะวอล์ค นครสวรรค์ นครสวรรค์ Index Living Mall

ภำคตะวันตก
22 หัวหิน เพชรบุรี Index Living Mall

ภำคตะวันออก
23 ชลบุรี ชลบุรี Index Living Mall

24 พัทยา ชลบุรี Index Living Mall

25 ระยอง ระยอง Index Living Mall

26 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Index Living Mall

27 จันทบุรี จันทบุรี Index Living Mall

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 อุบลราชธานี อุบลราชธานี Index Living Mall

29 อุดรธานี อุดรธานี Index Living Mall

30 ขอนแก่น ขอนแก่น Index Living Mall

31 นครราชสีมา นครราชสีมา Index Living Mall

32 สุรินทร์ สุรินทร์ Index Living Mall

ภำคเหนือ
33 เชียงใหม่ เชียงใหม่ Index Living Mall

ภำคใต้
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ล�าดับ สาขา จังหวัด ชื่อร้าน
34 ภูเก็ต ภูเก็ต Index Living Mall

35 หาดใหญ่ สงขลา Index Living Mall

36 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี Index Living Mall

37 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Index Living Mall

1.2 ร้าน Trend Design ได้เปิดตัวมามากกว่า 10 ปี เพื่อขยายประเภทสินค้าให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่

มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงถึงสูง (Premium Mass to Premium) จ�าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพสูง เรียบง่าย ในสไตล์ 

โมเดิร์นอิตาเลียน ร้าน Trend Design จะตั้งอยู่ภายใน Index Living Mall 4 สาขา เป็นร้านค้าแยกตัวอยากจาก Index Living 

Mall อย่างชัดเจนมีพื้นที่วางจ�าหน่ายสินค้าประมาณ 240.0 ถึง 502.0 ตารางเมตร 

1.3 ร้าน MOMENTOUS เป็นศูนย์รวมสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากหลากหลายแบรนด์ (Multi-brand Living Store) สไตล์อเมริกันลักซูรี่  

ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง โคมไฟตกแต่งและของตกแต่งบ้านมากกว่า 200 รายการที่น�าเข้าจากแบรนด์ชั้นน�า เช่น HOOKER 

STANLEY และ C&C Home มีแนวคดิ “Live in the Moment” ห้วงเวลาส�าคญัท่ีล�า้ค่าของชีวติ ด้วยดไีซน์และคณุภาพท่ีเหนอืระดบั 

จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่เป้าหมายของ MOMENTOUS ได้อย่างด ีMomentous ตัง้อยู่ท่ีช้ัน 3 ของห้างสรรพสนิค้า

สยามพารากอน และตั้งอยู่ภายใน Index Living Mall สาขาภูเก็ต และสาขาพัทยา มีพื้นที่ประมาณ 140 - 400 ตารางเมตร 

1.4 ร้าน BoConcept เป็นแฟรนไชส์ร้านเฟอร์นเิจอร์สญัชาตเิดนมาร์ก ภายใต้แนวคดิ Urban Danish Design ท่ีเน้นสนิค้าเฟอร์นเิจอร์

ที่ออกแบบในสไตล์เรียบง่าย (Minimalist) BoConcept มี 2 สาขา ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนด้วยพื้นที่

ประมาณ 464.0 ตารางเมตร และตั้งอยู่ที่ Index Living Mall สาขาพัทยา ด้วยพื้นที่ประมาณ 380.0 ตารางเมตร

1.5 ร้าน WINNER ซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก ภายใต้รูปแบบ COCO (Company Owned Company Operated) โดยเปิด

สาขาแรกที่จังหวัดราชบุรีในปี 2562 และมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมอีกในอนาคต 

2. การขายงานโครงการ 

บริษัทมีการขายสินค้าส�าหรับงานโครงการท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักจะเป็นสินค้าท่ีผลิตตามค�าสั่งซ้ือของลูกค้า 

(Made to Order) ซึ่งมีทั้งที่เป็นสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัทและสินค้าไม่มีแบรนด์ แบ่งเป็น

2.1 งานโครงการท่ีอยู่อาศยั (Home Project) โดยหลกัคอื งานตกแต่งบ้าน คอนโดมิเนยีม โรงแรมและร้านอาหาร งานผลติบันไดเหลก็

ส�าเร็จรูป และงานช้ันลอย ซ่ึงบริการครอบคลุมถึงการผลิตและติดตั้ง โดยบริษัทได้รับความเช่ือถือจากลูกค้าอสังหาริมทรัพย์

ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

2.2 งานโครงการส�านักงาน งานเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน (Logica Project) เช่น โต๊ะท�างาน เก้าอี้ ตู้เก็บของ โซฟาซึ่งบริการครอบคลุม

ถึงการผลิตและติดตั้ง โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง บริษัทเอกชน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และ

รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง

3. ตัวแทนจ�าหน่าย 

บริษัทมีตัวแทนจ�าหน่ายมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาดพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าประมาณ 240.0 ถึง 1,700.0 ตารางเมตร 

ท้ังนี้ ตัวแทนจ�าหน่ายจะต้องจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทเท่านั้นตามข้อก�าหนดในสัญญา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีจะซ้ือสินค้าผ่าน

ตวัแทนจ�าหน่าย คอื เจ้าของบ้านในบรเิวณใกล้เคยีงท่ีชอบสนิค้าท่ีคุม้ค่าและเรยีบง่ายตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ WINNER ปัจจบัุน 

บรษัิทมตีวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ 25 ร้านในหัวเมืองใหญ่และหัวเมืองรอง โดยหลกัจะเป็นสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ของแบรนด์ WINNER 
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4. การขายช่องทางออนไลน์

ผ่าน www.indexlivingmall.com ท่ีรวบรวมสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครือ่งใช้ไฟฟ้าไว้ท้ังหมด

ไว้ในที่เดียว บริษัทยังมีการจ�าหน่ายสินค้าผ่านเวปไซต์ Lazada Shopee และ Index Chat to Shop (Line OA) เพื่อให้ครอบคลุม

ลูกค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

5. การจัดจ�าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในตลาดร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในต่างประเทศ ท�าให้บริษัทได้ร่วมกับ 

ผู้ประกอบการท้องถิน่ท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละประเทศในการขายสนิค้าเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ต่างประเทศ สามารถแบ่งได้ดังนี้

5.1 มีการบริหารงานหน้าร้านเหมือนร้านในไทยและรูปแบบตัวแทนจ�าหน่าย

5.2 รับจ้างผลิต (OEM) และการขายสินค้า (Trading) บริษัทได้รับจ้างผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านท่ีตามค�าสั่งซ้ือ  

(Made to Order) ที่ไม่มีแบรนด์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา 

เป็นต้น 

5.3 งานโครงการ บริษัทได้เริ่มขายงานโครงการในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย งานตกแต่งที่อยู่อาศัย และงานตกแต่ง

ส�านกังาน ท้ังในรปูแบบการซ้ือสนิค้าหรอืการซ้ือสนิค้าพร้อมบรกิารตดิตัง้ โดยบรษัิทมเีครอืข่ายในหลายประเทศ เช่น ผ่านหน้าร้าน

ของเครือข่ายแฟรนไชส์ และตัวแทนจ�าหน่าย รวมทั้งลูกค้าติดต่อกับบริษัทโดยตรง

• ธุรกิจการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า
บรษัิทประกอบธรุกจิให้เช่าและให้บรกิารพืน้ท่ีเช่าโดยบรษัิทและผ่านบรษัิทเดอะวอล์ค ตามกลยทุธ์ท่ีจะผสานจดุเด่นของธรุกจิร้านค้าปลกี

เฟอร์นิเจอร์และธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชม Index Living Mall แบ่งธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่าออกเป็น 4

รูปแบบ ได้แก่

(1) The Walk หรือคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อม: ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารหลายชั้น โดยบริษัทได้คัดสรรร้านค้าต่าง ๆ

ที่ครบครันและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมาย ทั้งร้าน Index Living Mall ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้า และ

ธนาคาร พร้อมที่จอดรถอย่างสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดย ณ สิ้นปี 2562 มีสาขาทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ ราชพฤกษ์,

เกษตรนวมินทร์, และนครสวรรค์ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 48,000 ตารางเมตร

(2) Little Walk หรอืคอมมูนต้ีิมอลล์ขนาดเลก็: ประกอบด้วยพืน้ท่ีเช่าในอาคารชัน้เดยีว มจีดุเด่นเรือ่งความสะดวกสบายในการเข้าถงึร้าน

ค้าทั้งแบบที่เป็น Drive-Through และมีระยะทางจากที่จอดรถไปยังร้านค้าที่สั้น โดย ณ สิ้นปี 2562 มีสาขาทั้งสิ้น 2 สาขา ได้แก่ 
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บางนาและพัทยา โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 8,800 ตารางเมตร

(3) Index Mall: ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารของ Index Living Mall ในรูปแบบ Standalone ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาส

และดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าใน Index Living Mall โดย ณ สิ้นปี 2562 มี Index Mall ทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่

บางใหญ่, พระราม 2, บางนา, และชัยพฤกษ์ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 15,000 ตารางเมตร

(4) พื้นท่ีให้เช่าภายใน Index Living Mall: ประกอบด้วยพื้นท่ีให้เช่าภายในอาคารของ Index Living Mall ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่า

Index Mall ปัจจุบัน สาขา Index Living Mall ที่มีพื้นที่ให้เช่ามีทั้งสิ้น 11 สาขา ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 108.0 ถึง 1,000.0

ตารางเมตร

• ธุรกิจอื่น ๆ
บริษัทมีการให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ Kafé ซึ่งเป็นร้านค้าขนาด 29 - 115.7 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ใน 20

สาขาของร้าน Index Living Mall เท่านั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เติมเต็มความต้องการส�าหรับลูกค้าที่มาเลือกชมสินค้า ซึ่งขนาดพื้นที่

ของแต่ละสาขาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของร้าน Index Living Mall ความหนาแน่นของลูกค้า และจ�านวนร้านอาหาร และ/

หรือ เครื่องดื่มที่ให้บริการในบริเวณดังกล่าว

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
บรษัิทประกอบธรุกจิในตลาดธรุกจิเฟอร์นิเจอร์ท่ีมกีารแข่งขนัสงูท่ีมีผูป้ระกอบการจ�านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายเลก็ และ 

มีผูป้ระกอบการรายใหญ่เพยีงไม่กีร่าย โดยท่ัวไปจะแข่งขันในด้านรปูแบบฟังก์ช่ันการใช้งาน ราคา คณุภาพสนิค้า และบรกิารผ่านแบรนด์สนิค้า

ของผูป้ระกอบการเอง โดยการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางขายหลากหลาย ท้ังร้านค้าปลกี ตวัแทนจ�าหน่าย งานโครงการ ออนไลน์ เป็นต้น

ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในประเทศ ที่ส�าคัญมีดังนี้

• กลุ่ม SB Furniture มีแบรนด์สินค้าหลักคือ SB Furniture และ Concept เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทันสมัย

และเป็นฟังก์ชั่นหลากหลาย ปัจจุบันมีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 45 สาขา และตัวแทนจ�าหน่าย 134 ราย

• บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีแบรนด์สินค้าหลักคือ IKEA เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องน�ามาประกอบเอง (DIY) ปัจจุบันมีสาขา

เปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 2 สาขา

• บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีแบรนด์สินค้าหลักคือ MODERNFORM เน้นเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน และมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเป็นเจ้าของโครงการ กลุ่มราชการ ปัจจุบันมีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 9 สาขา และผู้แทนจ�าหน่าย 6 ราย

• บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) มีแบรนด์สินค้าหลายหลาย เช่น ELEFA, Finna House, Fur Direct, Leaf เป็นต้น

โดยเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีท�าจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและยางพาราเป็นหลักท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการออกแบบ

และการผลิตตามค�าสั่งซื้อ (Made to order) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้นประมาณ 20 สาขา

• บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ากัด (มหาชน) มีแบรนด์สินค้าหลัก ได้แก่ CHIC, RINA HEY โดยเน้นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบหรูหรา เท่ห์ 

และมีความเก๋ไก๋ และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ปัจจุบันมีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 4 สาขา

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทซ่ึงบริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในธุรกิจค้าปลีก  

(Retail Industry) และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ได้มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละแบรนด์สินค้าของบริษัทให้เป็นท่ีจดจ�าของ

ลูกค้า ด้วยสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า  

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังการท�าการตลาดแบบการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

ซ่ึงครอบคลมุช่องทางการสือ่สารหลากหลายช่องทางท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพือ่ให้การสือ่สารถงึกลุม่เป้าหมายอย่างมีประสทิธภิาพ

การบริการที่ครบวงจร ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
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กลยุทธ์ในการขยายสาขาในประเทศไทย 

การขยายสาขาใหม่ของท้ังร้านค้าปลีกของบริษัท และคอมมูนิตี้มอลล์เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีจะส่งเสริมการเติบโตของบริษัท ดังนั้น  

ในการเปิดสาขาร้านค้าปลีกใหม่ ๆ รวมถึงการขยายร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย และสาขาของคอมมูนิตี้มอลล์ในประเทศไทย ผู้บริหาร

จะพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยซ่ึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน สถานท่ีตั้งท่ี

มีศักยภาพท่ียังไม่มีร้านค้าของบริษัทตั้งอยู่ ความหนาแน่นและก�าลังการซ้ือของประชากร ความต้องการต่อสินค้าของบริษัท รวมถึง 

ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงร้านค้าของบริษัท อีกปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญท่ีบริษัทพิจารณาคือ การตั้งร้านค้าใหม่จะต้องส่ง 

ผลกระทบต่อยอดขายของสาขาใกล้เคียงน้อยที่สุด นอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดผู้บริหารยังศึกษาและวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการขยายสาขาท้ังในเชิงความคุม้ค่าทางการเงนิ และความพร้อมของทรพัยากรในด้านต่าง ๆ  ของบรษัิท ท้ังนี ้หากผูบ้รหิาร 

มีความเช่ือม่ันในการขยายสาขาใดแล้วก็จะน�าแผนนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)  

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

นอกเหนอืจากท่ีบรษัิทได้ครองต�าแหน่งหนึง่ในผูน้�าด้านร้านค้าปลกีเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้านในประเทศไทยแล้ว บรษัิทยังได้แสวงหา

โอกาสทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีจะเป็นท่ีหนึ่งในใจเร่ืองธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านท่ีดี

ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น บริษัทได้เริ่มเจาะตลาดต่างประเทศท้ังในรูปแบบร้านค้าปลีกผ่านระบบการแฟรนไชส์และตัวแทนจ�าหน่าย  

รับจ้างผลิต ขายสินค้าผ่านตัวแทน และงานโครงการ 

โดยบริษัท มุ่งมั่นที่จะด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าเดิมในประเทศนั้น ๆ  ในการเสาะหาโอกาสในการขยายสาขาใหม่ ๆ  ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ และ

พัฒนาการด�าเนินการร่วมกันในการบริหารงานเพื่อการเติบโตท่ีย่ังยืนและม่ันคง รวมถึงแสวงหาคู่ค้าในประเทศใหม่ ๆ ซ่ึงจะเร่ิมต้นใน

ประเทศในภมูภิาคเอเซียตะวนัออกเฉยีงใต้ท่ีบรษัิทมองเห็นถงึศกัยภาพการเตบิโตท้ังด้านเศรษฐกจิมหภาค และธรุกจิค้าปลกีเฟอร์นเิจอร์ 

เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่บริษัทพิจารณาในการเลือกคู่ค้า ได้แก่ แนวทาง

ในการด�าเนนิธรุกจิจะต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์ของบริษัทความม่ันคงทางด้านการเงนิ และความเข้าใจในตลาดเฟอร์นเิจอร์ในประเทศนัน้ ๆ  

นอกจากนี ้บรษัิทเห็นว่าการบรหิารต้นทุนและพัฒนาคณุภาพสนิค้าเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะขบัเคลือ่นให้ธรุกจิการรบัจ้างผลติ ขายสนิค้าผ่าน

ตวัแทน และงานโครงการเตบิโต เนือ่งจากธรุกจิเฟอร์นเิจอร์จดัเป็นธรุกจิท่ีมีการแข่งขันทางด้านราคาสงูจากผูผ้ลติเฟอร์นเิจอร์ท่ัวโลก เช่น 

ผูผ้ลติในประเทศจนี และประเทศเวยีดนาม ดงันัน้ บรษัิทมแีผนท่ีจะเพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งจกัรโดยการพฒันาซอฟแวร์ และซ้ือเครือ่งจกัร

ใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนประเภทการผลิตท�าให้ลดปริมาณการผลิตขั้นต�่า ท�าให้บริษัทสามารถสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าคงคลังลดลง 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่

โดยบริษัทพิจารณาจ�านวนสินค้าในแต่ละประเภทให้มีความสมดุล (Balance) เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ 

ให้มาเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าของบริษัทตามท่ีความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงต้องพัฒนาสินค้าให ้

ทันต่อการเปลีย่นแปลงและตอบโจทย์อย่างตรงจดุ โดยทีมพฒันาสนิค้า (Product Development) ร่วมกบัทีมการตลาดในการศกึษาแนวโน้ม 

ตลาดเฟอร์นิเจอร์ท้ังในและต่างประเทศ และไลฟ์สไตล์ท่ีคาดว่าจะเป็นในอนาคต รวมถึงร่วมกับทีมพาณิชย์ (Commercial) ท่ีเป็น 

ผูด้แูลการด�าเนนิการร้านค้าของบรษัิทท่ีจะเป็นผูท่ี้รู้จกัพฤตกิรรมของลกูค้าปัจจบัุนของบรษัิทดท่ีีสดุจากการรบัฟังผลตอบรบัของลกูค้าเพือ่

น�ามาเป็นข้อมลูประกอบในการออกแบบและจดัหาสนิค้าใหม่ ซ่ึงสนิค้าใหม่จะเป็นท้ังในรปูแบบพฒันาสนิค้าเดมิให้มปีระโยชน์ใช้สอยเพิม่

เตมิ และการออกแบบสนิค้าใหม่ท่ีมีดไีซน์ท่ีแตกต่างออกไปเพือ่ตอบสนองความต้องการในอนาคต นอกจากนี ้ทีมการตลาดจะด�าเนนิการ 

ท�าแผนการตลาดรองรับสินค้าใหม่ให้ตรงตามแนวคิดท่ีวางไว้ โดยระยะเวลาในการสรรหาสินค้าใหม่ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการ 

วางจ�าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 6 ถึง 8 เดือน 
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กลยุทธ์ในการขายและบริการ

การขายและบริการท้ังจากหน้าร้านส�าหรับลูกค้าปลีกและพนักงานท่ีให้

บริการลูกค้าโครงการถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งเสริมการเติบโตของ 

บริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว

โดยได้จัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารจัดการ

การขายและการบริการ ข้อมูลรายละเอียดสินค้าท่ีหลากหลายเพื่อให้ 

น�าเสนอกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะ

ได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากพนักงานปฏิบัติงานในทุกสาขา 

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดโครงสร้างค่าตอบแทนให้อ้างอิงกับผลการขาย 

และการประเมินคุณภาพการบริการเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นในการท�างานให้

กับพนักงานอีกด้วย

ท้ังนี้ การจัดอบรมให้กับพนักงานขายและพนักงานติดตั้งของบริษัท

ประกอบไปด้วย (1) การฝึกอบรมพนักงานใหม่ (Orientation Program) 

เพือ่ให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจหน้าท่ีและความรับผดิชอบ รวมไปถงึ

แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละต�าแหน่งได้อย่างเหมาะสม 

(2) การฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  (3) การฝึกอบรมเพือ่

พฒันาความรูแ้ละทักษะการท�างานให้กบัพนกังานปัจจบัุน (Functional &

Soft skill training) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรตามแต่สายงานเพื่อให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ (4) การฝึกอบรมบทบาทของการเป็นหัวหน้างาน

(Leadership Development Program) ให้กบัพนกังานในระดบัหัวหน้างาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นผู้น�า

ที่เหมาะสม และ (5) แผนการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้รับแฟรนไชส์และ
ตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานกับเดียวสาขาของบริษัท

กลยุทธ์ในการก�าหนดราคาสินค้าและการปรับราคาสินค้า

การก�าหนดราคาสนิค้าจะค�านงึถงึต้นทุนสนิค้า ค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง ต�าแหน่งของเครือ่งหมายการค้า (Brand Positioning) และราคาตลาด

ของสนิค้าท่ีใกล้เคยีงกนัเป็นหลกั ท้ังนีห้ากเป็นสนิค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ บรษัิทจะค�านงึถงึการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีน�าเข้า ค่าขนส่ง เป็นต้น มาประกอบในการก�าหนดราคาสินค้า ทั้งนี้ การก�าหนดราคาสินค้าส�าหรับ

แต่ละช่องทางการจดัจ�าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศจะจดัท�าโดยทีมท่ีรบัผดิชอบการขายในแต่ละช่องทาง โดยจะอ้างองิราคากลางท่ี

ขายในร้าน Index Living Mall เป็นหลกั และจะมีการให้ส่วนลดหรอืรายการส่งเสรมิการขายตามนโยบายของผูบ้รหิารเพือ่ให้ราคาเหมาะสม 

กบัภาพลกัษณ์และประเภทของสนิค้าซ่ึงตอบโจทย์แต่ละกลุม่ลกูค้าและเป็นท่ีแข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีการตดิตามยอดขาย 

และผลตอบรับของลูกค้าต่อสินค้าต่าง ๆ ท่ีวางขาย และมีการพิจารณาราคาขายอยู่อย่างสม�่าเสมอ ท้ังนี้ บริษัทฯมีแผนการตลาด

ท่ีก�าหนดการจัดโปรโมช่ันในแต่ละช่วงเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงการจัดการลดราคาพิเศษ (Clearance) ส�าหรับสินค้าท่ีเคลื่อนไหวช้า  

(Slow Move Stock) และสินค้าที่จะไม่มีการจัดซื้อหรือผลิตอีก

กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

บริษัทมีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างให้แบรนด์ Index Living Mall และแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นที่จดจ�าของ

ประชาชนทั่วไปตามเอกลักษณ์ที่บริษัทมุ่งหมาย รวมทั้งสร้างความต้องการในการซื้อสินค้าของบริษัท ดังนั้นบริษัทได้ทุ่มเทในการสร้าง

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาเย่ียมชมร้านและซ้ือสินค้า โดยการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าสัมผัสจริง ได้ประสบการณ์จึง

บอกต่อ จึงใช้ต่อ จึงกลับมาใช้ซ�า้ และกลับมาซื้อซ�า้ รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับ

แต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่องทางนั้น ๆ มากที่สุด 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. ธุรกิจจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
การจดัหาสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ และของตกแต่งบ้านเพือ่วางขายในร้านค้าปลกีของบรษัิท บรษัิทจะด�าเนนิการตัง้แต่การประมาณการยอดขาย

ของปีถัดไปในช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปี โดยค�านึงถึงปัจจัยดังนี้ (1) ยอดขายย้อนหลังในช่วง 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมา (2) อัตราการเติบโต (3)

รายการส่งเสริมการขายในปีนั้น ๆ  และ (4) ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และการค้าปลีก เพื่อวางแผนจ�านวน

และเวลาในการสัง่ซ้ือสนิค้ากบัโรงงานผลติของบริษัทและคูค้่าอ่ืน ๆ และบรษัิทจะมีการทบทวนแผนการสัง่ซ้ือทุกเดอืน และจะสัง่ซ้ือล่วงหน้า

กับคู่ค้าตามระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง (Lead Time) และปริมาณการสั่งซื้อขั้นต�า่ (Minimum Order Quantity) ตามที่คู่ค้าก�าหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 2 ช่วงเวลาหลัก ได้แก่ ช่วงฤดูร้อนในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมของทกุ

ปี และช่วงฤดหูนาวในระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนมกราคมของทุกปี โดยทีมจดัซ้ือ (Merchandising) ทีมพัฒนาสนิค้า (Product Development)  

และทีมการตลาดจะร่วมกนัวางแผนการจดัหาสนิค้าใหม่ทุกสิน้ฤดกูาลนัน้ ๆ  ซ่ึงหากเป็นการจดัหาสนิค้าใหม่บรษัิทจะใช้เวลาประมาณ 6 ถงึ 8 

เดอืน ตัง้แต่ศกึษาความต้องการถงึการผลติสนิค้า เช่น ในเดอืนมถินุายนและกรกฎาคม ทีมงานจะเริม่พจิารณาสนิค้าของฤดรู้อนในปีถดัไป 

โรงงานผลิตและก�าลังการผลิต

บรษัิทมีโรงงานผลติเฟอร์นเิจอร์ซ่ึงด�าเนนิการโดย IDF ตัง้อยูท่ี่บรเิวณมหาชัย จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีเนือ้ท่ีโรงงานประมาณ 160,000  

ตารางเมตร และมีพนกังานประมาณ 1,622 คน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท้ังนี ้ สนิค้าหลกัท่ีผลติจากโรงงาน ได้แก่ (1) เฟอร์นเิจอร์

ส�าหรบับ้าน เช่น ตูเ้สือ้ผ้า เตยีงนอน ตูโ้ฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ตูว้างของและตูเ้กบ็ของ และโต๊ะท่ีผลติจากไม้ปาร์ตเิกิล้บอร์ดและแผ่นใยไม้อัด 

ความหนาแน่นปานกลางท่ีปิดผวิโดยวัสดตุามความต้องการของลกูค้า และโซฟา (2) เฟอร์นเิจอร์บ้ิวท์อิน (3) เฟอร์นเิจอร์ส�านกังาน (4)  

ชุดเครือ่งครวั (5) เฟอร์นเิจอร์ท่ีมีเหลก็เป็นส่วนประกอบ เช่น เก้าอ้ี บันไดส�าเรจ็รปู และ (6) ท่ีนอน โดยปัจจบัุนโรงงานผลติของบรษัิทได้เปิด

ด�าเนนิการ 1 กะเวลาหรอื 8 ช่ัวโมงท�างาน และอาจมกีารท�างานล่วงเวลา ดงันัน้ โรงงานผลติยังมีก�าลงัการผลติท่ีเพียงพอส�าหรบัการรองรบั

แผนการเตบิโตของบริษัทโดย บริษัทมีก�าลงัการผลติสงูสดุ ปรมิาณการผลติจรงิ และอัตราการใช้ก�าลงัการผลติ ซ่ึงเป็นอัตราต่อเดอืนดงันี้

ล�าดับ รายการ ก�าลังการผลิตสูงสุด/1 ปริมาณการผลิตจริง/2 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต/2

เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับบ้ำน
1 ตู้เสื้อผ้า 10,000 ชิ้น 11,639 ชิ้น ร้อยละ 116
2 เตียงนอน 10,000 ชิ้น 18,221 ชิ้น ร้อยละ 182
3 ตู้โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 15,000 ชิ้น 10,441 ชิ้น ร้อยละ 70
4 ตู้วางของและตู้เก็บของ 15,000 ชิ้น 39,836 ชิ้น ร้อยละ 266
5 โต๊ะ 10,000 ชิ้น 13,786 ชิ้น ร้อยละ 138
6 โซฟา 2,500 ชุด 5,788 ชุด ร้อยละ 232

เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน
7 เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน 1,500 ชุด 771 ชุด ร้อยละ 51

เฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงำน
8 โต๊ะท�างาน 5,000 ชิ้น 4,084 ชิ้น ร้อยละ 82
9 ตู้เก็บของแบบอยู่กับที่ 5,000 ชิ้น 5,504 ชิ้น ร้อยละ 110
10 ตู้เก็บของแบบเคลื่อนที่ 1,500 ชิ้น 680 ชิ้น ร้อยละ 45
11 แผงกั้น 500 ชิ้น 830 ชิ้น ร้อยละ 166
12 เก้าอี้ส�านักงาน 2,000 ชิ้น 3,069 ชิ้น ร้อยละ 153

ชุดเครื่องครัว
13 ชุดเครื่องครัว 10,000 ชิ้น 21,151 ชิ้น ร้อยละ 212

เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
14 เก้าอี้ 5,000 ชิ้น 8,193 ชิ้น ร้อยละ 164
15 บันไดส�าเร็จรูป 600 ชิ้น 1,800 ชิ้น ร้อยละ 300
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ล�าดับ รายการ ก�าลังการผลิตสูงสุด/1 ปริมาณการผลิตจริง/2 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต/2

ที่นอน
16 ที่นอน 4,000 ชิ้น 8,347 ชิ้น ร้อยละ 209

หมายเหตุ:  /1 ก�าลังการผลิตสูงสุดค�านวณจากก�าลังการผลิตสูงสุดต่อเดือนส�าหรับการท�างาน 1 กะเวลา หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และโรงงานเปิดด�าเนินการ 6 วันต่อสัปดาห์ 
 /2 ข้อมูลการผลิตจริงเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2562

บริษัทมีแผนที่จะด�าเนินการเป็น Smart Factory โดยในปี 2562 ได้มีการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่เป็นแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ได้รับการ

พัฒนาร่วมกบัผูผ้ลติเคร่ืองจกัร รวมถงึร่วมกบัมหาวิทยาลยัช้ันน�าในประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการผลติ 

และสามารถผลิตสินค้าล็อตเล็กลง (Batch Size) 

การจัดการวัตถุดิบ 

การจัดซ้ือวัตถุดิบจะจัดท�าโดยฝ่ายจัดซ้ือของโรงงาน ซ่ึงจะผลิตตามจ�านวนการสั่งซ้ือสินค้าจากฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทที่พิจารณาจาก 

ยอดการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ล่วงหน้า 1 เดือน สินค้าคงคลังในศูนย์กระจายสินค้าและแผนการผลิตของโรงงาน พร้อมกับมีการทบทวน

แผนการผลติเป็นประจ�าทุก ๆ สปัดาห์ ท้ังนี ้ ตามนโยบายของบรษัิทและโรงงาน การคดัเลอืกผูจ้ดัหาวตัถดุบิจะต้องมกีารเปรยีบเทียบคูค้่า 

2 ถึง 3 ราย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ๆ  เช่น คุณภาพวัตถุดิบ ความตรงต่อเวลา ราคา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณี

ท่ีวตัถดุบิมีคณุลกัษณะพเิศษท่ีบริษัทอาจไม่สามารถหาคูเ่ทียบได้ บรษัิทจะมีการต่อรองราคากบัผูข้ายดงักล่าวโดยอ้างอิงจากราคาท่ีบรษัิท

เคยซื้อหรือราคาตลาดของวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าวัตถุดิบมีคุณภาพและปริมาณตรงตามการสั่งซื้อ ฝ่ายคลัง

วัตถุดิบจะตรวจนับจ�านวนวัตถุดิบที่สั่งซื้อ และฝ่ายรับประกันคุณภาพจะท�าการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบดังกล่าวตามมาตรฐาน 

MIL STD-105E ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการตรวจสอบ

ส�าหรับสินค้าท่ีผลิตโดยโรงงานของบริษัท ต้นทุนวัตถุดิบจัดเป็นสัดส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดของต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยต้นทุนวัตถุดิบ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.1 ของต้นทุนขายส�าหรับสินค้าที่ผลิตจาก IDF ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ วัตถุดิบหลัก 

ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดและแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) ขอบ เหล็ก กระจก วัสดุปิดผิว หนัง ผ้า และ

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ (Fitting) เช่น มือจับ บานพับ สปริง รางลิ้นชัก เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุดิบดังกล่าวโดยหลักสามารถจัดหาได้ทั่วไปจาก 

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิหลายรายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส�าหรบัปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทน�าเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศ

คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของยอดซื้อวัตถุดิบของ IDF ซึ่งจะช�าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก

นอกจากนี้ ยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดหาวัตถุดิบ 10 รายแรกเท่ากับ ร้อยละ 41.3 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าจาก

โรงงานของบริษัท ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากกว่า

ร้อยละ 30.0 ของมูลค่าการสั่งซื้อตามงบการเงินรวม รวมทั้ง บริษัท ได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัตถุดิบหลักมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานและหลายรายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือ การปรับขึ้นของราคาอย่างมีนัยส�าคัญ ลดการหยุดชะงัก

ในกระบวนการผลิต และ/หรือ การปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบอย่างมีนัยส�าคัญ 
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กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF)

1
10

3
8

2
9

4
7

5
6

ขั้นตอนการปิดผิว 
(LAMINATE)

โดยกำรน�ำวัสดปิุดผวิมำทำกำว
แล้วปิดบนไม้ปำติเกิล้ บอร์ด 

และ MDF ตำมแบบ

ขั้นตอนการตัดไม้ 
(CUTTING)

โดยกำรน�ำไม้มำตัด
ให้ได้ชิ้นงำนตำมขนำดกว้ำง-

ยำวตำมแบบที่ต้องกำร

ขั้นตอนการเจาะ 
(DRILLING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำท�ำกำร
เจำะรูตำมแบบ เพื่อใช้ส�ำหรับ
กำรประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์

ขั้นตอนการปิดขอบ 
(EDGING)

โดยกำรน�ำชิน้งำนท่ีตัดขนำด
มำแล้วปิดขอบด้ำนสันไม้ ไม่ให้
เหน็เนือ้ไม้เพือ่ควำมสวยงำม

ขั้นตอนการขึ้นรูป
(FROMING)

โดยกำรน�ำไม้มำเข้ำเครื่อง
ขึ้นรูปให้ได้รูปรำ่งโค้งมน

ตำมแบบ

ขั้นตอนการบรรจุ 
(PACKING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำบรรจุลง
กล่องตำมแบบ เพื่อจัดเก็บ
และจัดส่งให้ลูกคำ้ต่อไป

ขั้นตอนการประกอบสินค้า 
(ASSEMBLY)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำประกอบ
กันเป็นสินค้ำต่ำงๆ เช่น 

ตู้ เตียง

ขัน้ตอนการเคลือบส ีPU/UV 
(PU/UV COATING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำท�ำกำร
เคลือบสีกลิ้งตำมสีโดยกำร
พ่นหรือกำรกลิ้งตำมสีที่

ต้องกำร

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
(PREPARE / SETUP)
โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำใส่

อุปกรณ์ในกำรประกอบและ
ท�ำควำมสะอำด ก่อนท�ำกำร

ประกอบหรือบรรจุ

ขั้นตอนการห่อชิ้นงาน 
(WRAPPING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำห่อด้วย
วัสดุปิดผิวตำมแบบ

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

1.1
1.2

3

6

2

7

4

5.3
5.2
5.1

ขั้นตอนการตัด
(CUTTING/PIPE CUTTING)
โดยกำรเหล็กแผ่นหรือท่อ 
ท�ำกำรตัดขนำดตำมแบบ

ด้วยเครื่อง

ขั้นตอนการตัด้วย LASER 
(LASER CUTTING)

โดยกำรเหล็กแผ่นหรือท่อ 
ท�ำกำรตัดขนำดตำมแบบด้วย
เครื่อง LASER CUTTING

ขั้นตอนการเจาะรู 
(PUNCHING FORMING)
โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำท�ำ
กำรปั้มรูหรือเจำะรูด้วย

แม่พิมพ์

ขั้นตอนการบรรจุ 
(PACKING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำบรรจุลง
กล่องตำมแบบ เพื่อจัดเก็บ
และจัดส่งให้ลูกค้ำต่อไป

ขั้นตอนการเชื่อม 
(WELDING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำเชื่อม
ให้ติดกันตำมรูปแบบ

ขั้นตอนการพ่นสีผง 
(POWER COATING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำพ่นสีผง
ในไลน์พ่นสีและอบ

ขั้นตอนการชุบโครมเมี่ยม 
(CHROME PLATING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำท�ำกำร
ชุบโครมเมี่ยมในบ่อชุบ

ขั้นตอนการพ่นสีอะคริลิก 
(ACRLIC COATING)

โดยกำรน�ำชิ้นงำนมำพ่นสี
ในห้องพ่นสี

ขั้นตอนการดัด
(BLENDING SLENDER)
โดยกำรน�ำชิน้งำนมำท�ำกำร

ดดัโค้งตำมแบบ

ขั้นตอนการประกอบสินค้า 
(ASSEMBLY)

โดยกำรน�ำชิน้งำนมำประกอบกนั
เป็นสินค้ำ เช่น เก้ำอ้ี, โต๊ะ

การจัดหาสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ผลิตภายนอก

สินค้าท่ีซ้ือจากผู้ขายหรือว่าจ้างผลิตจะเป็นท้ังสินค้าท่ีบริษัทออกแบบเอง และสินค้าท่ีเป็นแบบหรือลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต ซ่ึงโดยหลักจะ

เป็นสินค้าของตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ท้ังนี้ ฝ่ายพัฒนาสินค้าจะด�าเนินการคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าโดย 

การเปรียบเทียบกันอย่างน้อย 3 ราย ตามปัจจัยหลัก ๆ ดังน้ี (1) คุณภาพสินค้า (2) ต้นทุนการผลิต (3) ปริมาณการสั่งซ้ือข้ันต�่า  

(4) ความน่าเชือ่ถอื และ (5) ศกัยภาพในการเป็นผูผ้ลติหลกัในระยะยาว ซ่ึงในบางกรณท่ีีบรษัิทจะมกีารเปรยีบเทียบน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด

ก็ต่อเม่ือสินค้าต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะทางและคุณลักษณะพิเศษ สินค้าท่ีเป็นแบบหรือลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต และสินค้าท่ีมีการซ้ือเพิ่ม

(Repeat Order) จากผูข้ายหรอืผูผ้ลติท่ีมีการเปรียบเทียบแล้ว ท้ังนี ้ทีมตรวจสอบคณุภาพจะมีการสุม่ตรวจสอบสนิค้าในทุกค�าสัง่ซ้ือ รวมถงึ

ร่วมกบัทีมพฒันาสนิค้า ทีมบรหิารสนิค้า (Merchandising) ทีมวางแผนการจดัหาสนิค้า และทีมน�าเข้า (Import) จะร่วมกนัประเมนิผลงาน

ของผู้ขายหรือผู้ผลิตเป็นประจ�าทุกปีเพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการพัฒนาในส่วนใด และว่าจ้างผู้ขายหรือผู้ผลิตรายดังกล่าวต่อไปหรือไม่
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การจัดหาสินค้าจากบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้า

การจัดหาสินค้าจากบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การซื้อขาด และการฝากขาย (Consignment) ทั้งนี้ 

ส�าหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ BoConcept และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่จัดจ�าหน่ายในร้าน MOMENTOUS อย่างเช่น แบรนด์ HOOKER 

และแบรนด์ STANLEY เป็นต้น บริษัทจะน�าเข้าสินค้าโดยตรงจากเจ้าของแบรนด์สินค้าซ่ึงจะเป็นการซื้อขาดสินค้าตามราคากลางท่ี 

ถกูก�าหนด ซ่ึงบรษัิทจะช�าระค่าสนิค้าเป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัเป็นหลกั โดยบรษัิทฯ จะเลอืกสนิค้าจากแคตตาล๊อกสนิค้าของแบรนด์นัน้ ๆ 

โดยค�านึงถึงแนวโน้มความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกันกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ช้ันน�าต่าง ๆ ท่ีจะเป็นการซ้ือขาดจาก

ตัวแทนขายสินค้าของแต่ละแบรนด์สินค้าในประเทศไทย

สินค้าฝากขายโดยหลักที่จ�าหน่ายในร้านค้าปลีกของบริษัท เช่น ที่นอน เครื่องนอน พรม และวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของยอดขาย (Gross Sale) การได้รับค่าตอบแทนการขาย (Rebate Fee) และการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ตกลง

กันกับคู่ค้าแต่ละราย ทั้งนี้ การสั่งซื้อหรือเติมสินค้าจะมีการหารือกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า อย่างไรก็ตาม หากสินค้าดังกล่าวเป็นมี

การหมุนเวียนช้ากว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจะส่งคืนสินค้าฝากขายคืนให้กับคู่ค้าทันที 

ยอดการสัง่ซ้ือสนิค้าจากผูข้ายหรอืผูผ้ลติภายนอก 10 รายแรกเท่ากบัร้อยละ 31.3 ของมูลค่าการสัง่ซ้ือสนิค้าของบรษัิท อินเดก็ซ์ลฟิวิง่มอลล์ 

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ผลิตภายนอกจากต่างประเทศคิดเป็น ร้อยละ 14.3 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท 

อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทน�าเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศจีน ซึ่งจะ

ช�าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก

การตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บและกระจายสินค้า

ในปัจจุบัน บรษัิทมศีนูย์กระจายสนิค้าท้ังหมด 3 แห่ง ได้แก่ ศนูย์กระจายสนิค้าบางบอน ศนูย์กระจายสนิค้าเอกชัย และศนูย์กระจายสนิค้า

บางกระดี่ ซึ่งมีเนื้อที่เก็บสินค้ารวมประมาณ 110,870 ตารางเมตร โดยศูนย์กระจายสินค้าบางบอนและบางกระดี่เป็นศูนย์กระจายสินค้า

หลกัท่ีกระจายสนิค้าให้กบัสาขาร้านค้าปลกีของบริษัทท่ัวประเทศไทย รวมถงึลกูค้าท่ีซ้ือสนิค้าจากสาขาในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

(ยกเว้นนครปฐม) และศูนย์กระจายสินค้าเอกชัยเป็นท่ีจัดเก็บสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือจัดส่งให้สาขาร้านค้าปลีก และสินค้าส�ารองเพื่อ 

จดัส่งให้กบัศนูย์กระจายสนิค้าบางบอนต่อไป บริษัทได้มีการจดัหาอุปกรณ์ในการควบคมุ ตดิตาม และขนย้ายสนิค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน  

พร้อมกับพัฒนาบุคลากร และกระบวนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่รับเข้าศูนย์กระจายสินค้ามีปริมาณและ

คุณภาพตรงตามค�าสั่งซื้อโดยการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นส�าหรับสินค้าที่แตกหักเสียหายง่ายและสุ่มตรวจส�าหรับสินค้าอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัท

มีการจัดเก็บสินค้าอย่างมีระบบท�าให้สินค้าเสียหายและสูญหายน้อยที่สุด รวมถึงการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยบริษัทมี

การก�าหนดอัตราสูญเสียขั้นต�่าที่รับได้เท่ากับร้อยละ 0.04 ของจ�านวนสินค้าที่จัดเก็บในศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี ้กระบวนการจดัส่งสนิค้าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) การจดัส่งและตดิตัง้สนิค้าโดยศนูย์กระจายสนิค้าให้กบัลกูค้าโดยตรง 

จะด�าเนินการส�าหรับลูกค้าของร้านค้า Index Living Mall ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้นสาขานครปฐม) และ (2) การจัดส่ง

และติดตั้งสินค้าโดยสาขาของบริษัท ส�าหรับสาขาในต่างจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถยนต์ส�าหรับการจัดส่ง 

สินค้ากว่า 140 คัน รวมทั้งบริษัทยังได้มีการว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกในการขนส่งสินค้าจ�านวนกว่า 100 คันอีกด้วย ในการจัดส่ง

แต่ละรอบบริษัทจะมีการวางแผนการเดินรถให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในจ�านวนท่ีเหมาะสมและประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยจะ

ค�านงึถงึปัจจยัต่าง ๆ เช่น เวลาการจดัส่งท่ีลกูค้าก�าหนด สถานท่ี เส้นทางเดนิรถ และระยะเวลาในการตดิตัง้ เป็นต้น นอกจากนี ้การตดิตัง้ 

สินค้าให้กับลูกค้าจะท�าโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการอบรมจากบริษัทท�าให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีข้อบกพร่องน้อย
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การบริหารสินค้าหน้าร้าน

ร้านค้าปลีกของบริษัทจะเก็บสินค้าภายในร้านค้าตามประเภทและจ�านวนท่ีแตกต่างกันออกไป โดยจ�านวนสินค้าส�าหรับสาขาใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้นสาขานครปฐม) จะน้อยกว่าในสาขาอื่น ๆ และมักจะเป็นสินค้าของตกแต่งบ้าน เนื่องจากสินค้า

เฟอร์นิเจอร์และอื่น ๆ จะจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทมีระบบควบคุมการเติมสินค้าไปยังหน้าร้าน

โดยค�านึงถึงยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังในอดีต

ทั้งนี้ ร้าน Index Living Mall อาจมีการโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขาหากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจ�าเป็นเท่านั้น เช่น กรณีที่สาขาใดสาขาหนึ่ง 

มีสินค้าท่ีมีจ�านวนน้อยหรือขายดีเป็นพิเศษ ก็จะขอโอนสินค้าดังกล่าวจากสาขาท่ีมีสินค้าจ�านวนมาก การโอนสินค้ากลับศูนย์กระจาย

สนิค้าในกรณท่ีีหมดช่วงโปรโมช่ัน และสนิค้าช�ารุด เป็นต้น และการส่งคนืสนิค้ากลบัผูข้ายในกรณท่ีีหมดช่วงโปรโมช่ัน สนิค้ายกเลกิการขาย 

เปลี่ยนแปลงหรือช�ารุด

2. ธุรกิจการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า 
การจัดหาพื้นที่ และพัฒนาโครงการ

ปัจจยัหลกัท่ีบรษัิทพจิารณาในการหาพืน้ท่ีตัง้ของคอมมูนติีม้อลล์ ได้แก่ ความหนาแน่นและก�าลงัการซ้ือของประชากร จ�านวนห้างสรรพสนิค้า

และคอมมูนติีม้อลล์ในบริเวณใกล้เคยีง และความสะดวกในการเดนิทางและการเข้าถงึร้านค้า รวมถงึวเิคราะห์พฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้สอย

ของลูกค้าเพื่อให้สามารถออกแบบแปลนอาคารและโซนร้านค้าให้ตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้าได้ 

ภายหลังจากท่ีได้มีการวางแผนและออกแบบอาคารแล้วนั้น บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาตามนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างการก่อสร้าง  

โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้รับเหมาโดยค�านึงถึงปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบงาน และความน่าเชื่อถือ 

ท้ังนี ้เพือ่ให้การก่อสร้างตรงต่อเวลาและเป็นไปตามแผนและเงนิลงทุนท่ีประมาณการไว้ บรษัิทด�าเนนิการตดิตามอย่างสม�า่เสมอโดยฝ่าย

ก่อสร้างก�ากับดูแล โดยบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 18 เดือนในการจัดหาพื้นที่จนกระทั่งพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ

การจัดหาผู้เช่าพื้นที่

ในระยะแรกของการวางแผนการสร้างร้าน Index Living Mall หรือคอมมูนิตี้มอลล์ บริษัทจะมีการวางแปลนพ้ืนท่ีเช่าให้มีความสมดุล

ของพื้นที่ในสถานที่นั้น ๆ ทั้งในเรื่องของขนาดพื้นที่และประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ โดยบริษัทจะส�ารวจความต้องการในการเช่าพื้นที่

ในเบื้องต้นกับผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเช่าพื้นที่ในสาขาอื่น ๆ และผู้เช่ารายใหม่ที่บริษัทมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ปัจจัย

ส�าคัญที่บริษัทพิจารณาเลือกผู้เช่าพื้นที่ ได้แก่ (1) ก่อให้เกิดการเสริมกันทางด้านธุรกิจกับร้าน Index Living Mall (2) ประเภทธุรกิจที่มี

ความหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงเรยีนสอนพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี ้หากเป็นคอมมูนติีม้อลล์ท่ีมีพืน้ท่ีเช่าขนาดใหญ่ 

อย่าง The Walk และ Little Walk จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะดึงดูดคนมาเดินในคอมมูนิตี้มอลล์ (3) ร้านค้าที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งเพื่อ

เพิ่มโอกาสการอยู่รอดของร้านค้านั้น ๆ และ (4) ธุรกิจที่ดึงดูดลูกค้ามาเดินในห้าง

ทัง้นี้ บริษทัจะเริ่มเจรจาต่อรองค่าเช่า และเงื่อนไขต่าง ๆ  ในสัญญาเช่าพื้นทีก่ับผู้เช่าแต่ละรายตั้งแต่ออกแบบโครงการ นอกจากนี้ ในช่วง

ระหว่างการเช่าพื้นที่บริษัทยังให้ความส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยเหลือกับผู้เช่าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

การบริหารพื้นที่เช่า

การบริหารพื้นท่ีเช่าท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นอีกปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยรักษาผู้เช่ารายเดิมและดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ โดยบริษัทได้

ด�าเนนิงานจดัโซนพ้ืนท่ีเช่าให้เป็นสดัส่วนและเลอืกสรรร้านค้าให้หลากหลาย และยังได้จดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกให้ครบครนั ท้ังท่ีจอดรถ 

ลฟิท์ บันไดเลือ่น และห้องน�า้ให้เพยีงพอต่อจ�านวนผูม้าใช้บรกิาร อกีท้ังบรษัิทมีการบ�ารงุรกัษาและปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคและอาคาร

อย่างสม�่าเสมอให้มีความปลอดภัยและมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังได้มีการพูดคุยและสอบถามความพึงพอใจ

หรือค�าแนะน�าของผู้เช่าอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งยังมีการประชุมร่วมกับผู้เช่าเป็นประจ�าทุก ๆ ปี
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผู้ได้รับการส่งเสริม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ากัด

วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม 3 ตุลาคม 2560

วันที่ออกบัตรส่งเสริม 23 พฤษภาคม 2561

ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และที่นอน ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน

สาระส�าคัญของสิทธิประโยชน์ 

และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกัน 

ไม่เกนิร้อยละ 50 ของมลูค่าเงนิลงทุนเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ โดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมุนเวยีน

มีก�าหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม (ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะมี

มูลค่าประมาณ 123.7 ล้านบาท)

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ ซึ่งจะต้องน�าเข้ามาภายในวันที่ 23 

พฤษภาคม 2564

• จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 960.0 ล้านบาท

• ขนาดของกิจการ มีก�าลังผลิต ดังนี้

- เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนปีละประมาณ 1,950,000 ชุด 

- ที่นอนปีละประมาณ 60,000 ชุด (เวลาท�างาน 10 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี) 

• ตั้งโรงงานในท้องท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด  

และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี  

นับแต่วันเปิดด�าเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และหากได้มีการประกาศ

ก�าหนดมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จะต้องด�าเนินการให้ได้รับ 

ใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากคณะกรรมการฯ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย

หมายเหตุ: IDF เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562
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ผู้ได้รับการส่งเสริม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ากัด

วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม 14 มกราคม 2562

วันที่ออกบัตรส่งเสริม 15 มีนาคม 2562

ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน ในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์

สาระส�าคัญของสิทธิประโยชน์ 

และเงื่อนไข

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกัน

ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มีก�าหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้

จากการประกอบกิจการนั้น

• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการฯ อนุมัติ ซ่ึงจะต้องน�าเข้ามาภายใน 

วันที่ 15 กันยายน 2564

• จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 960.0 ล้านบาท

• ขนาดของกจิการ มกี�าลงัผลติเฟอร์นเิจอร์ปีละประมาณ 500,000 ชุด (เวลาท�างาน 24 ชัว่โมง/วนั : 300 วัน/ปี) 

• ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

• ภาษีเงนิได้นติบุิคคลท่ีได้รบัการยกเว้นมมีลูค่าไม่เกนิ 60 ล้านบาท ท้ังนีจ้ะปรบัเปลีย่นตามจ�านวนเงนิลงทุน

ในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการ

• ต้องด�าเนินการให้ได้รับใบรับรอง ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเท่า  

ภายใน 2 ปีนับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

• ต้องน�าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือการให้บริการตามแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

• ตั้งโรงงานในท้องท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด 

และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี  

นับแต่วันเปิดด�าเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บรษัิทได้มุ่งเน้นท่ีจะสรรหาสนิค้าท่ีมคีณุภาพและหลากหลายให้กบัลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยบรษัิทให้ความส�าคญั

และมีมาตรการส�าหรับป้องกันและควบคุมผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จากการด�าเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมานั้นบริษัท 

ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งของเสียหลักจากกระบวนการผลิต เช่น น�้าเสีย สารเคมีบางชนิด 

เศษไม้ และฝุน่ละออง เป็นต้น ซ่ึงบรษัิท ได้ท�าการบ�าบัดของเสยีดงักล่าวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนจะท�าการปล่อยน�า้ออกจากโรงงาน 

หรือว่าจ้างผู้รับก�าจัดหรือท�าลายของเสียตามที่กฎและระเบียบก�าหนด 

งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมูลค่างานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Back log) ทั้งหมดจ�านวน 826.8 ล้านบาท และ 0.06 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จ�านวนโครงการ
(โครงการ)

บริษัท ปีที่ท�าสัญญา อายุสัญญา มูลค่า

58 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 2560 - 2562 2 เดือน ถึง 3 ปี 826.8 ล้านบาท และ 

0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 2562

กลุ่มบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 2560 - 2562

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ�ากัด 2560 – 2562

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จ�ากัด 2562

อื่น ๆ 2561 - 2562
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จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัท
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 บรษัิทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,525,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 505,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 2,525,000,000.00 บาท ช่ือหลกัทรพัย์ท่ีใช้ในการซ้ือขาย “ILM” และไม่มีการออกหุ้นประเภทอืน่ 

นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 14 รายแรก (ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

ล�าดับ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

1. บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ�ากัด 203,310,000 40.259

2. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,289,320 6.790

3. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 33,989,320 6.731

4. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 33,639,320 6.661

5. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ 33,639,320 6.661

6. นางขันทอง อุดมมหันติสุข 21,004,880 4.159

7. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 13,400,900 2.654

8. นายยิ่งยศ อุดมมหันติสุข 7,858,860 1.556

9. นางสาวชลวดี อุดมมหันติสุข 7,000,000 1.386

10. นางสาวชลทิพย์ อุดมมหันติสุข 7,000,000 1.386

11. นายเอกรัฐ อุดมมหันติสุข 7,000,000 1.386

12. กองทุนเปิดภัทรหุ้นระยะยาวปันผล 3,780,100 0.749

13. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 2,873,000 0.569

14. กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 2,542,000 0.503

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
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การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ 
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีช่ือปรากฎตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ (XO) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นทั้งหมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ�านวน 
(ราย)

จ�านวน (หุ้น) คิดเป็น 
(%)

จ�านวน 
(ราย)

จ�านวน (หุ้น) คิดเป็น 
(%)

จ�านวน 
(ราย)

จ�านวน (หุ้น) คิดเป็น 
(%)

สัญชาติไทย 3,799 504,621,800 99.93 132 235,666,690 46.67 3,667 268,955,110 53.26

สัญชาติต่างด้าว 16 378,200 0.07 2 62,700 0.01 14 315,500 0.06

รวม 3,815 505,000,000 100.00 134 235,729,390 46.68 3,681 269,270,610 53.32

การออกหลักทรัพย์อื่น 
- ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษัิทหลงัหักภาษีเงนิได้ 

นิติบุคคลและหลังหักเงินส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทาง 

การเงนิของบรษัิท กระแสเงนิสด การส�ารองเงนิไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การส�ารองเงนิไว้เพือ่จ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมนุเวียน

ภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามท่ีก�าหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของ

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได ้

นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทย่อยก�าหนดไว้ในแต่ละปี ท้ังนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด การส�ารองเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพ่ือจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือ

เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษัิทย่อย เงือ่นไขและข้อจ�ากดัตามท่ีก�าหนดในสญัญากูย้มืเงนิ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ 

การด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

นโยบาย
กำรจ่ำยเงินปันผล
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แผนผัง
องค์กร

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส

สำยกำร
พำณิชย์

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส 
สำยกำรพัฒนำ

ธุรกิจ

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

สำยบริหำร
สินค้ำตกแต่ง

บ้ำนและ
สินค้ำเด็ก

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยธุรกิจ
ต่ำงประเทศ

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส
สำยบริหำร

สินค้ำ
เฟอร์นิเจอร์

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยงำน
ขำยโครงกำร

และเฟอร์นิเจอร์
ส�ำนักงำน

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส 
สำยกำรตลำด

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยบัญชี-
กำรเงิน และ

บริหำร -พัฒนำ
ทรัพยำกร

มนุษย์

รองกรรมกำร 
ผู้จัดกำรอำวุโส 

สำยห่วงโซ่
อุปทำนและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรเงิน

ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบัญชี

หมายเหตุ บริษัทได้เพิ่มต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบริหารสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าเด็กลาออก มีผล 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจึงได้ให้รองกรรมการผู้จัดการ (Vice President)
 เป็นผู้รับผิดชอบแทน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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โครงสร้างการจดัการของบรษัิทประกอบด้วย คณะกรรมการ  5 ชุด คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดต่างๆ
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 11 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

• กรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 

• มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัท และบริษัทย่อย 

รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์/1 ประธานกรรมการ 

2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 

4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

5. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร

8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / คณะ

กรรมการตรวจสอบ

10. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

11. นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการอิสระ 

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: /1 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการแต่มิได้เป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติ 
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ หรือ นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ท่านใดท่านหนึ่งท�าหน้าที่ร่วมกับประธานกรรมการในการพิจารณา
ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

ท้ังนีข้้อมูลและรายละเอยีดท่ีเกีย่วข้องของคณะกรรมการบรษัิท ปรากฏในส่วนรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท 

โครงสร้าง
กำรจัดกำร
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมือช่ือผกูพันบริษัท คอื นายพิศษิฐ์ ปัทมสตัยาสนธ ินางขนัทอง อุดมมหันตสิขุ นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ  

นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ และนายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 2 ใน 6 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ 

รายละเอียดจ�านวนครัง้ของการประชุม และจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี้ 

ชื่อ-สกุล
ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งการประชุม

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 7/7

2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 7/7

3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 6/7

4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 7/7

5. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 7/7

6. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 7/7

7. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 7/7

8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง/1 กรรมการอิสระ 6/7

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ 7/7

10. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ 6/7

11. นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการอิสระ 6/7

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายพิสิฏฐ์ โอประภากร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ

บริษัท (สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียด

เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดจ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2562 เป็นดังนี้ 

ชื่อ-สกุล
ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งการประชุม

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6

2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6/6

3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6/6



| 71 | รายงานประจ�าปี 2562 

3. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รับแต่งต้ังจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2562 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

1. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 

3. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 

4. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

รายละเอียดจ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2562 เป็นดังนี้ 

ชื่อ-สกุล
ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งการประชุม

1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2562

1. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานคณะกรรมการบริหาร 12/12

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 12/12

3. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 12/12

4. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 12/12

5. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร 12/12

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้รับแต่งตัง้จากมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิทคร้งท่ี 1/2563 เมือ่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 ประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจ�านวน 13 ท่าน ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ 

3. นายวิพล วรเสาหฤท/1 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
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4. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

5. นายณัตินัยน์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน

6. นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์

7. นายสมชาย โตสมสกุล/3 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการพาณิชย์

8. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายบัญชี-การเงนิ และบรหิาร-พฒันาทรพัยากรมนษุย์

9. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ/2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด

10. Mr. Gerard McGurk รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจต่างประเทศ

11. นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นายสุชาติ ศศิวิมลวิทย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

13. นายต่อศักดิ์ กาญจนนิมมานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ /1นายวิพล วรเสาหฤท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  
/2 นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  
/3นายสมชาย โตสมสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แทนนางสาวพรพรรณ วงมาศา ที่ได้ลาออก 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้แต่งตั้งนางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เป็นเลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแล

ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

3. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญ ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) รายงานประจ�าปีของบริษัท

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมท้ังจัดส่งส�าเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

5. ตดิตามและดแูลให้การประชุมผูถ้อืหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบัของบรษัิท และข้อพงึปฏบัิต ิ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และด�าเนนิการเรือ่งอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน 

ประกาศก�าหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�ากับการท�างาน

ของบริษัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มี

รายละเอียดดังนี้ 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษัิทมีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปีผ่านการอนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น ท้ังนี ้ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 

ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 50,000 30,000

กรรมการ 30,000 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ - -

กรรมการ - -

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สิ้นสุด ปี 2562 (บาท)

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 810,000

2. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 500,000

3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 480,000

4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 500,000

5. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 500,000

6. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 500,000

7. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ 500,000

8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

630,000

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

กรรมการตรวจสอบ

620,000

10. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

600,000

11. นายอริยะ พนมยงค์/1 กรรมการอิสระ 320,000

หมายเหตุ:  /1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่นายอริยะ พนมยงค์ 
กรรมการอิสระ 
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ส�าหรับปี 2562 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหารจ�านวน 79.32 ล้านบาท 

ตามล�าดับ

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ส�าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประเภท
ส�าหรับ ปี 2562 

จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส 11 73.80

ค่าตอบแทนอื่นๆ/1 11 5.52

รวม 11 79.32

หมายเหตุ:  /1 ค่าตอบแทนอื่นๆ โดยหลักประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินพิเศษ เป็นต้น

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บุคลากร
จ�านวนพนักงานทั้งหมด
ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนพนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (ราย)

ประจ�า ชั่วคราว

1 ส�านักกรรมการผู้จัดการ 5 0

2 สายการพาณิชย์ 2,202 49

3 สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 113 0

4 สายบริหารสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าเด็ก 28 0

5 สายพัฒนาธุรกิจ 86 1

6 สายงานขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน 57 2

7 สายธุรกิจต่างประเทศ 9 0

8 สายบัญชี-การเงินและบริหาร-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 181 0

9 สายห่วงโช่อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 660 252

10 สายการตลาด 36 0

11 สายการผลิตและสนับสนุนการผลิต 1,526 0

12 สายบริหารพื้นที่เช่า 96 0

13 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 0

รวม 5,003 304

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัท (ค�านวณจากจ�านวนพนักงานลาออกต่อจ�านวนพนักงานประจ�าท้ังหมด ส�าหรับปี 2562  

คิดเป็นร้อยละ 34.43%
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ผลตอบแทนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่าง ๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) 

ปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) ปี 2562

เงินเดือน 1,165.87

เงินโบนัส 102.32

ค่าตอบแทนอื่นๆ/1 352.27

รวม 1,620.46

หมายเหตุ:  /1 ค่าตอบแทนอื่นๆโดยหลักประกอบด้วยเงินจูงใจพนักงาน (Incentives) กองทุนประกันสังคม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัท และบริษัทย่อยได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

และบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บรษัิทให้ความส�าคญักบัการพัฒนาบุคลากร โดยมนีโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ซ่ึงก�าหนดให้การอบรมและการพฒันาบุคลากร

ภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของบริษัท พร้อมทั้งมีแผนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ ทรพัยากร เวลา และบุคลากรในการด�าเนนิการอบรมและพฒันาบุคลากร

ในองค์กร ตลอดจนก�าหนดให้มีการวางแผนการอบรมและจัดท�าแผนการอบรมประจ�าปี โดยที่โปรแกรมการอบรมจะแบ่งเป็น การอบรม

ด้านทักษะ (Skills programs) การอบรมระยะสั้น (Short courses) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) การฝึกสอน 

(Coaching) การให้ค�าปรึกษา (Mentoring) และการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended learning) 

การฝึกอบรมภายใน 

หลักสูตรการอบรมภายใน
ด้านความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม (QSHE) โดย
วิทยากรภายในบริษัท

กลุ่มเป้าหมาย (คน)  

พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ (Operation) พนักงานฝ่ายสนับสนุน
ผู้บริหาร
ระดับสูง

จ�านวนวันที่
อบรม 

(1วัน≥6ชม.)
พนักงาน 
ฝ่ายขาย

พนักงาน 
ฝ่ายสนับสนุน

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/ฝ่าย

สนับสนุน

ประจ�า
ส�านักงาน

ใหญ่

ประจ�าโรงงาน
และฝ่ายจัดส่ง

การอบรมด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน 

ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและ

ลูกจ้างเข้าท�างานใหม่

169 100 1 1
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หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพิ่มพูนทักษะความรู้
ตามต�าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตามต�าแหน่งงาน 

โดยวิทยากรภายในบริษัท

กลุ่มเป้าหมาย (คน)

พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation) พนักงานฝ่ายสนับสนุน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

จ�านวนวันที่
อบรม 

(1วัน≥6ชม.)พนักงาน 
ฝ่ายขาย

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/

ฝ่าย
สนับสนุน

ประจ�า
ส�านักงาน

ใหญ่

ประจ�า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง

คว
าม

รู้ต
าม

ต�า
แห

น่ง
งา

น
(F

un
ct
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na

l S
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ll)

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายและการให้บริการ

ส�าหรับพนักงานอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ประจ�าสาขา 

(โปรแกรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

328 14 5

1. พนักงานต�าแหน่ง Cashier & Customer

Service

43 3 5

2. พนักงานต�าแหน่ง Maintenance 13 2

3. พนกังานต�าแหน่ง Stock & Sales Co. / Café / 

Invoice / Loss Prevention

50 1

ปฐมนเิทศพนกังานใหม่ส�าหรบัพนกังานส�านักงานใหญ่ 75 15 1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 84 3 2 2

ความรู้เกี่ยวกับการจ�าหน่ายสินค้าตู้เสื้อผ้าและ

ชุดรับแขกแบบต่อเติม

120 2

หลักสูตรพนักงานขายโมดูลาร์มืออาชีพ 60 2

หลักสูตรพนักงานขายที่นอนมืออาชีพ 65 2 2 2

ความรู้สินค้าที่นอนส�าหรับพนักงานขายทั่วไป 39 2

ความรู้เกี่ยวกับสินค้าชุดเครื่องนอนกลุ่ม Prue care 61 2

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสไตล์ต่างๆ (3D) 120 10

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสไตล์ต่างๆ 

(Younique)

 8  2

ความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน (Display) 31 1

กฏระเบียบข้อบังคับและการบริการ DC 112 1

ความรู้พื้นฐานเฟอร์นิเจอร์และการใช้งานระบบ 

TMS DC

141 1

ความรู้พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือในการประกอบ

ติดตั้ง DC 

143 1

การประกอบเฟอร์นิเจอร์แบบมืออาชีพ 

ชุดห้องรับแขก DC

136 1

การประกอบเฟอร์นิเจอร์แบบมืออาชีพ

ชุดห้องนอน DC

133 1

การประกอบตดิตัง้สนิค้า Younique ส�าหรบัช่างสาขา 23 9

การประกอบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 

Ital Smart

40 3

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งสินค้า Kitchen 14 5

เทคนิคการเจาะและวัดระยะเพื่อยึดเฟอร์นิเจอร์

เข้ากับผนัง

43 3

มาตรฐานฝีมือช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์บ้าน 24 3
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หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพิ่มพูนทักษะความรู้
ตามต�าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตามต�าแหน่งงาน 

โดยวิทยากรภายในบริษัท

กลุ่มเป้าหมาย (คน)

พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation) พนักงานฝ่ายสนับสนุน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

จ�านวนวันที่
อบรม 

(1วัน≥6ชม.)พนักงาน 
ฝ่ายขาย

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/

ฝ่าย
สนับสนุน

ประจ�า
ส�านักงาน

ใหญ่

ประจ�า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง

มาตรฐานฝีมือช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ     24 3

มาตรฐานฝีมือช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์

ยึดติดอยู่กับที่(Built in)

    14 3

เทคนคิการประกอบตดิตัง้สนิค้าเพือ่ความเป็นมืออาชพี     55 1

ความรู้พื้นฐานการประกอบเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ 

Designer

    10 2

คว
าม

รู้เ
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ทักษะการสื่อสารกับบุคคลต่างสไตล์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   616 312 1

หลักสูตรพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนสู่งานบริการ

และการสื่อสารที่เป็นเลิศ

33 74 29    2

การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ 116  1  8  2

พัฒนานกัขายด้วยกระบวนการเข้าใจลกูค้าต่างสไตล์ 

(Index Super Wow)

53   2   2

การสื่อสารเพื่อลดความขัดแจ้งภายในทีม 587  32   10 1

ทักษะการสื่อสารและการสอน   78     

ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร        

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธภาพ        

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคลส�าหรับหัวหน้างาน        

อุปนิสัยสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน        

การประสานงานอย่างไรให้ได้งาน     127  1

เพิ่มศักยภาพการท�างานด้วยความคิดบวก     220  1

การสร้างความมั่นใจและประทับใจให้ลูกค้าภายใน     139  1

ความคิดสร้างสรรค์กับการท�างาน     143  1

พัฒนาทีมงานมุ่งสู่ความส�าเร็จ     120  1

ส่งสินค้าด้วยวาจาให้น่าประทับใจ     216  1

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังส่งเสรมิและพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะท่ีเกีย่วของเพือ่สนบัสนนุการปฎบัิตงิานให้พนกังานแต่ละบุคคล

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดส่งพนักงานไปอบรมกับวิทยากรผู้เชียวชาญเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

หลักสูตรการอบรมด้านเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ตามต�าแหน่งงาน

โดยวิทยากรภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย (คน)

พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation)

พนักงานฝ่ายสนับสนุน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

จ�านวนวันที่
อบรม 

(1วัน≥6ชม.)
พนักงาน 
ฝ่ายขาย

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/

ฝ่าย
สนับสนุน

ประจ�า
ส�านักงาน

ใหญ่

ประจ�า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง

เทคนิคการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติ    13  107 1

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ (In-House Training) 29 6  5   1
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หลักสูตรการอบรมด้านเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ตามต�าแหน่งงาน

โดยวิทยากรภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย (คน)

พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation)

พนักงานฝ่ายสนับสนุน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

จ�านวนวันที่
อบรม 

(1วัน≥6ชม.)
พนักงาน 
ฝ่ายขาย

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/

ฝ่าย
สนับสนุน

ประจ�า
ส�านักงาน

ใหญ่

ประจ�า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (In-House Training) 346 154 3 22   1

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ (Public Training)  2     1

อบรม ทดสอบและประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (Public Training)

 60     3

ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ส�าหรับการขนส่งส่วนบุคคล (Public Training)

   1 1  1

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน

ระดับหัวหน้างาน (Public Training)

  4    2

ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

(Public Training)

 1     2

การคิดอย่างเป็นระบบ     29  1

การจัดท�าแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ     58  2

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

    10  1

การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

    52  2

การฝึกอบรมภายนอก
คณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิทจะเข้ารบัการฝึกอบรม สมัมนาในหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีและการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท 

เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงจดัโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย เพือ่น�าความรูม้าพัฒนา

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้ค�าแนะน�า หรือข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขและพัฒนาการด�าเนินงานของบริษัทให้ดีมากยิ่งขึ้น 

พนักงาน
บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีได้รับมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ในการบริการต่อลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การ 

ฝึกอบรม และประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นส�าคัญ ด้วยเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า  

ซึ่งหมายถึงเป็นตัวก�าหนดอนาคตของบริษัทด้วยเช่นกัน ด้วยความพร้อมในสิ่งเหล้านี้ที่ท�าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
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หลักสูตรการอบรมด้านเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ตามต�าแหน่งงาน

โดยวิทยากรภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย (คน)

พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation)

พนักงานฝ่ายสนับสนุน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

จ�านวนวันที่
อบรม 

(1วัน≥6ชม.)
พนักงาน 
ฝ่ายขาย

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/

ฝ่าย
สนับสนุน

ประจ�า
ส�านักงาน

ใหญ่

ประจ�า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง

ความรู้ด้านบัญชี-การเงิน    4  1 2

ความในงาน IT    5  1 2

ความรู้ด้านการควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยง

5 4

ประเภทการฝึกอบรม
สรุปการฝึกอบรมพนักงาน

จ�านวนหลักสูตร จ�านวนครั้ง จ�านวนชั่วโมง จ�านวนคน คิดเป็นเงิน (บาท)

การฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายในบริษัท 40.00 191 3,852.60 5,228 4,439,689.00 

การฝึกอบรมภายนอกโดยวิทยากรภายนอก 12.00 44 336.00 903 766,839.90 

สรุป 52 235 4,189 6,131.00 5,206,528.90 

ในปี 2562 บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม และ/หรือ ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ จ�านวน 52 หลักสูตร (หลักสูตรการฝึกอบรมภายในโดย

วิทยากรภายในบริษัท 40 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก 12 หลักสูตร) รวม 236 ครั้ง เป็นเงิน 5,206,528.90 บาท คิดเป็น  

4,182.60 ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วม 6,139 คน (นับหัวซ�้า) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 849.21 บาทต่อคนต่อปี
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน  

ผู้ถอืหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสยีอ่ืน ๆ  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึได้เห็นควรให้มีการจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดข้ึีน โดยครอบคลมุ

เนื้อหาหลักการส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของ 

ผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรท�าให้เกดิความเช่ือม่ันว่าการด�าเนนิงานใด ๆ   

ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพ่ือให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน  

ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดท�าโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

หลักการและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลัก ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบรษัิทจะท�าความเข้าใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าท่ีต้องก�ากบัดแูลให้องค์กรมกีารบรหิาร

จดัการท่ีด ีซ่ึงครอบคลมุถงึ (1) การก�าหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย (2) การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�าเนนิงาน ตลอดจนการ

จดัสรรทรพัยากรส�าคญัเพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์และเป้าหมาย (3) การตดิตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด�าเนนิงาน

• คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลบริษัทให้น�าไปสู่ผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) 

• คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลให้กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบระมัดระวงั (Duty of Care) และซ่ือสตัย์

สจุรติต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดแูลให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น ตลอดจนนโยบาย

หรือแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การลงทุน การท�าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ 

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา และ/หรือ จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล 

เป็นต้น

• คณะกรรมการบรษัิทจะท�าความเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และก�าหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การก�ากับ
ดูแลกิจกำร
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หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดย

เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

• คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจ�าปีของ

บรษัิท สอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษัิท โดยมีการน�าเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ท้ังในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ 

สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท�าหน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของ 

คณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ท้ังคณุสมบัตด้ิานความรู ้ความเช่ียวชาญในธรุกจิของ

บริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ อายุ เพศ 

และประวัติการศึกษา และควรมีเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท

ด�าเนนิกจิการอยู ่เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่าองค์ประกอบและการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก�ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากบัดแูลนโยบายและการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยและกจิการ

อื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

• คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการท�างานของกรรมการบริษัทท้ังคณะเพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ

อุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผลให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัดแูลก�าหนด 

2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการด�าเนินการประเมิน 

3) เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินผล จัดท�ารายงานการสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการบริษัทน�าผลการประเมินมาก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

• คณะกรรมการบริษัทจะก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรษัิทและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ีลกัษณะ

การประกอบธรุกจิ และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสรมิสร้างทักษะ

และความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ

• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูล

ท่ีจ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

• คณะกรรมการบริษัทจะท�าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนิน

งานของบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แผนพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่งงาน
บริษัทให้ความส�าคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดต�าแหน่งงานทุกระดับท่ีส�าคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ม่ันใจ

ได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่าง 

ทันท่วงที ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาลจะเป็นผูก้�ากบัดแูลและผลกัดนัให้มกีารจดัท�าและทบทวน

แผนสืบทอดต�าแหน่งงานในต�าแหน่งกรรมการและต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงต�าแหน่งงานหลักที่มีความส�าคัญต่อ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทตามนโยบายการวางแผนเพื่อสืบทอดต�าแหน่ง (Sucession Plan Policy) 

หลักปฏิบัติ 5 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและสนับสนุนการด�าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ

ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการบรษัิทจะตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธรุกจิอย่างมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน 

จรรยาบรรณในการท�างาน (Operating Policy) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ

ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบรษัิทจะจดัให้มกีรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคล้องกบัความ

ต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การ

บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบริษัทจะก�ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า บรษัิทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์

อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ  

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และ

การท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร

• คณะกรรมการบรษัิทจะก�ากบัดแูลให้มกีารจดัท�านโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการต่อต้านคอร์รปัช่ันท่ีชัดเจนและสือ่สารในทุกระดบั

ขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกดิการน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมท่ีส่งเสรมิและปลกูฝังให้พนกังานทุกคน

ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

มกีารก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัให้มีช่องทางการร้องเรยีนทุจรติ

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ethics_hotline@indexlivingmall.com เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

mailto:ethics_hotline@indexlivingmall.com
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบรษัิทมีความรับผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่าง ๆ  ถกูต้อง  

เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

• ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผน 

ในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

• คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการบรษัิทจะก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ีท�าหน้าท่ีในการสือ่สารกบั 

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา 

โดยบริษัทให้ความส�าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)  

นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจ

ท่ัวไป สามารถเข้าถงึข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม ภายใต้ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูลต่าง ๆ  เช่น ส�านกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) การจัดประชุม 

นกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) การเปิดโอกาสให้นกัลงทุนหรอืนกัวเิคราะห์ได้พดูคยุกบัผูบ้รหิารของบรษัิท (Company Visit) การ

ประชุมทางโทรศพัท์ (Conference Call) การน�าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทุน (Road Show) รวมถงึการจดัท�ารายงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง

กบัผลประกอบการของบรษัิท เช่น ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน (MD&A) เอกสารน�าเสนอข้อมลู (Presentation) 

เอกสารข่าวผลประกอบการ (Earnings Release) รวมถงึการเปิดโอกาสให้สือ่มวลชนเข้าพบและสมัภาษณ์ เป็นต้น โดยมช่ีองทาง 

การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คือ โทรศัพท์: +662 898 6420-5 ต่อ 6129 และอีเมล: ir@indexlivingmall.com และมี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ https://www.indexlivingmall.com

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จนถึงสิ้นปี บริษัทได้ท�า

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จ�านวนครั้ง

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) 2

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 2

การเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) 15

การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 7

การน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Domestic Road Show) 1

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและเท่าเทียม ท้ังรายงานข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ รวมถึงข้อมูลท่ัวไป 

และได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ส�าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียม โดยสามารถ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งทางโทรศัพท์: +662 898 6420-5 ต่อ 6129 และอีเมล: ir@indexlivingmall.com 

นอกจากนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม  

บริษัทได้มีก�าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

• เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญและจ�าเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ เช่น 

ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

https://www.indexlivingmall.com
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• เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ท�าให้

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน

• ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก

• จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) โดยจะเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วม

อย่างเท่าเทียมกัน

• ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม

• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ

• ให้ข้อมลูแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั ยกเว้นมคีวามจ�าเป็นอืน่ใดในการด�าเนนิธรุกจิ เช่น สถาบันการเงนิ สถาบัน

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ปรึกษา ฯลฯ โดยจะด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีการขอให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามใน

สัญญารักษาความลับไว้ 

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการท�าหน้าที่นักลงทุน

สัมพันธ์ให้แก่บริษัท

• ก�าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประกาศงบการเงิน 

• ก�าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งรวมถึงทีมงานนักลงทุน

สัมพันธ์ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศงบการเงิน และ 1 วันหลังจากวันประกาศงบการเงิน 

• คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง
• คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การด�าเนนิการในวันประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ให้ผู้

ถอืหุน้สามารถใช้สิทธิของตน

• คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลให้การเปิดเผยมตท่ีิประชมุและการจดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ  3 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2) พจิารณาให้ความเห็นชอบและก�าหนดรายละเอยีด วสิยัทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิธรุกจิ กลยุทธ์ทางธรุกจิ  

แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ�าปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า

และน�าเสนอ

3) ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ 

ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์

ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4) ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตามแผนงานทางธรุกจิและงบประมาณของบรษัิท 
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5) ด�าเนนิการให้บริษัท และบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสทิธภิาพมาใช้ รวมท้ังจดัให้มรีะบบควบคมุภายใน และ

ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ

6) จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อ

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว 

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9) พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวม

ถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน) และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการบริหาร หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนใด และก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าว เพือ่ช่วยเหลอื

และสนบัสนนุการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ และพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนรวมส�าหรบักรรมการชดุย่อยตามงบประมาณ

ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร (ไม่เกินกว่าจ�านวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

11) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการท�างานและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร (ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล) 

12) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การด�าเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน ตลอด

จนการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทั้ง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

13) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามท่ีก�าหนดใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมท้ังกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และพจิารณาอนมัุตหิลกัการเกีย่วกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมี

เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการเข้าท�าธรุกรรมระหวา่งบรษิัท และบริษทัย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลทีม่ีความเกีย่วข้อง 

เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอ�านาจด�าเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

14) จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้นแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม และก�ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลู เพือ่ให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้อง 

ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด

15) แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (ในกรณีที่สามารถด�าเนินการได้ภายใต้

สัญญาร่วมทุน) หรือบริษัทร่วมในจ�านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (ในกรณีที่สามารถด�าเนิน

การได้ภายใต้สัญญาร่วมทุน) หรือบริษัทร่วม และมีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ 

ผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดุลพินิจท่ีชัดเจนให้การออกเสียงในการ

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (ในกรณีท่ีสามารถด�าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมทุน) หรือบริษัทร่วมใน

เรื่องส�าคัญซ่ึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัท และการท�ารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน  

การท�ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

16) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
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18) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

20) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน

21) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา และน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

22) ประเมินผลการท�างานของกรรมการท้ังคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน�าผล 

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

23) ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท 

กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เช่น การท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั และ

การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงทรพัย์สนิท่ีส�าคญัเท่าท่ีไม่ขัดหรอืแย้งกบักฎหมายอ่ืน รวมท้ังจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ�านาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจ 

หรือการมอบอ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อก�าหนดหรือค�าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทก�าหนดไว้ ท้ังน้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจหรอืมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบรษัิท

หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามท่ีประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ

หลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ

และเงื่อนไขการค้าปกติ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด 

24) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) สอบทานให้บรษัิทมีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิท้ังรายไตรมาสและประจ�าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาจเสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าเป็นเรือ่งส�าคญัและจ�าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชี

ของบริษัท 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ 

และมีประสิทธิภาพ

3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4) มีอ�านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูล รวมท้ังจัดส่งและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ 
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มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5) พจิารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปี อตัราก�าลงั และทรพัยากรท่ีจ�าเป็นในการปฏบัิตงิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนท่ีมีนัยส�าคัญ  

รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

ทุกปี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มีความส�าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าว โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชี

นั้น และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

9) จดัท�ารายงานผลการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าว 

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) และ 

(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้มอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท

10) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12) ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดท�ารายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13) จัดหาความเห็นท่ีเป็นอสิระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เพือ่ให้ความเห็นหรอืค�าแนะน�าตามขอบเขตงานท่ีรบัผดิชอบ ตามความ

เหมาะสมและจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัท

ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจในการแก้ไข เปลีย่นแปลง นยิามและคณุสมบัตขิองกรรมการอิสระ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และ/หรอื 

บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

1) พิจารณาน�าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

2) พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คดัเลอืก และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่  

หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือต�าแหน่งว่างลง หรือต�าแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3) พจิารณาเสนอรายช่ือกรรมการหรอืบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณา

แต่งตั้งตามความเหมาะสม

4) พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5) ประเมินผลการท�างานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถ

น�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน

1) พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ  ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและสมเหตสุมผล ท้ังค่าตอบแทนใน

อัตราคงท่ี (เช่น ค่าตอบแทนประจ�า เบ้ียประชมุ) และค่าตอบแทนตามผลด�าเนนิงานของบรษัิท (เช่น โบนสั บ�าเหนจ็) โดยควรเชือ่มโยง 

กับมูลค่าท่ีบริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับท่ีสูงเกินไปจนท�าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น และ 

น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน�าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมัุตต่ิอไป

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล 

1) ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2) เสนอแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท 

4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

• รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล ให้คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ และ

จดัท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล เพือ่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท และ

ลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้
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1) พิจารณากลั่นกรองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผน 

งบประมาณประจ�าปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการผู้จัดการ 

(Managing Director) ร่วมกันเสนอ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อน�าเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

บรษัิท และในกรณท่ีีสถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวนการใช้งบประมาณท่ีได้รบัอนมุตัิให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์นั้น ๆ 

2) ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการ

ด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ�าปีของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ พรอ้มให้ค�าปรึกษา แนะน�า การบรหิารจดัการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล 

นิติบุคคลหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด�าเนินการใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตาม

ข้อบังคับของบริษัท

4) ตดิตามผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธรุกจิ และรายงานผลรวมท้ังปัญหาหรอือปุสรรคท่ีเกดิข้ึน 

และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท

6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าท�าธุรกรรมใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนเมื่อมีความจ�าเป็น และ/หรือ ที่กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน

และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

ตลอดจนถึงการเข้าท�านิติกรรมสัญญา ยื่นค�าขอ ค�าเสนอ ติดต่อ ท�านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของ

บริษัท และ/หรือ การด�าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท

8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือ การด�าเนินการใด ๆ 

อันมีผลผูกพันบริษัท

9) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�าการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอ�านาจ

ของคณะกรรมการบรหิารและภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิ

ถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้

10) ด�าเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท�าและให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะมี 

การหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

11) มอี�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบใด ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเป็น

คราว ๆ ไป

12) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

13) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารด�าเนินการภายใต้ขอบเขต อ�านาจและหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ�าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

14) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การด�าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตาม

ขั้นตอนอย่างมีระบบ

15) พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษัิท โดยวงเงนิส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนมุตัท่ีิผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแล้ว 

แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
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16) ประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการท�างานของสมาชิกของคณะกรรมการบริหารเป็น

รายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขต 

อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1) ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมท้ังเสนอ

แนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อ

ทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงาน แผนธุรกิจและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2) สนับสนุนและพัฒนาบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3) ก�ากบัดแูล ตดิตาม สอบทาน แผนงานและรายงานการบรหิารความเสีย่งท่ีส�าคญั พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าเพือ่ให้ม่ันใจว่ามกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง

4) รายงานผลการบรหิารความเสีย่งท่ีส�าคญัให้คณะกรรมการบรษัิททราบ ในกรณท่ีีมปัีจจยัหรอืเหตกุารณ์ส�าคญัท่ีอาจจะมผีลกระทบ

ต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

5) รับผิดชอบต่อการอื่นใดทึคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์

ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ�าปีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งก�าหนดโครงสร้าง และอ�านาจบริหารงาน  

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

1) คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณ

ประจ�าปีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนงานและบริหาร

จัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน

3) ดูแลในภาพรวมเกีย่วกบัการปฏบัิตงิานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธรุกจิ แผนงานทางธรุกจิ และแผนงบประมาณประจ�าปี 

ท่ีวางไว้ รวมท้ังให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ  

ข้อบังคบัของบริษัท มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น และ/หรอื มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

และน�ามาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงินและมิใช่การเงิน

4) อนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมท้ังค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการด�าเนินงานท่ีได้รับการอนุมัติโดย 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารในล�าดับถัดจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามล�าดับท่ีปรากฏในแผนผังโครงสร้างการจัดการ

ของบริษัท ท้ังนี้ ความหมายของค�าว่า ”ผู้บริหาร” ให้เป็นไปตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารดังกล่าว

6) พิจารณาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท

7) เป็นตัวแทนของบริษัท ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
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8) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม�่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

9) มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง  

และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจ และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ

บริษัทได้ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจ

จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ 

ผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามท่ีประกาศ 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หร ือประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจม ี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 

หลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ

และเงื่อนไขการค้าปกติ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

10) ด�าเนนิการอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการชุดย่อย

ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

ท่ีเกีย่วข้องของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

อ�านาจอนุมัติ และด�าเนินการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 ได้มีมตอินมุตักิารแก้ไขอ�านาจด�าเนนิการและการเข้าท�าธรุกรรม

ต่าง ๆ (Delegation of Authority) เนื่องจากมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มเติม ซึ่งได้ก�าหนดอ�านาจการอนุมัติวงเงิน

ในโครงการลงทุน ค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างหลัก ๆ ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกรรม อ�านาจอนุมัติ

BOD/1 EC/1 CEO/1 MD/1 COO/3

1. งานงบประมาณ

1.1 การอนุมัติงบประมาณบริษัทประจ�าปี  

(ประกอบด้วย งบประมาณรายได้  

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณลงทุน  

และงบประมาณต้นทุน) รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี



1.2 การอนุมัติโครงการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติงบ

ตามข้อ 1.1 

> 200 ล้านบาท 

ต่อโครงการ

≤ 200 ล้านบาท 

ต่อโครงการ

- - -

1.3 โครงการลงทุนไม่ปกติ หรืออยู่นอก 

งบประมาณ 

> 50 ล้านบาท 

ต่อโครงการ

≤ 50 ล้านบาท 

ต่อโครงการ

- - -

1.4 การอนมัุตกิารใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบรหิาร 

และค่าใช้จ่ายในการขาย ที่ผ่านการอนุมัติงบ

ตามข้อที่ 1.1

> 50 ล้านบาท 

ต่อรายการ

≤ 50 ล้านบาท 

ต่อรายการ

- ≤ 20 ล้านบาท 

ต่อรายการ

-

2. การจัดซื้อ จัดจ้าง



| 92 |  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ประเภทธุรกรรม อ�านาจอนุมัติ

BOD/1 EC/1 CEO/1 MD/1 COO/3

2.1 การเปิด PO (ต่อรายการ) และเป็นการ 

ขอซื้อที่ผ่านการอนุมัติงบตามข้อ 1.1

2.1.1 งาน Construction > 100 ล้านบาท 

ต่อรายการ/2

≤ 100 ล้านบาท 

ต่อรายการ

2.1.2 งานการตลาด > 30 ล้านบาท 

ต่อรายการ/2

≤ 30 ล้านบาท 

ต่อรายการ

≤ 500,000 บาท 

ต่อรายการ

2.1.3 การเปิด PO โดยจัดซื้อส่วนกลาง > 15 ล้านบาท 

ต่อรายการ/2

≤ 15 ล้านบาท 

ต่อรายการ

2.1.4 การซ้ือสินค้าเพ่ือขายโดย Supply 

Chain

> 100 ล้านบาท 

ต่อรายการ/2

≤ 100 ล้านบาท 

ต่อรายการ

2.1.5 การซ้ือสนิค้าเพือ่ขายโดยหน่วยงานอ่ืน > 100 ล้านบาท 

ต่อรายการ/2

≤ 100 ล้านบาท 

ต่อรายการ

≤ 20 ล้านบาท 

ต่อรายการ

หมายเหตุ: /1 BOD – คณะกรรมการบริษัท, EC - คณะกรรมการบริหาร, CEO - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, MD - กรรมการผู้จัดการ COO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 /2 อ�านาจอนุมัติรายการดังกล่าวเป็นของ CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และ MD (กรรมการผู้จัดการ) ลงนามอนุมัติร่วมกัน
 /3 เพิ่มอ�านาจอนุมัติส�าหรับต�าแหน่ง COO- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ท้ังนี ้หากการท�ารายการใดมีลกัษณะเป็นรายการเกีย่วโยงกนั หรอืรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ของบรษัิท บรษัิทมหีน้าท่ีต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล ท�าหน้าท่ีในการสรรหาคดัเลอืก ท้ังนี ้บุคคลท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการ และผูบ้รหิารของบริษัทจะต้องมคีณุสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคบั 

ของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยการคัดเลือกจะด�าเนินการ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาลจะคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้ และ

น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) คณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

3) ในกรณท่ีีผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึง่ท่านเพือ่ร่วมพจิารณา

ก�าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
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นิยาม “กรรมการอิสระ” 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการท่ีมคีณุสมบัตสิอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1) ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจ

มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 

258 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืเป็นผูม้อี�านาจ

ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท หรอืนติบุิคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตรกับ 

ผู้บรหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคมุหรอืบุคคลท่ีจะได้รบั 

การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท หรอื

นติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง ไม่เป็น หรอืเคยเป็น 

ผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั หรือผูม้อี�านาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นการจากมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ 

ค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนใน

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด รวมท้ังไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้

บรหิารจดัการกจิการท่ีมีประชาชนท่ัวไปเป็นผูถ้อืหุ้นตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
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5) หากกรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 30 กันยายน 2559  

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต 

6) กรรมการบริษัท สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการของบรษัิท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ 

เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย 

ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัท หรือบริษัทย่อยท�าข้ึนไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อม

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากต�าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่ง

จ�านวนกรรมการทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)

3) ขาดคณุสมบัตหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความของกฎหมาย หรอืตามข้อบังคบับรษัิท 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงถือเป็นกลไกส�าคัญของระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือช่วยงานของ

คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ  

ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจ

ของตนอย่างอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพ้ืนฐานของงบการเงินซ่ึงจ�าเป็นต้องมีในการท�าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1) มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
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อ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์  (ส�าหรบั

กรรมการอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้งก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

หรอืวนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระ (ส�าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการแต่งตัง้หลงัจากวนัท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) แล้วแต่กรณ ีท้ังนี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณท่ีีกรรมการอสิระ

เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

5) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมท้ังคูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอ 

ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้งก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) หรอืวนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ (ส�าหรบักรรมการอสิระ

ที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  

ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลท�าให้บริษัทหรือคู่สัญญา

มีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป  

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังนี้ การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

7) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�าหรับกรรมการอิสระ 

ท่ีได้รับการแต่งตั้งก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือวันท่ีได้รับ 

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ (ส�าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการแต่งตัง้หลงัจากวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี

8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 

ค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส�าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการแต่งตัง้ก่อนวนัท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) 

หรอืวนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระ (ส�าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการแต่งตัง้หลงัจากวนัท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี

9) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เกีย่วข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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10) ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อยหรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมนียั

ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 

1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ

กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

12) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม  

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ

13) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่

จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 

เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัท โดย

กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเหน็สมควร 

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

สามารถอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(ข) ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

(ค) ตาย

(ง) ลาออก

(จ) ถูกถอดถอน

ท้ังนี ้ในกรณท่ีีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บรษัิท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน

บุคคลที่ลาออก

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1) กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหา ก�าหนด

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

2) กรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล ว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ได้แก่ 

การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรอืการถกูถอดถอน ให้คณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบัตคิรบ

ถ้วนเป็นกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล เพือ่ให้กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล มี

จ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
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จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งตนเข้ามาแทน

3) ในกรณีกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใดลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล ต้องแจ้งให้บรษัิท ทราบล่วงหน้า เพือ่คณะกรรมการบรษัิทจะได้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืน 

ท่ีมีคณุสมบัตคิรบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออกภายในเก้าสบิ (90) วัน เพือ่ให้กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล  

มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน

2) ประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกกลับ

เข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารอาจพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(ก) ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

(ข) ตาย

(ค) ลาออก

(ง) คณะกรรมการมีมติให้ออก

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการบริหารรายดังกล่าว 

ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่

ทดแทนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารท่ีลาออกไปภายใน 90 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการบรหิารมจี�านวนสมาชิกครบตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและ

บรรษัทภบิาล และมีวาระการการปฏบัิตงิานตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษัิท เม่ือกรรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถด�ารงต�าแห่งได้จนครบวาระ ซึ่งผลให้จ�านวนกรรมการไม่ครบตาม

องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

จ�านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล จะท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย

ด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ก่อนท่ีจะด�าเนินการเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป โดยเป็นไปตามกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และข้อก�าหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ซ่ึงจะท�าให้บริษัทมี 

ผลประกอบการหรอืผลก�าไรเพ่ิมข้ึน หรอืลงทุนในธรุกจิท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับรษัิท เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นน�าในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการ

ร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ

หรอืเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของกลุม่บรษัิท ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน โดยการพจิารณาการลงทุนของบรษัิท บรษัิทย่อย  

และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น บริษัทจะท�าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปัจจัย

ความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการ

ร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 

บรษัิท ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและบริหารกจิการบรษัิทย่อย กจิการร่วมค้า และบรษัิทร่วม โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดมาตรการ

และกลไกท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถก�ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง 

การติดตามดูแลให้บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (เท่าท่ีสามารถด�าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตาม

มาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัท

มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย ท้ังนี ้เพือ่รกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษัิท ในบริษัทย่อย กจิการร่วมค้า และบริษัทร่วมดงักล่าว โดยมรีายละเอียดดงันี้

1) บรษัิทจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษัิทย่อย และ/หรอื กจิการร่วมค้า (เท่าท่ีสามารถด�าเนนิการ 

ได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัทย่อย  

และ/หรอื กจิการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมด�าเนนิการให้สอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมท้ังนโยบาย

อื่นๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ 

บริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

2) บริษัทจะส่งบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นผู้บริหาร (เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน) 

ในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าท่ีสามารถด�าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วม  

ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท

3) หากในการเข้าท�ารายการหรือการด�าเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยท่ีเข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินตาม

ประกาศรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ หรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงจะ 

ส่งผลให้บรษัิท มหีน้าท่ีต้องขออนมุตัท่ีิประชุมคณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืขออนมัุตจิากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นของบรษัิท หรอืขอ

อนมัุตจิากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าท�ารายการ บรษัิทย่อยจะเข้าท�ารายการหรอืด�าเนนิการนัน้ได้ต่อเมือ่ได้รบั

อนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิท และ/หรอื หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง (แล้วแต่กรณ)ี  

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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นอกจากนี ้หากในการเข้าท�ารายการหรือการเกดิเหตกุารณ์บางกรณขีองบรษัิทย่อย อันท�าให้บรษัิท มหีน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศ

ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด ประกาศท่ีเกีย่วข้องคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าท�า

รายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

4) คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และ/หรอื กจิการร่วมค้า (เท่าท่ีสามารถด�าเนนิการได้ภายใต้สญัญาร่วมลงทุน) และ/หรอื  

บริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยว

กับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานให้แก่บริษัททราบ โดยน�าประกาศท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคบั โดยอนโุลมรวมท้ังเปิดเผยและน�าส่งข้อมูลส่วนได้เสยีของตน

และบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้องต่อคณะกรรมการบรษัิทให้ทราบถงึความสมัพนัธ์ และการท�าธรุกรรมกบับรษัิท บรษัิทย่อย และ/หรอื 

กจิการร่วมค้า และ/หรอืบรษัิทร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท�ารายการท่ีอาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5) ด�าเนินการให้บริษัทย่อยท่ีมีสาระส�าคัญมีผู้สอบบัญชีเป็นส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันหรือส�านักงานสอบบัญชีท่ีอยู่ในเครือข่าย

เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

6) บรษัิทย่อย และ/หรือ กจิการร่วมค้า และ/หรอื บรษัิทร่วมมีหน้าท่ีน�าส่งรายงานทางการเงนิและงบการเงนิฉบับท่ีผ่านการสอบทาน/ 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวให้บริษัท เพื่อประกอบการจัดท�างบการเงินรวม

หรือผลประกอบการของบริษัท

7) บรษัิท จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการท่ีจ�าเป็น เพ่ือท�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษัิทย่อย และ/หรอื กจิการร่วมค้า (เท่าท่ีสามารถด�าเนนิการ 

ได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัท

จะด�าเนินการที่จ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด�าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) 

และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ

นอกจากนี ้บรษัิทจะตดิตามอย่างใกล้ชิดถงึผลประกอบการและการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อย และ/หรอื กจิการร่วมค้า และ/หรอื บรษัิทร่วม 

ดังกล่าว และน�าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อย 

และ/หรอื กจิการร่วมค้า และ/หรอื บรษัิทร่วมนัน้ๆ เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบายหรอืปรบัปรงุส่งเสรมิให้ธรุกจิของบรษัิทย่อย  

และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือ

ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินกัน 

ฉันสามภีรยิา และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุ้นเกนิร้อยละ 30 ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีง

ท้ังหมดของนิตบุิคคลดงักล่าว ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ 

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก�าหนดโทษ  

ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่ 

อยู่กนิกนัฉันสามภีริยา บุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ รวมถงึนติบุิคคลท่ีกรรมการและผูบ้รหิาร คูส่มรสหรอืผูท่ี้อยูก่นิกนัฉันสามภีรยิา  

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีก�าหนดมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน�าส่งส�านักงาน 
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คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยให้จดัท�าและน�าส่งภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารและทุกครัง้ท่ีมกีารเปลีย่นแปลง หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ตาม 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ก�าหนดภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น  

และก�าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือน

3) บรษัิทก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึน 

ไปหรอืเทียบเท่า และผูป้ฏบัิตงิานท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงรวมถงึบุคคลท่ีถกูสนันษิฐานว่ารูห้รอืครอบครองข้อมลูภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ 

จะต้องระงบัการซ้ือขายเสนอซ้ือหรอืเสนอขายหรอืชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือขาย เสนอซ้ือหรอืเสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท ไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท 

จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในท่ียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  

(“Embargo Period”) ซ่ึงหมายถงึ ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนและจนถงึวนัประกาศผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของบรษัิท รายไตรมาส 

และประจ�าปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา

อย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ภายหลงัเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน

แล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4) บรษัิทก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท และบรษัิทย่อย ซ่ึงรวมถงึบุคคลท่ีถกูสนันษิฐานว่ารูห้รอืครอบครอง 

ข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของบรษัิท และบรษัิทย่อย ท่ีมหีรอือาจมีผลกระทบต่อ

การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของบรษัิท ซ่ึงยังมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซ่ึงตนได้ล่วงรูม้า มาใช้เพือ่การซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ  

เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และ

ไม่ว่าการกระท�าดงักลา่วจะท�าเพือ่ประโยชนต่์อตนเองหรือผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อเทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าดงักลา่ว 

โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5) บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออก 

แล้วมีหน้าท่ีเก็บรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท 

และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย 

ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม

6) บรษัิทก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท และบรษัิทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมลูภายในของบรษัิท และบรษัิทย่อย  

และจะไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีในบริษัท และ/หรอื บรษัิทย่อย หรอืน�าข้อมลูภายใน หรอืสารสนเทศท่ีมีสาระส�าคญัซ่ึงได้รบัรูห้รอืรบัทราบ 

ในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ค�านึงว่าจะได้รับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

7) บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายใน

ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

8) บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยส�าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์

ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษ

จะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ไว้ดังนี้
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1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ

บรษัิทย่อยไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ่ื้น ซ่ึงอาจเป็นผลเสยีหายต่อบรษัิท ไม่ว่าโดยตรงหรอือ้อม หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน 

หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่

จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกท่ีจะท�าให้เช่ือมัน่ได้ว่าการด�าเนนิการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษัิท รวมท้ังจะมีมาตรการท่ีเป็น

ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพึงละเว้นการถอืหุ้นในกจิการคูแ่ข่งของบรษัิท ซ่ึงเป็นจ�านวนท่ีมนียัส�าคญัหากการกระท�าดงักล่าว

จะท�าให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระท�าการ หรือละเว้นการกระท�าการที่ควรท�าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบ

ต่องานในหน้าที่ กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่

บริษัทจะเข้าไปท�าธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบทันที  

ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือ

ญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ เช่น

• การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท

• การด�ารงต�าแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท

• การท�าการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือท�าการผ่านผู้อื่น

4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้าการประมูลราคาเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะท�าให้บรษัิทได้รบัความเสยีหายหรอืไม่กต็าม รวมถงึจะต้องปฏบัิตติามนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของ

บริษัท โดยเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บรษัิทมนีโยบายท่ีจะต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันทุกรปูแบบ โดยมุ่งเน้นส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกั

จรรยาบรรณทางธรุกจิของบริษัท ตลอดจนด�าเนนิธรุกจิด้วยระบบบรหิารงานท่ีมีประสทิธภิาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสรมิ 

ให้มีการอบรมและสร้างจิตส�านึกให้พนักงานท�างานโดยสุจริตและก�ากับดูแลการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทมีการก�าหนด 

หลักการที่ส�าคัญดังนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ัง 

ทางตรงหรือทางอ้อม ถึงแม้จะมีเจตนาที่จะรับหรือคงไว้ซึ่งบริการทางธุรกิจก็มิสามารถกระท�าการใด ๆ ได้ 

2) ห้ามไม่ให้มกีารให้สนิบนกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พรรคการเมือง องค์กรใดๆ ซ่ึงอยู่ในรปูแบบรฐัวสิาหกจิ หรอืบรษัิทในรปูแบบอืน่ ๆ  ท่ี

รฐัเป็นเจ้าของ หรือบุคคลอืน่ใดท่ีท�าธรุกจิกบับรษัิทและบรษัิทย่อย ไม่ว่าจะทางตรง หรอืทางอ้อมผ่านทางบุคคลท่ี 3 ซ่ึงหมายรวมถงึ 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทต่าง ๆ และผู้ร่วมลงทุนที่เป็นของรัฐ หรือเป็นของรัฐบางส่วนโดยเด็ดขาด 

3) ก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏบัิตงิานอย่างสม�า่เสมอและจรงิจงั ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบัิตแิละข้อก�าหนดในการด�าเนนิการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

4) ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีสื่อสาร ท�าความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในระเบียบ

ปฏบัิตงิานฉบับนี ้และมกีารสือ่สารนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน ไปยังหน่วยงานทุกระดบัในบรษัิทและบรษัิทย่อย ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ เป็นต้น

5) ก�าหนดหลักการส�าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

และบริษัทย่อย โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่าง ๆ  หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่าง 

สมเหตุสมผลไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่า 
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การกระท�าหรือไม่กระท�าใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

6) ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ 

แจ้งเบาะแสอันควรสงสยั ท้ังนี ้จะต้องมมีาตรการการปกป้องผูแ้จ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตวัตนของผูแ้จ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด  

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการ

แจ้งเข้ามา

7) พนกังานทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่พบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายทุจรติคอร์รปัช่ันท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทและบรษัิทย่อย ต้อง

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

8) บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทและ 

บรษัิทย่อย โดยจะไม่ลงโทษ ลดต�าแหน่ง หรือท�าให้เกดิผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใดๆ ท่ีปฏเิสธการทุจรติ 

คอร์รัปชั่น แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะท�าให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

9) ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท�านั้น

ผิดกฎหมาย

10) ในกรณท่ีีพนกังานอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีถกูเรยีกร้องให้มกีารจ่ายเงนิเพือ่ไม่ให้ถกูท�าร้ายร่างกาย รวมถงึการข่มขู่คกุคาม

ต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน ซ่ึงถือว่าเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงาน และ/หรือ

ครอบครวัของพนกังาน จงึเป็นเหตจุ�าเป็นให้ต้องม ี“การจ่ายเงนิเพ่ือความปลอดภยั” โดยท่ีการจ่ายเงนิเพือ่ความปลอดภยัดงักล่าว 

นั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และพนักงานจ�าเป็นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ เจ้าหน้าท่ี 

ผู้รับผิดชอบในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทราบทันทีที่สามารถกระท�าได้ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่าง 

เสมอภาค ซ่ึงเป็นรากฐานของการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ท้ังนี ้บรษัิทไม่มนีโยบายการเลอืกปฏบัิตต่ิอบุคคลต่างเชือ้ชาต ิเพศ 

หรือชนชั้น และบริษัทไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักดีกว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลโดยยึดหลกัการปฏบัิตต่ิอทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั และเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคน 

ได้มีการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพรวมถึงสร้าง

ความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส�าหรับพนักงานของ

บริษัท และบริษัทย่อยตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด เช่น มีประกันสุขภาพ

และอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดา

ที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น 

2) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บรษัิทและบรษัิทย่อย มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนบัสนนุให้พนกังานมกีารพฒันาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ 

มีทัศนคตท่ีิดี มีคณุธรรมและจริยธรรม และการท�างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสมัมนาการดงูาน เพือ่ให้พนกังาน

ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้บรษัิทและบริษัทย่อย ยังได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานท่ีมปีระสทิธภิาพ 

การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนักงานให้ชัดเจน การก�าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่ม

สมรรถนะการท�างานของพนักงาน

3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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บรษัิทและบริษัทย่อยก�าหนดนโยบายท่ีสนบัสนนุให้พนกังานปฏบัิตงิานได้อย่างปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานท่ีท�างานท่ีด ีโดย

บรษัิทและบรษัิทย่อย มุง่เน้นการป้องกนัอบัุตเิหตท่ีุอาจเกดิข้ึนได้อย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสร้างให้พนกังานมีจติส�านกึ

ด้านความปลอดภัย อีกทั้ง มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท�าการใดที่เป็น

ผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย (รวมถึง ILM Malaysia) จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่  

บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบัญชี จ�ากดั และ KPMG PLT ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของ ILM Malaysia รวมจ�านวน 3.67 ล้านบาท ซ่ึงประกอบ 

ด้วย ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีรายปี ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ ค่าสงัเกตกุารณ์การท�าลายสนิค้า และค่าล่วงเวลา 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-Pocket Expense) ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ 

ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2562 ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

และ KPMG PLT 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทของกรรมการ ในปี 2562 

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ก่อนวัน IPO 

(23 กรกฎาคม 
2562)

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ 

31 มกราคม 
2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / ประธานกรรมการ 300,000 155,000 455,000 0.090

2. นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / ประธานคณะ

กรรมการบริหาร / ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร

11,525,900 1,875,000 13,400,900 2.654

3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ 19,604,880 1,400,000 21,004,880 4.159

4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จัดการ

33,039,320 950,000 33,989,320 6.731

5. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร 33,039,320 600,000 33,639,320 6.661

6. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร 33,039,320 600,000 33,639,320 6.661

7. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร 33,039,320 1,250,000 34,289,320 6.790

8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

150,000 - 150,000 0.029

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการสรรหา ก�าหนดค่า

ตอบแทน และบรรษัทภิบาล / 

กรรมการตรวจสอบ

200,000 - 200,000 0.039

10. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ

สอบ / กรรมการสรรหา ก�าหนด 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

300,000 19,600 319,600 0.059

11. นายอริยะ พนมยงค์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ - - - -

การถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของผู้บริหาร ในปี 2562 

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่ถือ 
ก่อนวัน IPO 

(23 กรกฎาคม 
2562)

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ 

31 มกราคม 
2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

1. นายวิพล วรเสาหฤท

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - - 22,000 0.004

2. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายบัญขี-การเงิน / บริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 / เลขานุการบริษัท 

70,000 - 70,000 0.013

3. นายณัตินัยน์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสาย

งานขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์

ส�านักงาน

2,079,560 - 2,079,560 0.411

4. นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายบริหารสินเฟอร์นิเจอร์

20,000 - 20,000 0.003

5. นายสมชาย โตสมสกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายการพาณิชย์

- - - -

6. นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสาย

บัญห่วงโซ่อุปทานและเทโนโลยี

สารสนเทศ

20,000 - 20,000 0.003

7. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสาย

การตลาด

8,000 - 8,000 0.001

8. Mr. Gerard Mcgurk 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสาย

ธุรกิจต่างประเทศ

10,000 - 10,000 0.001

9. นายสุชาติ ศศิวิมลวิทย์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 40,000 - 40,000 0.007

10. นายต่อศักดิ์ กาญจนนิมมานนท์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 80,000 - 80,000 0.015
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นโยบายภาพรวม 
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

พฒันาธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสร้างสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ท้ังนี ้บรษัิทและบรษัิทย่อย ตัง้มัน่ท่ีจะด�ารงตนให้เป็นบรษัิท

ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคง

และเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยค�านึงผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในทุกด้าน

จากการท่ีบรษัิทและบรษัิทย่อย ได้ตระหนกัถงึความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม จงึได้ก�าหนดนโยบายท่ีเกีย่วข้องในด้านต่าง ๆ  ดงันี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึง

การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1) การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ และ

สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะค�านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต ้

หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังน�าหลักการก�ากับดูแล

กจิการท่ีดมีาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดลุยภาพของการด�าเนนิงานท้ังทางด้านเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัจะน�าไปสู่ 

การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

3) การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัย และความ

ปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก�าหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

4) การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่สนบัสนนุการด�าเนนิการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังาน ต้องปฏบัิตตินให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้ห็น ช่วยเหลอื หรอืกระท�าการใด ๆ   

อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม

และเพียงพอ และเกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึสือ่สาร ให้ความรู ้สนบัสนนุและสร้างจติส�านกึแก่พนกังาน รวมถงึผูท่ี้เกีย่วข้องทุกฝ่าย  

ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) 

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว หรือสถานะอื่นที่มิได้เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของพนักงานอันเป็นปัจจัยส�าคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน บริษัท จึงมีนโยบาย

มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนอยู่รวมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงาน

ทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีการเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน ผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) จัดระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ท้ังในรูปของเงินเดือน โบนัสท่ีเป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ  

รวมถึงสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ท้ังท่ีตามกฎหมายก�าหนด เช่น ประกัน

สังคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมท้ังเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น  

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น 

2) จดัให้มกีารพัฒนาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม ผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสมัมนาการดงูาน เพ่ือให้พนกังาน

ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมิน

และเพิ่มสมรรถนะการท�างานของพนักงาน

3) จัดสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างเต็ม 

ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย รวมท้ังให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้

พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท�าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

4) จัดพื้นที่และอุปกรณ์ส�าหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและออกก�าลังกาย เช่น โต๊ะ pool เครื่องออกก�าลังกาย และ

ลานกิจกรรม / งานสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

5) จัดให้มีช่องทางส�าหรับพนักงานในการร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทางร้องเรียน  

บนเว็บไซต์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบประเมินความพอใจของบริษัท เป็นต้น โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน  

ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing policy) 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการน�าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ดังนี้

1) ค�านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส�าคัญ โดยมุ่งเน้นท่ีการใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน  

เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2) พัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ

และมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ

3) ยึดม่ันในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด�าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ของบริษัท และบริษัทย่อย  

ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ 



| 108 |  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

4) ค�านงึถงึความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้าท่ีมีคณุภาพและมีความปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบ

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ 

เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัท 

5) จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

6) รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ทางที่มิชอบ

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้า ปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั ภายใต้แนวคดิการใส่ใจและรกัษาสิง่แวดล้อม โดยมุง่เน้นดแูลและพฒันา

กระบวนการผลิต และเลือกใช้ วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจ�าเป็น เพ่ือให้มีการ

หมนุเวยีนการใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ หลกีเลีย่งการท�าลายสิง่แวดล้อม จดัหาระบบรกัษาสิง่แวดล้อมท้ังท่ีก�าหนด

เป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง รณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุส�านักงานสิ้นเปลืองต่าง ๆ 

อย่างคุม้ค่า เช่น การใช้กระดาษรียสู (Re-Used) การเปิด-ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งปรบัอากาศระหว่างช่วงพกั การจดัสือ่แจกเป็นซีด ีหรอื 

Soft Files แทนท่ีจะเป็นกระดาษจดัท�าเป็นรูปเล่ม เน้นการสือ่สาร ประชุม จดัท�าธรุกรรมต่าง ๆ  ทางอนิเทอร์เนต็ให้มากข้ึน ลดการเดนิทาง 

ไป-มาภายในระหว่างส�านักงาน เป็นต้น 

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บรษัิทได้น�าแนวคดิในการรับผดิชอบต่อสงัคมมาปรับใช้และคดิค้นให้เกดินวตักรรมทางธรุกจิท่ีสร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขัน

ต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบใน

ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และการศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณา และวิเคราะห์

กระบวนการท�างานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสใน

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างผลก�าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น โครงการน�า RPA (Robotic 

Process Automation) มาเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างานที่มีขั้นตอนท�างานนาน ซึ่งนอกจากท�าให้หน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างานแล้ว ก็ยังช่วยลดปริมาณในการใช้กระดาษในส�านักงาน 

7. การจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท จะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

โดยมกีารจดัท�ารายงานเปิดเผยการด�าเนนิงานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ท่ีครอบคลมุการด�าเนนิการด้านธรุกจิ ด้านสิง่แวดล้อมและความ

ปลอดภัย และด้านสังคม รวมถึงจัดท�าข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลท่ีหลากหลาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

สังคม และชุมชนอันเป็นท่ีท่ีบริษัท ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และ

ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่ง

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ 
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9.1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้าน

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และบริษัทย่อย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต

คอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ัง 

ทางตรงหรือทางอ้อม ถึงแม้จะมีเจตนาที่จะรับหรือคงไว้ซึ่งบริการทางธุรกิจก็มิสามารถกระท�าการใด ๆ ได้ 

2) ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง องค์กรใด ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทในรูปแบบอื่นๆ 

ท่ีรัฐเป็นเจ้าของ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท�าธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมผ่านทางบุคคลท่ี 3 ซ่ึง 

หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่าง ๆ และผู้ร่วมลงทุนที่เป็นของรัฐ หรือเป็นของรัฐบางส่วนโดยเด็ดขาด

3) ก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏบัิตงิานอย่างสม�า่เสมอและจรงิจงั ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบัิตแิละข้อก�าหนดในการด�าเนนิการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

4) ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีสื่อสาร ท�าความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในระเบียบ

ปฏบัิตงิานฉบับนี ้และมีการสือ่สารนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษัิท ผ่านช่องทางต่าง ๆ   

เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น

5) ก�าหนดหลักการส�าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่น

ใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  

ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระท�าหรือ 

ไม่กระท�าใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

6) ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ

แจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ท้ังนี้ จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่าง 

เข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแส

ที่มีการแจ้งเข้ามา 

7) พนักงานทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย  

ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

8) บริษัท ให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะ

ไม่ลงโทษ ลดต�าแหน่ง หรือท�าให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใด ๆ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น 

แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะท�าให้บริษัท ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

9) ผู้ท่ีกระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท�าท่ีผิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ

ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

10) ในกรณีท่ีพนักงานอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินเพ่ือไม่ให้ถูกท�าร้ายร่างกาย รวมถึงการข่มขู่

คุกคามต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความปลอดภัยของพนักงาน และ/

หรือครอบครัวของพนักงาน จึงเป็นเหตุจ�าเป็นให้ต้องมี “การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย” โดยที่การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย 

ดังกล่าวนั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และพนักงานจ�าเป็นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทราบทันทีที่สามารถกระท�าได้
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9.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
โดยในปี 2562 มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังต่อไปนี้

• กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
บรจิาคถงุยังชีพช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม ลงพืน้ท่ีน�า้ท่วมแจกอาหาร

แห้ง น�้าดื่มและของใช้จ�าเป็น จ.อุบลราชธานี

บริษัทระดมทีมพนักงานจากศูนย์กระจายสินค้าจากกรุงเทพฯ และ

พนกังานในพืน้ท่ี จ.อุบลราชธาน ีนบั 10 ราย พร้อมกบัรถบรรทุกกระจาย

สนิค้าลงพ้ืนท่ี จ.อบุลราชธาน ีน�าถงุยงัชีพประกอบด้วยเครือ่งดืม่ อาหารแห้ง  

และของใช้จ�าเป็น เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม อ.วารินช�าราบ  

(เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562) และ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี  

(เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562) รวมกว่า 100 หลังคาเรือน นอกจาก

นี้ ยังเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของข้ึนท่ีสูงให้แก่ชาวบ้าน และบรรจุกระสอบ

ทรายท�าคันกั้นน�้าให้แก่ชาวบ้านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจุดท่ี

น�้ายังเข้าไม่ถึง

มอบเงินช่วยเหลือ อาหารแห้ง น�้าดื่มและของใช้จ�าเป็น จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัทส่งทีมงานลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน�าน�้าดื่ม อาหารแห้ง และของใช้จ�าเป็น พร้อมมอบเงิน จ�านวน 100,000 บาท ให้กับ

คุณวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนจังหวัด เพื่อน�าไปช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีคุณอภิชัย จ�าปานิล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2562 ณ ศูนย์รับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทมอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญ พร้อมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชนท่ีตั้งอยู่ใกล้กับส�านักงานใหญ่ของบริษัท  

ศูนย์กระจายสินค้า และสาขาต่าง ๆ 

   

 โรงเรียนวัดก�าแพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชุมชนใต้สะพานพระราม 8

  

 “Index ปันรักสู่พี่น้องบนดอย” โรงเรียนบ้านนาคอเรือ  โรงเรียนวัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ต�าบลนาคอเรือ อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

บริจาคของใช้จ�าเป็น ให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ 

  

 สาขานครศรีธรรมราช มอบลูกฟุตบอลให้แก่ บริจาคของใช้ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองจ�าปา อ.โนนสูง

 โรงเรียนคลองจิหลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครราชสีมา
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 กิจกรรมเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กตาบอด บรจิาคของใช้ให้กบัสถานรบัเลีย้งเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ชมุชน

 ผู้พิการซ�้าซ้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา วัดมหาวงษ์ ร่วมกับมูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ

  

 บริจาคของใช้จ�าเป็นให้กับมูลนิธินกขมิ้น  บริจาคเฟอร์นิเจอร์และสินค้าให้กับกาชาดจันทบุรี

 ณ Index Livingmall สาขาพระราม2 เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคม-ชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

โครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย 

บริษัทร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและชุมชนใกล้เคียง จ�านวน 2 ครั้ง  

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ 20 พฤศจิกายน 2562
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การจ้างงานผู้สูงอายุ และผู้พิการ

• กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
บริษัทร่วมกิจกรรมงานบุญของวัดในชุมชน และบริจาคของจ�าเป็น

  

 งานบุญประจ�าปี วัดท่ามะยม และ ชุมชนพื้นที่จอหอ ร่วมเดินในขบวนแห่ และจัดซุ้มแจกน�้าดื่ม

 จังหวัดนครราชสีมา วันแห่นมัสการหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

• กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ได้น�าร่องโครงการลดใช้ถุงพลาสติกในทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ท่ีผ่านมา ตามท่ีได้รับขอความร่วมมือจากทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้แจ้งมาตราการ 

ด�าเนินการเกี่ยวกับโครงการ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงและแก้วน�้า

พลาสติก” ซึ่งบริษัทได้เริ่มด�าเนินการน�าร่องลดใช้พลาสติกมาก่อนแล้ว รวมทั้งล่าสุดเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้น�าร่องรณรงค์ในส่วนของพนักงานส�านักงานใหญ่ 

และร้านค้าในชุมชนใกล้เคียง 
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• กิจกรรมเพื่อพนักงาน 
กิจกรรมเปี่ยมสุข ของสาขา ต่าง ๆ เช่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง กีฬาสีภายใน เป็นต้น

กิจกรรมเปี่ยมสุข ‘กีฬาสีภายใน

การตรวจสุขภาพประจ�าปี
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อ ILM IDF TW ILM Inter 

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ X

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง //, Ax

3. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ //, A

4. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ //, A

5. นายอริยะ พนมยงค์ //

6. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ /,0 / / /

7. นางขันทอง อุดมมหันติสุข / / / /

8. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ /,0 / / /

9. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ / / / /

10. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ /,0 / / /

11. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ / / / /

12. นายวิพล วรเสาหฤท 0

13. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ 0

14. นายณัตินัยน์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์ 0

15. นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย 0

16. นายสมชาย โตสมสกุล 0

17. นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ 0

18. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ 0

19. Mr. Gerard Mcgurk 0

20. นายสุชาติ ศศิวิมลวิทย์ 0

21. นายต่อศักดิ์ กาญจนนิมมานนท์ 0

หมายเหตุ:

x  = ประธานกรรมการ / = กรรมการ Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

// =  กรรมการอิสระ 0 = ผู้บริหาร A = กรรมการตรวจสอบ
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้ศึกษาและน�ากรอบ COSO มาประยุกต์ให้เข้ากับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่

ครอบคลมุการด�าเนนิงานของบริษัทในระดบัองค์กร โดยค�านงึท้ังปัจจยัภายในและภายนอก ประเมินความเสีย่งและระบุความเสีย่งท่ีส�าคญั

ของบรษัิท แล้วก�าหนดแผนงานรองรับในการป้องกนั ก�ากบัดแูลและควบคมุความเสีย่งด้านต่างๆ เพือ่ลดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้  

ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและการพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัว จากการหดตัวของภาคการส่งออก ท่ีมีผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศได้ชะลอตัวลง แม้รัฐบาลได้ออก

มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศในช่วงปลายปีซึ่งมีแนวโน้มว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่เกิน 3% ต�่าที่สุดในรอบ 5 ปี  

ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้สินค้าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือความต้องการของพื้นที่เช่าลดลง 

รายได้จากการขายหลกัของบริษัทมาจากการขายสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ภายใต้แบรนด์ Index furniture และ WINNER ซ่ึงเจาะกลุม่ลกูค้าตลาด

รายได้ปานกลางถงึปานกลางค่อนข้างสงู (Mass to Premium Mass) คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 49.2 ของรายได้จากการขายรวมส�าหรบัรอบปี 

บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มประชากรนี้มีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจไม่มากก็น้อย  

ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย ทั้งออนไลน์

และออฟไลน์ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้าทุกเดือน บริษัท ยังให้ความส�าคัญกับสินค้าตกแต่งบ้าน (Home Decorative Item) ซึ่งเป็น

สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว และลูกค้าสามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้เป็นประจ�า และมีการจ�าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

ที่เจาะกลุ่มลูกค้าตลาด Premium อย่างสินค้าแบรนด์ BoConcept และสินค้าสไตล์อเมริกันที่วางจ�าหน่ายในร้าน MOMENTOUS อย่าง

แบรนด์ STANLEY และแบรนด์ HOOKER เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงของความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ และการพึ่งพาสินค้าภายใต้แบรนด์ Index furniture และ WINNER อีกด้วย

ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นท่ีเช่านั้น ในการเลือกผู้เช่าพ้ืนท่ี บริษัทได้ค�านึงถึงฐานลูกค้าและความเป็นไปได้ในการอยู่รอด

ของร้านค้านั้น ๆ และได้มีการประชุมกับผู้เช่าพื้นที่อย่างสม�่าเสมอเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์และสามารถด�าเนินการช่วยเหลือได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ รวมท้ัง ยังมกีารเฝ้าตดิตามและศกึษาสภาพเศรษฐกจิ โดยเฉพาะภาคอสงัหารมิทรพัย์และข้อมลูทางการตลาดท่ีเกีย่วข้อง 

เพื่อเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1.2 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน และธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า
การค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ในปี 2562 มีการแข่งขันสูงข้ึนเป็นล�าดับ ท้ังจากผู้ประกอบการรายใหญ่รายใหม่ ๆ  

ท่ีเข้ามาตตีลาด และผูป้ระกอบการต่างประเทศท่ีมีต้นทุนการผลติท่ีต�า่ ซ่ึงท�าให้ต้องแข่งขันกนัท้ังด้านราคา รายการส่งเสรมิการขาย และ

ปัจจัย
ควำมเสี่ยง
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การออกสินค้าดีไซน์ใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อีกทั้ง ช่องทางการ

ขายสนิค้าออนไลน์ซึง่เตบิโตอย่างรวดเรว็ได้เข้ามามผีลกระทบกบัการด�าเนนิการร้านค้าปลกีเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้านเพิม่มากขึน้

บรษัิทมกีารจดัการความเสีย่งเรือ่งของการแข่งขัน โดยการพฒันาสนิค้าให้มคีวามแตกต่างจากคูแ่ข่ง การจดัหาสนิค้าจากผูผ้ลติภายนอก 

และพัฒนาเรื่องการนวัตกรรมในการผลิตสินค้า โดยโรงงานในเครือเพื่อช่วยในการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังแสวงหา

เฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้านท้ังในประเทศ และต่างประเทศท่ีมีรปูแบบดไีซน์โดดเด่นและแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอืน่ในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในต้นทุนท่ีต�่า สามารถแข่งขันได้ และมีการส่งเสริมการขายผ่าน

แคมเปญโปรโมชั่น หรือจัดรายการส่งเสริมการขายเฉพาะพ้ืนท่ี เพื่อให้สามารถตอบสนองและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ บริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เช่น การขายผ่านทางระบบออนไลน์ (On-line) รวมท้ังการ

ขยายช่องทางไปยังงานโครงการ และตลาดต่างประเทศทั้งในรูปแบบลงทุนเองและแฟรนไชส์

ธุรกิจให้เช่าและให้บริการพ้ืนท่ีเช่าท่ีมีการแข่งขันอยู่สูงอันเกิดจากการเปิดคอมมูนิตี้มอลล์และห้างสรรพสินค้าใหม่ การซ้ือสินค้าและ

สั่งอาหารออนไลน์ และการดึงดูดผู้เช่าพื้นท่ีท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงโดยการปรับตัวตามการ

เปลี่ยนแปลงของความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ เช่น การดึงร้านค้าท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมาเช่าพ้ืนท่ี 

การจัดสรรร้านค้าให้มีความหลากหลาย และจัดกิจกรรมภายในคอมมูนิตี้มอลล์อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

1.3 ความเสี่ยงจากการส่งออกผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ในปัจจุบันบริษัทได้มีการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในต่างประเทศผ่านร้านค้าแฟรนไชส์และตัวแทนจ�าหน่าย  

งานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และงานโครงการในต่างประเทศ เช่น ประเทศปากีสถาน สหภาพเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศ

อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยรายได้จากการขายสินค้าไปยังต่างประเทศส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ 2.5 

ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวในปีนี้ ส่งผลให้ผลประกอบการของร้านค้าแฟรนไชส์ และตัวแทนจ�าหน่ายและการขยายธุรกิจใน 

ต่างประเทศอาจเป็นไปไม่ตามเป้าหมาย นอกจากนี ้การขยายธรุกจิในตลาดเกดิใหม่ (Emerging market) ท่ียังมโีครงสร้างในการประกอบธรุกจิ  

กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน ดังนั้น ปัจจัย

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือสามารถแปลความหมายได้หลายรูปแบบซ่ึงอาจเกิดข้ึนบ่อยและไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการท�าธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการขยายธุรกิจในประเทศ

คู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศท่ีจะช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการ

ด�าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์และตัวแทนจ�าหน่าย เช่น ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า การจัดวางสินค้า การตลาด  

การท�ารายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ประกอบกบั บรษัิทได้จดัท�าคูมื่อปฏบัิตกิารและฝึกอบรมให้กบัผูร้บัแฟรนไชส์ และตวัแทนจ�าหน่าย

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการไปในแนวทางเดียวกัน

บรษัิทไม่หยดุนิง่ในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการท�างาน และการผลติเพือ่ให้สามารถแข่งขันท้ังด้านคณุภาพและราคากบัผูป้ระกอบการอืน่ 

ซ่ึงจะส่งเสรมิให้การด�าเนนิธรุกจิในต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรืน่และย่ังยืน นอกจากนี ้บรษัิทยงัมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานของการ

ขายสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในต่างประเทศอย่างสม�า่เสมอเป็นประจ�าทุกเดอืน หากบรษัิทพบว่า ผลการด�าเนนิงานไม่เป็น

ไปตามท่ีคาดการณ์ ประสบปัญหาขาดทุน หรอืคูส่ญัญาแฟรนไชส์หรอืคูส่ญัญาตวัแทนจ�าหน่ายไม่ปฎบัิตติามข้อก�าหนดอย่างมีนยัส�าคญั  

บริษัทจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด
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1.4 ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง
การสัง่ซ้ือสนิค้าจากท้ังโรงงานผลติของบรษัิทฯ หรอืผูข้ายหรอืผูผ้ลติภายนอก บรษัิทจะต้องสัง่ซ้ือตามปรมิาณการสัง่ซ้ือข้ันต�า่ (Minimum 

Order Quantity) ตามท่ีคูค้่าก�าหนด ซ่ึงอาจท�าให้บริษัทมีสนิค้าคงคลงัในจ�านวนมาก โดยบรษัิทไม่อาจรบัประกนัได้ว่า จะสามารถจ�าหน่าย

สินค้าคงคลังดังกล่าวได้ท้ังหมด หรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ในอนาคต ท�าให้สินค้าดังกล่าวล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงตามนโยบายการตั้งการด้อยค่าของสินค้าเพื่อขายของบริษัทจ�านวน 

56.7 ล้านบาท

อย่างไรกด็ ีบรษัิทมกีารบรหิารระดบัสนิค้าคงคลงั ผ่านการวางแผนการสัง่ซ้ือสนิค้า และท�างานร่วมกบัผูข้ายหลกัอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ

กับโรงงานผลิตของบริษัทย่อย ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหาร

ระดับสนิคา้คงคลังให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม มกีารตดิตามและประเมนิความเคลื่อนไหวของสินคา้คงคลงัอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ พร้อมมแีผน

รองรับเพื่อให้สินค้าดังกล่าวเกิดการเคลื่อนไหว และลดปัญหาสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมชั่น การให้

ส่วนลด หรือการลดล้างสต๊อกเป็นประจ�าทุกปี เป็นต้น

ต้นทุนหลกัของบรษัิทนอกเหนอืจากต้นทุนวตัถดุบิ คอื ค่าใช้จ่ายพนกังาน โดยส�าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ค่าใช้จ่าย 

พนักงานส�าหรับการผลิตเท่ากับร้อยละ 6.2 ของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

เท่ากบัร้อยละ 42.1 ของผลรวมของต้นทุนในการจดัจ�าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบรกิารของบรษัิทตามล�าดบั โดยอัตราค่าจ้างข้ันต�า่ของ

ประเทศไทยได้มีการปรับข้ึนอย่างต่อเนือ่งตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง โดยการปรบัขึน้อัตราค่าจ้างข้ันต�า่ครัง้ล่าสดุมีผลใช้บังคบั

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 รวมถึง บริษัทยังให้ความส�าคัญกับผลตอบแทนที่ดีต่อพนักงานเพื่อเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการท�างาน ดังนั้น 

หากอัตราค่าแรงมีการปรบัข้ึนในอนาคตอาจส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงของบรษัิทเพิม่ข้ึนตาม อาจส่งผลกระทบให้ก�าไรของบรษัิทฯ ลดลง และ

อาจส่งผลกระทบทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินการ และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้มีการก�ากบัดแูล และตดิตามผลการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง อีกท้ัง บรษัิท ได้มกีารวางแผน 

ก�าลังพลตามทิศทางการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัทโครงสร้างของหน่วยงาน และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจะ

พิจารณาและด�าเนินการให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต เพื่อให้โครงสร้างพนักงานและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานให้เหมาะ

สม รวมทั้ง บริษัทยังได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีแผน

ในการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและการด�าเนินงาน ซึ่งจะช่วยบริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

1.5 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของโรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท
รายได้จากการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากโรงงานผลิตของบริษัทคิดเป็นจ�านวนประมาณระหว่างร้อยละ 40.0 ถึงร้อยละ 46.0 ของ

รายได้จากการขายรวมของบริษัท ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัษบางส่วนขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงงานของบริษัทในการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่ได้คุณภาพตามข้อก�าหนดและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการผลิตของโรงงานที่อาจหยุดชะงัก จากอัคคีภัยหรือการหยุดท�างานของเครื่องจักรนอกเหนือจากที่

ก�าหนดไว้ตามแผนงาน ปัญหาการนัดหยุดงานของพนักงาน รวมทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย การผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ท่ีไม่ได้คณุภาพตามข้อก�าหนดและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง และในกรณขีองโรงงานท่ีหยุดชะงกัอาจท�าให้บรษัิทประสบปัญหาการผลติ 

ไม่เพยีงพอช่ัวคราว หรอือาจมต้ีนทุนขายหรือค่าใช้จ่ายในการจดัจ�าหน่ายเพิม่ขึน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ  

ชื่อเสียง ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�าเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของโรงงาน บริษัท จึงได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิต  

เพือ่ควบคมุและพฒันาประสทิธภิาพในการผลติเฟอร์นเิจอร์ของบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ ท่ีได้ถอืปฏบัิติ

เรื่องคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจได้ว่า เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและข้อก�าหนดต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทยังได้

ซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรของบริษัท ตามก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนี้ IDF ยังได้รับการยอมรับโดยองค์กรสากลตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) นอกจากนี้ บริษัทยัง

จัดหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากบุคคลภายนอกเพ่ือเป็นการลดการพ่ึงพิงโรงงาน และเป็นการบริหารต้นทุนของบริษัท

อีกด้วย โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนการจัดซ้ือสินค้าจากบุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 58.3 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท  

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในปัจจบัุนบรษัิทได้จดัเกบ็สนิค้าคงคลงัโดยหลกัของบริษัทฯ ในศนูย์กระจายสนิค้า ซ่ึงโดยหลกัแล้วจะเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปู (Finished Goods) 

คิดเป็น ร้อยละ 92.1 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น หากเกิดการสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือ  

เหตุขัดข้องใด ๆ ต่อศูนย์กระจายสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งหรือต่อสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย  

การก่อการร้าย โรคระบาด การประท้วง ระบบสาธารณปูโภคขัดข้อง อุปกรณ์ช�ารดุบกพร่อง หรอืเหตกุารณ์อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั ย่อมส่งผล 

กระทบต่อความสามารถของบริษัทในการส่งมอบสนิค้าตามค�าสัง่ซ้ือของลกูค้าได้ อย่างไรกด็ ีบรษัิทได้จดัท�าแผนการบรหิารความต่อเนือ่ง

ทางธรุกจิ (BCP) เพือ่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกดิข้ึนได้ข้างต้น รวมท้ังพฒันากระบวนการด�าเนนิงานในการดแูลศนูย์กระจายสนิค้า  

พร้อมน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยควบคมุดแูลสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้บรษัิทยังได้ท�าประกนัภยัท่ีครอบคลมุ

ความเสียหายของสินค้าคงคลังบางส่วนที่อยู่ในโรงงานของบริษัท ศูนย์กระจายสินค้า และสาขาต่าง ๆ

1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ
ความส�าเรจ็ของบรษิทัขึน้อยูก่ับความสามารถของบรษิทัในการจงูใจและรกัษาผูบ้รหิารหลักและพนกังานทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการ

ท�างาน ซ่ึงบุคคลเหล่านีร้วมถงึ ครอบครวัปัทมสตัยาสนธ ิซ่ึงเป็นผูก่้อตัง้และบรหิารจดัการบรษัิทมาอย่างยาวนาน ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต การท�าการตลาด และการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่มี

ประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทได้ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่สามารถ

รกัษากลุม่ผูบ้รหิารและพนักงานท่ีมีความสามารถไว้ได้ หรอืไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสมอาจส่งผลกระทบใน 

ทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรกต็าม บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัในการจงูใจและรกัษาบุคลากรของบรษัิทฯ และมุง่เน้นพัฒนาความสามารถและความรบัผดิชอบ 

ของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บริษัทมีการสรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไป  

และมีการท�าแผนสร้างผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successor Plan) ส�าหรบัต�าแหน่งส�าคญั เพือ่ให้บรษัิทมบุีคลากรเพยีงพอสอดคล้องกบัแผนการ

ด�าเนินงานของบริษัท

2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)
2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ และรายได้จากค่ารอยัลตี้ (Royalty Fee) ซึ่งจะเริ่มรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  

โดยหลกัเป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐั เช่นเดยีวกบั รายจ่ายส�าหรบัต้นทุนวตัถดุบิท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศท่ีช�าระเป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐั 

และสกุลเงินยูโร บริษัทมีรายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในจ�านวนท่ีมีนัยส�าคัญ หากอัตราแลกเปลี่ยน

เปลีย่นแปลงไปในทิศทางลบอาจส่งผลกระทบทางลบต่อฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทอย่างมนียัส�าคญั

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารเงินตราต่างประเทศให้รายได้บางส่วนสอดคล้องกับรายจ่ายในสกุลเดียวกัน (Natural Hedge)  

จากธุรกรรมการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ หน่วยงานฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องท�าการทบทวนการตั้งราคาขายและค่าใช้จ่ายน�าเข้า

ให้ครอบคลุมต่อความเสี่ยงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงจากการผันผวน

ของอัตราแลกเปลีย่นด้วยการเข้าท�าสญัญาเงนิตราต่างประเทศโดยเข้าท�าสญัญาอัตราแลกเปลีย่นล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการ

ผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นในบางช่วงเวลา นอกจากนี ้บรษัิทยังตดิตามข่าวสารและทิศทางการเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นสกลุต่าง ๆ   

อย่างใกล้ชิดท้ังผ่านข่าวสารและข้อมูลจากธนาคาร เพ่ือประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ดี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มียอดคงเหลือจากสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้กับสถาบันทางการเงิน 
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2.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธัวาคม 2562 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทได้แก่ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หุ้นกู้ระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินเป็นสกุลเงินบาทรวมจ�านวน 4,685.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของเงินกู้ดังกล่าว

จ�านวน 4,432.5 ล้านบาท มีการคิดอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6 ของหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยรวมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจต้องมีการกู้ยืมเงินที่มีนัยส�าคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารเงินทุน และการขยายกิจการของบริษัท 

ดงันัน้ หากอัตราดอกเบ้ียเงนิกูยื้มมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส�าคญัอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนนิงาน และฐานะทางการเงนิ 

ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทมีการวางแผนและบริหารเงินทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งยังมี 

การบรหิารความเสีย่งจากการผนัผวนของอัตราดอกเบ้ีย ด้วยการกระจายการกูยื้มเงนิท้ังแบบอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและแบบลอยตวั นอกจากนี้  

บรษัิทคาดว่าภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) บรษัิทจะสามารถเข้าถงึช่องทางระดมทุน 

ที่หลากหลายและมีอ�านาจในการต่อรองมากขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ใหม่
กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากหน่วยงานของรัฐ และ

เทศบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติที่บังคับใช้ใหม่ บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า

หน่วยงานของรฐั และเทศบาลท้องถิน่ต่าง ๆ  จะไม่เปลีย่นแปลง หรอืก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืแนวทางปฏบัิตท่ีิเข้มงวดข้ึนในอนาคตหรอืไม่ 

หากเกดิกรณีต่าง ๆ  เหล่านีอ้าจส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิท มีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากการปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงให้สอดคล้อง

ตามกฎหมาย หรือจากปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ดี ทางบริษัทได้เตรียมการในการศึกษากฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวส�าหรับกลุ่ม

บริษัทให้สามารถด�าเนินการตามแผนธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้

มีการด�าเนินมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความขัดข้องของระบบเทคโนโลยีและระบบการด�าเนินงานของบริษัท 

รวมทั้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 โดยมีการ 

จัดท�าระบบส�ารองข้อมูล รวมท้ังติดตามและแจ้งเตือนอย่างใกล้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ข้อมูลท่ีส�าคัญจะไม่สูญหาย หรือรั่วไหล  

ระบบการด�าเนินงานสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเหตุการณ์เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ 
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ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีและถอืเป็นหน้าท่ีส�าคญัท่ีจะต้องด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจ

ได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 

และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท�าบัญชีและรายงาน

ทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย  

คณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณาและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท โดยใช้แบบประเมินความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของส�านักงาน ก.ล.ต. และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการพิจารณาระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย 

(1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

(2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

(4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและ

สภาวการณ์ปัจจุบันของบริษัท และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท สรุปสาระส�าคัญ

ได้ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณในการท�างาน 

(Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติงานด้วย

ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น  

ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ท้ังนี้ ได้จัดให้มีการสื่อสารแก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์และเว็บไซต์ภายในของบริษัท 

(Intranet) และบุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดเรื่อง Code of Conduct ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 

หลักเกณฑ์ในการประเมิน Competency ของผู้บริหารและพนักงาน เป็นประจ�าปีละ 1 ครั้ง และมีการก�าหนดบทลงโทษทางวินัย หากมี 

การกระท�าที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท

บริษัทมีการก�าหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนให้การด�าเนินงาน

บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความ

เป็นอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในการด�าเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) 

การควบคุมภายใน
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี และล�าดับข้ันของการอนุมัติรายการทางธุรกิจท่ีส�าคัญของบริษัทฯ นอกจากนี ้

มีคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร โดยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน  

ซึ่งเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้าน 

บริษัทมีการก�าหนดแผนกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพื่อใช้ประเมินผลการ 

ปฏบัิตงิานของส่วนงานต่าง ๆ  รวมถงึ คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ช่วยและสนบัสนนุการปฏบัิตหิน้าท่ี ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกฎบัตรของ 

คณะกรรมการต่าง ๆ ก�าหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ จึงได้จัดให้มีการอบรมพนักงาน  

โดยก�าหนดเป็นแผนการอบรมประจ�าปี ซึ่งจะเน้นหน่วยงานที่มีความต้องการเร่งด่วนเป็นส�าคัญ รวมถึงมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 

และฝึกอบรมวชิาการด้านต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือพฒันาความรูแ้ละความสามารถของบุคลากรตามท่ีจ�าเป็น ตลอดจนมีการจดัท�าแผนรองรบั

ส�าหรับการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง ซึ่งระบุผู้สืบทอด (Successor) และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดในต�าแหน่งส�าคัญ 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ของธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยได้ก�าหนดให้มีนโยบายการบริหาร 

ความเสีย่งอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงได้รบัการอนมัุตติามมตท่ีิประชุมของคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ระบุกรอบแนวปฏบัิตขิองการบรหิาร 

ความเสีย่ง และได้มกีารสือ่สารนโยบายการบริหารความเสีย่งให้ส่วนงานต่าง ๆ  ภายในบรษัิทและบรษัิทย่อยรบัทราบและถอืปฏบัิต ินอกจากนี้  

มีการจัดตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงจะมีการรวบรวมผลการ

ประเมินความเสี่ยงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบ

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทมีการพิจารณาและประเมนิความเสีย่งในการประกอบธรุกจิท้ังจากปัจจยัภายในและภายนอก โดย

ค�านึงถึงโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

การด�าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบ

ต่าง ๆ  ตลอดจนการประเมนิความเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อรปูแบบและความเสีย่งด้านต่าง ๆ  ในการท�าธรุกจิของบรษัิท ท้ังนี ้บรษัิท

ก�าหนดให้มีแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

โดยพิจารณาถึงแนวทางต่าง ๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นต้น และมีการติดตาม 

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ในองค์กรอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทได้มีการก�าหนดมาตรการควบคุมทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านทางนโยบาย

และระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยก�าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ส�าคัญ โดยการแบ่งแยกผู้ท�าหน้าที่อนุมัติ  

ผู้ท�าหน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และผู้ท�าหน้าท่ีดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในการด�าเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority : DOA) 

ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น ไม่ว่าจะท�าให้บรษัิทได้รบัความเสยีหายหรอืไม่กต็าม และนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนั 

หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีท่ีบริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ 
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บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ต้องมีเงื่อนไขการค้าท่ีมีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ตลอดจนนโยบายการลงทุนและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม 

เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั้งในเชิงกลยุทธ์และการด�าเนินงาน

ท้ังนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด�าเนินการตามนโยบาย

และกระบวนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ก�าหนดอ้างอิงแผนการตรวจสอบประจ�าปีซึ่งครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความส�าคัญตาม

ท่ีได้รบัการเห็นชอบและอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณท่ีีพบข้อผดิพลาด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเดน็ท่ีตรวจพบ

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มีการพิจารณาใช้ข้อมูลทั้งจาก

ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือประกอบการวเิคราะห์และตดัสนิใจในการด�าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย รวมถงึมีการก�าหนดให้แต่ละ

หน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุมเอกสาร มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ส�าคัญให้เป็นระเบียบ เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  

กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลส�าคัญ

ท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต�่าตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อให้ 

คณะกรรมการบรษัิทมรีายละเอยีดข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสนิใจ และมีเวลาได้ศกึษาข้อมลูส�าคญัอย่างพอเพยีง โดยก�าหนดให้เลขานกุาร

บริษัทเป็นผู้ประสานงานการจัดประชุมแต่ละครั้ง รวมถึงการจัดท�ารายงานการประชุมซ่ึงจะระบุรายละเอียดเร่ืองท่ีพิจารณา ข้อซักถาม

และความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ ตลอดจนการจัดเก็บรายงานการประชุม

ให้เป็นระเบียบเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูลต่อไป

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ภายในองค์กร บริษัทฯ มีการก�าหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศ

ที่บอร์ดภายในบริษัทฯ การใช้อีเมลล์สื่อสารข้อมูลเพื่อให้พนักงานบางคนหรือบางกลุ่มรับทราบ การสื่อสารผ่าน

ทาง Intranet ภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเลือกช่องทางในการสื่อสารให้กับพนักงาน ขึ้นอยู่กับข้อมูลและกลุ่มพนักงาน เพื่อให้แน่ใจ

ว่าข้อมูลที่ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มพนักงานเป้าหมายอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ไปยังบุคคลภายนอก โดยบริษัทได้มีการ

จัดท�าเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ส�าคัญ เช่น ข้อมูลบริษัท บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น รวมถึง มีการก�าหนด

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรและจดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนทุจรติผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของ 

บริษัท หรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ethics_hotline@indexlivingmall.com เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระโดยก�าหนดให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าการตรวจสอบ 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัทและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการตามนโยบายและ

กระบวนการปฏบัิตงิานท่ีบรษัิทก�าหนด รวมท้ังบริษัทฯ มกีารก�าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีอ้างอิงจากการพจิารณาความเสีย่ง 

และลักษณะการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยซ่ึงได้รับการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับลักษณะการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีหรือเมื่อมีความจ�าเป็น 

mailto:ethics_hotline@indexlivingmall.com
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ท้ังนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานข้อบกพร่องท่ีพบ หรือสิ่งท่ีควรปรับปรุงของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย 

ต่อผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้อง และจะรายงานผลการตรวจสอบภายในซ่ึงรวมถงึการรายงานผลการตดิตามสถานะของการปรบัปรงุ แก้ไขข้อบกพร่อง 

ท่ีมสีาระส�าคัญของบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถงึ บรษัิทฯ ก�าหนดให้มีการพจิารณา 

รวบรวมข้อเท็จจริง สอบสวน และรายงานต่อผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทโดย

เร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องที่ส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ฐานะทางการเงิน  

และการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ข้อสังเกตทางการบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด (“KPMG”) ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญของระบบ 

การควบคุมภายใน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทางการบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชีต่อผู้บริหารของ 

บริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อสังเกตทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด (“KPMG”) ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญของระบบ 

การควบคุมภายใน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่อผู้บริหารของบริษัท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรับการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน 

การตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอสิระ มีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 (บรษัิทจ�ากดั) 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฏฐ์ โอประภากร เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมี

คณุสมบัติ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การอบรมท่ีเหมาะสม เพยีงพอต่อการเป็นผูค้วบคมุการปฏบัิตงิานดงักล่าว รายละเอียดเกีย่วกบั 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
ตามทีค่ณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้มกีารออกกฏเกณฑเ์กีย่วกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสงูสดุในงาน บญัชแีละการเงิน 

(CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี บริษัทจึงขอเปิดเผยประวัติดังนี้

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ (53 ปี) 

• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

• เลขานุการบริษัท

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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การอบรม 

• 2561 - ประกาศนียบัตรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร CFO’s Orientation 

Course for New IPOs 2561

• 2561 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2562 - TLCA CFO Professional Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี 
นายสุชาติ ศศิวิมลวิทย์ (53 ปี)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชี

• ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2544

การอบรม 

• เข้าอบรมพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางด้านบัญชีท่ีเป็นไปตามหลกัเณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิส�าหรบัปี 2560 จ�านวน 

26 ชั่วโมง ส�าหรับปี 2561 จ�านวน 7 ชั่วโมง และส�าหรับปี 2562 จ�านวน 24 ชั่วโมง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายพิสิฏฐ์ โอประภากร

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (MBA - Finance) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (BBA - Accounting) เกียรตินิยมเหรียญทองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

การอบรม

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจากสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

• 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน

• การวางแผนงานบริหารงานตรวจสอบประจ�าปี

• Audit Process วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน

• โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP)
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ประสบการณ์ท�างาน

2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

2556 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร) บจ. ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร 

  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

2553 - 2555 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน)  บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในส�านักตรวจสอบ

2. จัดท�าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติตามคู่มือ มาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน

3. จัดท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี ของบริษัท โดยก�าหนดเป้าหมายและขอบเขตที่จะตรวจสอบเพื่อน น�าเสนอ พิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. จัดท�างบประมาณประจ�าปี ของส�านักตรวจสอบภายใน และบริหาร / ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณตามที่ก�าหนด

5. สอบทานงานบริหารและควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการ ตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ

6. สอบทานและอนมุตัแินวการตรวจสอบ (Audit Program) รวมถงึผลประเมินความเสีย่งและความเพยีงพอของระบบการ ควบคมุภายใน

ของแต่ละงานตรวจสอบทั้งด้านปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสารสนเทศ

7. สอบทานและให้ค�าแนะน�าต่องานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อด�าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบ รวมถึงควบคุมและ ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. สอบทานรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขที่ได้สรุปร่วมกันกับผู้รับการตรวจสอบ
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สรุปสาระส�าคัญในปี 2562

สรุปผลการด�าเนินงาน
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง
%YoY

รายได้จากการขาย 9,174.2 9,236.1 +0.7%

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 484.1 561.9 +16.1%

รายได้จากการด�าเนินงาน 9,658.2 9,798.0 +1.4%

ก�าไรขั้นต้น 4,263.2 4,262.1 -0.03%

EBITDA 1,360.8 1,566.8 +15.1%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 542.9 596.1 +9.8%

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 44.1% 43.5% -

อัตรา EBITDA (%) 13.9% 15.8% -

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 5.6% 6.0% -

ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว* 35.4 21.0 -40.7%

ก�าไรสุทธิไม่รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 578.3 617.1 +6.7%

หมายเหตุ: *ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในปี 2561 มาจากการปิด ILM Malaysia และในปี 2562 มาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน

• บริษัทมีก�าไรสุทธิในปี 2562 จ�านวน 596.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้

จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้เช่าและบริการ การเพิ่มขึ้นของก�าไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการเนื่องจากพื้นที่เช่าที่

เพิม่ข้ึนและอตัราการเช่าพ้ืนท่ี รวมถงึค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ�าหน่ายท่ีลดลงจากการบรหิารค่าใช้จ่ายท่ีมปีระสทิธภิาพมากขึน้

• รายได้จากการด�าเนินงานเติบโต 1.4% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่า

และบริการซ่ึงเติบโตสูงถึง 16.1% ในขณะท่ีรายได้จากการขายสินค้าเติบโตเล็กน้อยท่ี 0.7% โดยรายได้จากการสินค้ามีปัจจัย

ขับเคลื่อนการเติบโตหลัก คือ  ยอดขายออนไลน์ซึ่งเติบโตโดดเด่น 155.0% ยอดขาย “Younique Customized Furniture 4.0”

ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ 55.1% และงานโครงการภายในประเทศซึ่งเติบโต 9.8%

• บรษัิทประสบความส�าเรจ็ในการเปิดตวัสาขาใหม่หลายสาขาในช่วงปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้รายได้จากการขายสนิค้าเตบิโตได้อย่างต่อ

เนื่อง โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์ (มกราคม 2562) Index Living Mall สาขาจันทบุรี

(สิงหาคม 2562) WINNER สาขาราชบุรี (สิงหาคม 2562) รวมถึง “Younique Customized Furniture 4.0” จ�านวน 5 สาขา และ

ร้านแฟรนไชส์ที่ประเทศเวียดนามอีก 2 สาขา

ค�าอธิบายและ
กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2562
• เปิด Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์

ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการ Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน สาขาที่ 30 

ในประเทศไทย

• เปิด Index Living Mall จังหวัดจันทบุรี

ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการ Index Living Mall จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน สาขาที่ 31 

ในประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีร้าน Index Living Mall รูปแบบสแตนด์อโลนทั้งหมด 31 สาขา และ Index Furniture 

Center จ�านวน 6 สาขา ในประเทศไทย

• เปิดตัวร้าน WINNER สาขาแรก

ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้เปิดตัวร้าน WINNER สาขาแรกที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน และบริษัท

เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารงานเอง (COCO - Company Owned Company Operated) เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่ม 

Mass Market มากข้ึน ท้ังนี้ ร้านดังกล่าวเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีจังหวัดและเมืองรอง 

ทั่วประเทศที่บริษัทยังไม่มีการด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว

• เปิดแฟรนไชส์ 2 สาขาแรกในประเทศเวียดนาม

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการ Index Living Mall ในรูปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศ

เวียดนาม ซึ่งนับเป็นสาขาต่างประเทศสาขาที่ 18 ของบริษัท และต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิดร้านแฟรนไชส์ที่

เวียดนามเพิ่มอีก 1 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีร้านแฟรนไชส์ในต่างประเทศรวมทั้งหมด 19 สาขา ใน 8 ประเทศ 

ทั้งนี้ จากผลตอบรับที่ดีมากของร้านแฟรนไชส์ในประเทศเวียดนาม ทั้ง 2 สาขา บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในประเทศ

เวียดนามอีกหลายแห่งในปี 2563

• เดินหน้าขยายสาขา “Younique Customized Furniture 4.0”

หลังจากได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากโมเดลในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สั่งตัดท่ีตอบโจทย์ลูกค้า “Younique Customized 

Furniture 4.0” นับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้ขยายสาขาของ Younique อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้ขยาย

เพิ่มอีก 5 สาขา รวมทั้งสิ้นเป็น 12 สาขา ณ สิ้นปี 2562

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2561 2562 เปลี่ยนแปลง

%YoY
รายได้จากการขาย 9,174.2 9,236.1 +0.7%

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 484.1 561.9 +16.1%

รายได้จากการด�าเนินงาน 9,658.2 9,798.0 +1.4%

ต้นทุนขาย 5,118.9 5,208.2 +1.7%

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 276.1 327.7 +18.7%

ต้นทุนขายและบริการ 5,395.0 5,535.9 +2.6%

ก�าไรขั้นต้น 4,263.2 4,262.1 -0.03%

รายได้อื่น 109.6 104.7 -4.5%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 2,400.0 2,347.2 -2.2%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,145.0 1,195.8 +4.4%

ต้นทุนทางการเงิน 169.6 184.0 +8.5%

ค่าใช้จ่ายอื่น (กลับรายการ) 166.5 - -

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 491.7 639.7 +30.1%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้) 60.7 43.9 -27.6%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 542.9 596.1 +9.8%
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โครงสร้างรายได้

รายได้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 2561 2562

เปลี่ยนแปลง
%YoY

A. รายได้จากการขาย    

รายได้จากการขายภายในประเทศ    

1. หน้าร้านค้าปลีกของบริษัท 7,438.1 7,472.7 +0.5%

2. งานโครงการ 1,082.8 1,189.3 +9.8%

3. ตัวแทนจ�าหน่าย 133.1 123.6 -7.2%

4. ออนไลน์ 84.8 216.4 +155.0%

รวมรายได้จากการขายภายในประเทศ 8,738.9 9,001.9 +3.0%

รายได้จากการขายต่างประเทศ 435.3 234.2 -46.2%

รวมรายได้จากการขาย 9,174.2 9,236.1 +0.7%

B. รายได้จากการให้เช่าและบริการ 484.1 561.9 +16.1%

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 9,658.2 9,798.0 +1.4%

รายได้อื่น 109.6 104.7 -4.5%

รวมรายได้ 9,767.8 9,902.7 +1.4%

รายได้จากการด�าเนินงาน
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการด�าเนินงานรวม 9,798.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.8 ล้านบาท หรือ 1.4% จากปี 2561 โดยมีเหตุผล

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561  2562

9,174.2

9,658.2

484.1

9,236.1

9,798.0

+1.4% YoY

561.9 รายได้จากการให้เช่าและบริการ

รายได้จากการขาย

• รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 62.0 ล้านบาท หรือ 0.7% จากปี 2562 

เนื่องจากรายได้จากธุรกิจในประเทศท่ีมีผลประกอบการดีข้ึน 263.1 

ล้านบาท หรือ 3.0% ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปิดตัวของสาขาใหม่ 

(Index Living Mall บางกรวย-ไทรน้อย เปิดให้บรกิารในเดอืนสงิหาคม 

2561 Index Living Mall ชัยพฤกษ์ เปิดให้บริการในเดือนมกราคม 

2562 Index Living Mall จันทบุรี และ WINNER ราชบุรี เปิดให้

บรกิารในเดอืนสงิหาคม 2562) การเตบิโตอย่างโดดเด่นของยอดขาย

ออนไลน์ การเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญของ “Younique Customized 

Furniture 4.0” และการเพิม่ข้ึนของรายได้จากงานโครงการในประเทศ 

แม้ว่ารายได้จากต่างประเทศจะลดลง 201.1 ล้านบาทหรือ 46.2% 

ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปิดการด�าเนินงานของ ILM Malaysia และ

งานโครงการใหญ่ในเวียดนามซึ่งเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2561 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่างประเทศในส่วนของการขายสินค้า OEM 

และแฟรนไชส์ต่างประเทศสามารถเติบโตได้ จากการการเปิดสาขา

แฟรนไชส์ใหม่ที่ประเทศเวียดนาม 2 สาขา

• รายได้จากการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึ้น 77.8 ล้านบาท หรือ 16.1% จากปี 2561 เนื่องจากพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้น (Index Mall บางนา 

เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2561 Little Walk พัทยา เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ Index Mall ชัยพฤกษ์ เปิดให้

บริการในเดือนมีนาคม 2562) รวมถึงอัตราการเช่าที่สูงขึ้น และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบริการ Home Service เช่น บริการขนย้าย บริการ

ท�าความสะอาด บริการท�าความสะอาดที่นอน และบริการก่อสร้างและตกแต่งภายใน เป็นต้น
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ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าและบริการรวม 5,535.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.9 ล้านบาท หรือ 2.6% จากปี 2561 โดยมีเหตุผล

หลักดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561  2562

5,118.9

5,395.5 5,535.9

+2.6% YoY

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ

ต้นทุนการขายสินค้า
5,208.2

276.1 327.7

• ต้นทุนขายสินค้า เพิ่มขึ้น 89.3 ล้านบาท หรือ 1.7% จากปี 

2561 เนื่องมาจากรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น การลด

ล้างสต็อคสินค้าเก่าและสินค้าตกแต่งตามเทศกาล รวมถึง

การขายสินค้าท่ีมีอัตราก�าไรต�่าในปริมาณมากให้กับลูกค้า

โครงการ ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 

ปรับลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทจึงคาดว่าอัตราส่วนต้นทุน

ขายต่อยอดขายสินค้าจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับปกติได้

ในไตรมาส 1/2563 

• ต้นทุนการให้เช่าและบริการ เพิ่มข้ึน 51.6 ล้านบาท หรือ 

18.7% จากปี 2561 โดยต้นทุนที่สูงขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายของ

พ้ืนท่ีให้เช่าแห่งใหม่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น

ก�าไรขั้นต้น
ในปี 2562 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 4,262.1 ล้านบาท ลดลง 1.1 ล้านบาท หรือ 0.03% จากปี 2561 โดยมีสาเหตุดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท, %)

207.9

43.0%

44.2%

41.7%

43.6%

234.1

2561  2562

4,055.3

4,263.2

4,027.9

4,262.1

-0.03% YoY

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขาย

อัตราก�าไรขั้นต้นจากให้เช่าและบริการ

ก�าไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการ

ก�าไรขั้นต้นจากการขาย

• ก�าไรขั้นต้นจากการขาย ลดลง 27.3 ล้านบาท หรือ 0.7% 

จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการลดล้างสต็อคสินค้าเก่า

และสนิค้าตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิค้าท่ีมอัีตรา

ก�าไรต�า่ในปรมิาณมากให้กบัลกูค้าโครงการ ซ่ึงส่งผลให้สนิค้า

คงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 ปรับลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทจึง

คาดว่าอัตราก�าไรข้ันต้นจากการขายสนิค้าจะสามารถกลบัมา

อยู่ในระดับปกติได้ในไตรมาส 1/2563

• ก�าไรข้ันต้นจากการให้เช่าและบรกิาร เพิม่ขึน้ 26.2 ล้านบาท 

หรอื 12.6% จากปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของพืน้ท่ี

ให้เช่าและอัตราการเช่า
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ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย
(หน่วย: ล้านบาท, %)

24.8% 24.0%

2561  2562

2,400.0 2,347.2

-2.2% YoY

ร้อยละต่อรายได้จาก
การด�าเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ�าหน่าย

• ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 2,347.2 

ล้านบาท ลดลง 52.9 ล้านบาท หรือ 2.2% จากปี 2561 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการลดจ�านวนพนกังานที่ไม่ใช่พนักงานขายที่

สาขาต่างๆ ของ Index Living Mall รวมถงึการลดลงของค่าใช้จ่าย 

สาธารณูปโภค และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 

การขาย ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากสาขาท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังจากร้าน

ค้าปลีกและพื้นที่เช่า ในขณะที่รายได้จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายต่อรายได้จาก

การด�าเนินงานปรับตัวลดลงจากการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการ

ด�าเนินงานและการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(หน่วย: ล้านบาท, %)

11.9% 12.2%

2561  2562

1,145.0 1,195.8

+4.4% YoY

ร้อยละต่อรายได้จาก
การด�าเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

• ในปี 2562 บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 1,195.8 ล้านบาท เพิม่

ขึ้น 50.9 ล้านบาท หรือ 4.4% จาก ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา  ค่าจัดส่ง

สินค้าท่ีเพิ่มข้ึนตามจ�านวนรอบการขนส่งตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

รวมถงึการปรบัเพิม่ข้ึนของอัตราค่าขนส่งตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 

2561 นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจ�านวน 26.2 ล้านบาท 

จากการปรบัเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษียณอายุใน

ช่วงไตรมาส 1/2562

ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท, %)

2561  2562

169.6
184.0

+8.5% YoY
• ในปี 2562 บรษัิทมต้ีนทุนทางการเงนิ 184.0 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 14.4 

ล้านบาท หรอื 8.5% จากปี  2561 โดยการเพิม่ขึน้ของต้นทุนทางการ

เงินเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีสูงข้ึนระหว่างปี 

อย่างไรก็ตาม หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2562 ปรับตัว 

ลดลงมาอยู่ที่ 4,685.9 ล้านบาท จาก 5,102.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี  

2561
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ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
(หน่วย: ล้านบาท)

2561  2562

60.7
43.9

-27.6% YoY

• ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43.9 ล้านบาท ลดลงจากปี  

2561 จ�านวน 16.8 ล้านบาท หรอื 27.6% เนือ่งจากมีสดัส่วนรายได้ท่ีได้รบั

จากการยกเว้นภาษีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีที่สูงขึ้น

ก�าไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 596.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.2 ล้านบาท หรือ 9.8% จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท, %)

5.6% 6.0%

2561  2562

542.9 596.1

+9.8% YoY

อัตราก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิ

• รายได้จากการขาย เติบโต 0.7% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

หลักคือ  ยอดขายออนไลน์ซ่ึงเติบโตโดดเด่น 155.0% ยอดขาย 

“Younique Customized Furniture 4.0” ซ่ึงเตบิโตอย่างมีนยัส�าคญั 55.1% 

และงานโครงการภายในประเทศซึ่งเติบโต 9.8% 

• รายได้และก�าไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึ้น จากพื้นที่เช่าที่

เพิ่มขึ้น และอัตราการเช่าที่เพิ่มขึ้น

• การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายซ่ึงเป็นผลมาจากการ

บริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

• ท้ังนี้ ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวมูลค่า 35.4 ล้านบาท จาก

การปิดการด�าเนินงานของ ILM Malaysia ซ่ึงหากไม่รวมค่าใช้จ่าย 

ครั้งเดียวในส่วนนี้ บริษัทจะมีก�าไรสุทธิในปี 2561 มูลค่า 578.3 ล้านบาท

• ในปี 2562 มค่ีาใช้จ่ายครัง้เดยีวมลูค่า 21.0 ล้านบาท (สทุธหิลงัภาษี) จาก

การปรบัเพิม่ข้ึนของผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษียณอายุ หากไม่รวมค่า

ใช้จ่ายครั้งเดียวในส่วนนี้ จะมีก�าไรสุทธิในปี 2562 มูลค่า 617.1 ล้านบาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท, % หน่วย: ล้านบาท, %

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้ม

31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62

729

12,282 12,201

1,922

12,282

1,833

12,201

15%  อื่นๆ16%
892 7%6%อื่นๆ  

294 296 2%2%ลูกหนี้กำรค้ำ  
308

530 651 5%  เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนด
 ช�ำระภำยในหนึ่งปี4%

388 3%3%ลูกหนี้อื่น  

1,109

999 416 3%  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
 ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน8%

715 743 6%  เจ้ำหนี้กำรค้ำ6%
1,155 9%9%อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  

1,494

1,30011%

1,451 12%12%สิทธิกำรเช่ำ 

2,379

2,245

3,598
0%  หุ้นกู้นะยะยำวที่ถึงก�ำหนด

 ช�ำระภำยในหนึ่งปี

29%  เงินกู้ระยะยำวจำก
 สถำบันกำรเงิน18%

2,257 19%19%สินค้ำคงเหลือ 

5,969 4,571 4,959 41%  ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
 บริษัทใหญ่

37%5,762 47%49%ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 12,201 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรอื 0.7% จากมูลค่า 12,282 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

• การลดลงของสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดสินค้าคงคลังของบริษัท 

• การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคา

• การลดลงของสิทธิการเช่าจากการตัดจ�าหน่าย

• อย่างไรก็ตาม การลดลงของสินทรัพย์ข้างต้นได้ถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์ต่อไปนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO)

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ให้เช่า

หนี้สิน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 7,241 ล้านบาท ลดลง 469 ล้านบาท หรือ 6.1% จาก 7,710 ล้านบาท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เนื่องจากการช�าระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 4,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 388 ล้านบาท หรือ 8.5% จาก 4,571 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึง

ผลก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2562
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งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 % เปลี่ยนแปลง
เงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 1,534 1,618 +5.4%

เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (311) (41) -86.7%

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,223 1,576 +28.9%

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (603) (546) -9.5%

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (136) (35) -74.6%

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า (182) (37) -79.6%

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (33) (28) -14.6%

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ 385 83 -78.5%

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (569) (563) -1.2%

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 0 2,310 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,933 7,833 +13.0%

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (6,382) (8,416) +31.9%

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 26 2,550 +9547.2%

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (533) (1,076) +101.9%

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระหุ้นกู้ 0 (1,300) -

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (500) (2,450) +390.0%

ดอกเบี้ยจ่าย (170) (197) +16.0%

เงินสดจ่ายส�าหรับกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ (20) (69) +254.4%

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (644) (815) +26.6%

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 0 (0) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 10 199 +1942.6%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 317 326 +3.1%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 326 525 +60.8%

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ  525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น199 ล้านบาทจาก 326 ล้าน ณ สิ้นปี 2561 โดยมี 

ส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้

• เงนิสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 1,576 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงนิสดรบัจากกจิกรรมด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 1,618 ล้านบาท และ (2) เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 41 

ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น   

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 563 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 546 ล้านบาท (2) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 35 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า 37 ล้านบาท (4) เงินสดจ่าย

เพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 28 ล้านบาท และ (5) เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ 83 ล้านบาท

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 815 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 8,416 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,076 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายเพื่อช�าระ

หุ้นกู้ 1,300 ล้านบาท (4) เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,450 ล้านบาท (5) ดอกเบี้ยจ่าย 197 ล้านบาท และ (6) เงินสด

จ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ 69 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 

2,310 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,833 ล้านบาท และ (3) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน 2,550 ล้านบาท
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โครงการในอนาคต
• การปรับปรุงร้าน Younique Customized Furniture 4.0

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสาขา Younique Customized Furniture ท้ังหมด 12 สาขา และเพ่ือเป็นการพัฒนานวัตกรรมและ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มฐานลูกค้า บริษัทมีแผนท่ีจะปรับปรุงสาขา Younique Customized Furniture ท่ีมีอยู่เพิ่มเติม  

รวมถึงการเพิ่มประเภทวัสดุของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อจับกลุ่มลูกค้า Ultra luxury และเพิ่มศักยภาพการปรับแต่ง

เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

• การขยายสาขาในต่างประเทศ

หลังจากการเปิดร้านแฟรนไชส์ทั้ง 2 สาขาแรก ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีแผนท่ีจะเดินหน้าขยายสาขาเพ่ิมเติมต่อไปในปี 2563 ท้ังในประเทศเวียดนามและประเทศอ่ืนๆ 

เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์

• การปรับปรุงสาขาเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก�าไรสูง

หลังจากบริษัทได้มีการปรับปรุงสาขาของ Index Living Mall จ�านวน 2 สาขา เพ่ือท�าการเพ่ิมพ้ืนท่ีขายส�าหรับสินค้าท่ีมี 

ราคาสูงและมีอัตราก�าไรสูง รวมถึงการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ผลตอบรับของสาขาที่มี

การปรับปรุงดังกล่าวทั้ง 2 แห่ง เป็นไปได้ด้วยดี บริษัทจึงมีแผนที่จะปรับปรุงสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

• การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

หลังจากท่ีบริษัทได้มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน รวมถึงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี Index 

Living Mall ทั้งหมด 4  สาขา ในปี 2561 และอีก 6 สาขาในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ช่วยลดค่าพลังงงานไฟฟ้าของธุรกิจอย่างมี 

นัยส�าคัญ บริษัทจึงมีแผนที่จะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร้าน Index Living Mall เพิ่มเติมอีกหลายแห่งในปี 2563 เพื่อช่วย

ลดค่าพลังงานไฟฟ้าส�าหรับการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) รายการการขายสินค้า

บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงาน รวมถึงครอบครัว

ของบุคคลดังกล่าว

 - รายได้จากการขาย

 - รายได้บริการ

 - รายได้อื่น

1.97

0.03

0.01

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว 

ซ่ึงได้แก่ พ่อแม่ บุตรธดิา คูส่มรส และพ่ี-น้อง ได้ซ้ือสนิค้าและบัตรก�านลั 

(Gift Voucher) รวมท้ังมีการใช้บริการติดต้ังสินค้าจากบริษัทฯ โดย

บุคคลดังกล่าวได้ซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ ด้วยราคาตามนโยบายการให้

ส่วนลดสินค้าแก่พนักงาน หรือราคาตามหน้าร้านท่ีให้แก่ลูกค้าท่ัวไป 

และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก

2. บริษัท บางกอก มาสเตอร์

วู้ด จ�ากัด (“BMW”)

• มีกรรมการร่วมกัน 

คือ นายพิศิษฐ์ฯ  

นางขันทองฯ  

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพิชพิมพ์ฯ  

นายเอกลักษณ์ฯ และ

นายเอกฤทธิ์ฯ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ  

นางขันทองฯ  

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพิชพิมพ์ฯ  

นายเอกลักษณ์ฯ และ

นายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือ

หุ้นรวมกันร้อยละ 100.0

 - รายได้จากการขาย

 - รายได้บริการ

 - รายได้อื่นๆ

 - ลูกหนี้

1.03

0.31

-

0.18

ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการสั่งผลิตสินค้าจาก BMW และมีความต้องการ

ให้สินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติ รูปแบบและสีตามที่บริษัทฯ ต้องการ แต่

เนื่องจากวัตถุดิบที่ BMW มีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขายวัตถุดิบดังกล่าว ซึ่งก็คือผ้า ให้แก่ BMW เพื่อ

ให้ BMW ใช้วัตถุดิบดังกล่าวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการผลิตโซฟาให้แก่

บริษัทฯ โดยก�าหนดราคาขายในลักษณะต้นทุนบวกอัตราก�าไรส่วนเพิ่ม 

(Cost Plus) ตามนโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอัตราก�าไร

ดังกล่าว สูงกว่าอัตราก�าไรที่บริษัทฯ ขายวัตถุดิบต่างๆ ให้แก่ผู้ผลิตราย

อื่น นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross profit margin) 

หลงัจากท่ีบรษัิทฯ ได้ซ้ือสนิค้าดังกล่าวกลบัมา และน�ามาขายท่ีหน้าร้าน

ของบริษัทฯ พบว่าอัตราก�าไรข้ันต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตรา

ก�าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของบริษัทฯ และรายการดังกล่าวมี

เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 

นอกจากนี้ โดยปกติ BMW จะคิดค่าสินค้าโดยรวมค่าจัดส่ง อย่างไรก็ดี 

ในบางกรณีที่ BMW ไม่สามารถจัดหารถมาส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ ได้

ตามที่ตกลงกันไว้ BMW จะขอให้บริษัทฯ น�ารถมารับสินค้าดังกล่าวเอง 

โดยให้บริษัทฯ คิดค่าบริการขนส่งสินค้ากับ BMW ในกรณีดังกล่าว เพื่อ

ให้เกดิความคล่องตัวบรษัิทฯ จะน�ารถของบรษัิทฯ ไปรบัสนิค้าโดยคดิค่า

บรกิารขนส่งด้วยต้นทุนบวกอัตราก�าไรส่วนเพ่ิม (Cost Plus) ซ่ึงสามารถ

เทียบได้กับผู้ให้บริการภายนอกรายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการ
ระหว่ำงกัน
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บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 - รายได้จากการขาย

 - รายได้ค่าบริการ

 - ลูกหนี้

18.88

7.63

1.34

IDF รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น หน้าบาน ขาตู้ และขา

โต๊ะ เป็นต้น และรับจ้างให้บริการ เช่น เย็บเบาะหนัง และงานปิดผิว 

เป็นต้น ให้แก่ BMW เพื่อที่ BMW จะน�าชิ้นส่วนดังกล่าวไปเป็นหนึ่งใน

ส่วนประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ BMW โดยก�าหนดราคาขาย

ในลักษณะต้นทุนบวกอัตราก�าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ตามนโยบาย

การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอัตราก�าไรส่วนเพิ่มดังกล่าวสามารถ 

เปรียบเทียบได้กับอัตราก�าไรส�าหรับการรับจ้างผลิตแบบไม่มีเครื่อง 

หมายการค้า (OEM) ของกลุ่มบริษัทฯ และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไข

ทางการค้าทั่วไป

 - รายได้จากการขาย 

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

1.28 ในไตรมาส 1 ปี 2561 IDF ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องตัด 

เครือ่งเจาะ และเพลา เป็นต้น ซ่ึงเป็นเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้งาน

แล้วให้แก่ BMW โดยเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ดงักล่าวมอีายเุฉลีย่มากกว่า 

10 ปีและมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1 บาท โดยเครื่องจักรหรืออุปกรณ ์

ดังกล่าวเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เฉพาะธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

และมีมูลค่าไม่สูง ดังนั้น การจ�าหน่ายออกโดยการเปิดประมูลหรือขาย

ให้แก่บุคคลภายนอกจะค่อนข้างยากและอาจไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน IDF จึงมักจะจ�าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วใน

รูปแบบการขายเศษเหล็ก อย่างไรก็ดี เนื่องจาก BMW มีความต้องการ

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว IDF จึงขายให้ BMW ในราคาที่ตกลง

กัน ซึ่งสูงกว่าการขายเป็นซากเหล็ก 

อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายการ

ท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยก�าหนดให้การซ้ือขายสินค้ากับบุคคลท่ี

เกี่ยวโยงกัน กลุ่มบริษัทฯ จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้ากับ

บุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการจัดท�านโยบายดังกล่าว IDF ได้

ขายเครื่องจักรท่ีไม่ใช้แล้วให้แก่ BMW โดยได้มีการเปรียบเทียบราคา

กับบุคคลภายนอก และพบว่าราคาที่ขายให้ BMW นั้นสูงกว่า IDF จึง

ตัดสินใจขายให้แก่ BMW

3. บรษัิท บางกอก ซันโยสปรงิ 

จ�ากัด (“BS”)

• มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ และ 

นางสาวกฤษชนกฯ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ  

นางขันทองฯ  

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพิชพิมพ์ฯ  

นายเอกลักษณ์ฯ และ

นายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือ

หุ้นรวมกันร้อยละ 45.0

 - รายได้ค่าบริการ 0.95 IDF ได้เข้าท�าสญัญาให้บรกิารต่างๆ แก่ BS เช่น ดแูลรกัษาความสะอาด

โรงงานของ BS ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และจัดหาและอบรม 

เจ้าหน้าที่และพนักงานของ BS เป็นต้น เนื่องจากโรงงานของ BS อยู่

ติดกับโรงงานของ IDF และเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนของ IDF โดยIDF 

คดิค่าบรกิารเท่ากบั 85,000 บาทต่อเดอืน โดยอตัราส่วนเพิม่จากต้นทุน

การให้บริการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 300.0 ดังนั้น IDF จึงได้ประโยชน์

จากการให้บริการดังกล่าว และมีเงื่อนไขการการค้าเป็นไปตามเงื่อนไข

การให้บริการตามปกติ
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บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

4. บรษัิท อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค 

จ�ากัด (มหาชน) (“ECF”)

• นายอารักษ์ฯ เป็นผู้

บริหาร กรรมการ และ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 15.4

 - รายได้จากการขาย

 - รายได้อื่น

0.13

-

ECF ได้ซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ โดยได้รับส่วนลดตามราคาหน้าร้านท่ีมี

ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้

แก่บุคคลภายนอก

5. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง 

แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด

• นางเพ็ญนภา ธนสารศลิป์ 

กรรมการของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการและ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 20.0

 - รายได้จากการขาย 0.02 เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่นฯ ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ด้วย

ราคาตามหน้าร้านและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้

แก่บุคคลภายนอก

(2) รายการการซื้อสินค้า

บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. บรษัิท บางกอก มาสเตอร์วูด้ 

จ�ากัด(“BMW”)

• มกีรรมการร่วมกนั คอื 

นายพศิษิฐ์ฯ นางขันทองฯ 

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพชิพมิพ์ฯ  

นายเอกลกัษณ์ฯ และ 

นายเอกฤทธิฯ์

• มผีูถ้อืหุ้นร่วมกนั คอื  

นายพิศษิฐ์ฯ นางขันทองฯ 

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพชิพมิพ์ฯ  

นายเอกลักษณ์ฯ และ

นายเอกฤทธิ์ฯ โดย 

ถือหุ้นรวมกัน 

ร้อยละ 100.0

 - รายจ่ายจากการ

ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

 - เงินมัดจ�าค่าสินค้า

159.72

14.88

4.65

บรษัิทฯ ซ้ือเฟอร์นเิจอร์ท่ีผลติจากไม้ยางพาราจาก BMW เนือ่งจากกลุม่

บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรในการผลิตและต้องใช้เทคนิคในการผลิตที่กลุ่ม

บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตได้ เพื่อน�ามาจ�าหน่ายในร้านค้า Index Living 

Mall โดยเมื่อบริษัทฯ น�าต้นทุนการซื้อสินค้าดังกล่าวมาบวกอัตราก�าไร

ตามท่ีบรษัิทฯ ต้องการแล้ว สนิค้าดงักล่าวยังมีราคาท่ีแข่งขันได้กบัสนิค้า

ชนดิเดยีวกนัในตลาด และอตัราก�าไรข้ันต้นของสนิค้าดงักล่าวอยู่ในช่วง

อัตราก�าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของบริษัทฯ

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็น สมเหตุสมผลและจะยังคงมีต่อ

เนื่องต่อไปในอนาคต

 - รายจ่ายจากการ

ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

 - ค่าใช้จ่ายขายและ

บริการ

32.76

2.47

0.13

IDF ว่าจ้างให้ BMW ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เนื่องจาก IDF 

ไม่มีเครื่องจักรในการผลิตและต้องใช้เทคนิคในการผลิตท่ี IDF ไม่

สามารถผลิตได้ โดย IDF ได้มีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการ

ค้าระหว่าง BMW กบัผูค้้ารายอ่ืน โดยราคาจ้าง BMW ถกูกว่าผูค้้าอีกราย

และมีเงื่อนไขทางการเป็นไปตามปกติธุรกิจ IDF จึงเลือกจ้าง BMW 

ผลิตสินค้าดังกล่าว

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็น สมเหตุสมผล และจะยังคงมี

ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

 - ซื้ออุปกรณ์โรงงาน 1.46 IDF ได้ซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานจาก BMW 

และ ได้มีการเปรยีบเทียบราคาเครือ่งจกัรดงักล่าวจาก BMW กบัผูค้้ารายอ่ืน 

ซ่ึงราคาท่ี BMW ขายเป็นราคาท่ีต�่ากว่าผู้ค้ารายอื่น และมีเงื่อนไข

ทางการค้าทั่วไป ดังนั้น IDF จึงเลือกซื้อเครื่องจักรดังกล่าวกับ BMW
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บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2. บริษัท บางกอก ไอโทอะ 

จ�ากัด (“BI”)

• มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ โดยถือหุ้น

ร้อยละ 6.0

 - รายจ่ายจากการ

ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

3.95

0.23

บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ท�ามาจากลวด และสแตนเลส เช่น ไม้แขวนในชุด

ห้องครวั เพือ่น�ามาจ�าหน่ายในร้านค้า Index Living Mall โดยเม่ือบรษัิทฯ 

น�าต้นทุนการซ้ือสนิค้าดงักล่าวมาบวกอัตราก�าไรตามท่ีบรษัิทฯ ต้องการ

แล้ว สนิค้าดงักล่าวยังมีราคาท่ีแข่งขันได้กบัสนิค้าชนดิเดยีวกนัในตลาด 

และอัตราก�าไรข้ันต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก�าไรข้ันต้นของ

การขายสินค้าปกติของบริษัทฯ ท้ังนี้ ส�าหรับสินค้าท่ีสามารถซ้ือจาก

บุคคลภายนอกได้ เช่น ช้ันวางจาน บรษัิทฯ มกีารเปรยีบเทียบราคาและ

เงื่อนไขการช�าระราคาของสินค้าดังกล่าว และพบว่าราคาที่ BI ขายเป็น

ราคาท่ีต�า่กว่าผูค้้ารายอืน่ และมีเงือ่นไขทางการค้าท่ัวไป ดงันัน้ บรษัิทฯ 

จึงเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวกับ BI

3. บรษัิท บางกอก ซนัโยสปรงิ 

จ�ากัด (“BS”)

• มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ และ 

นางสาวกฤษชนกฯ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นายพิศิษฐ์ฯ  

นางขันทองฯ 

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพิชพิมพ์ฯ  

นายเอกลักษณ์ฯ และ

นายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือ

หุ้นรวมกันร้อยละ 45.0

 - รายจ่ายจากการ

ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

0.00

-

IDF ซ้ือสปรงิจาก BS เพือ่น�ามาทดลองใช้เป็นตวัอย่างในสนิค้า โดย IDF 

ได้มีการเปรียบเทียบราคาสปริงจาก BS กับผู้ค้ารายอื่น ซึ่งราคาสปริง

ที่ BS ขายเป็นราคาที่ต�่ากว่าผู้ค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 

ดังนั้น IDF จึงเลือกซื้อสปริงกับ BS

4. บรษัิท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิทค 

จ�ากัด (มหาชน) (“ECF”)

• นายอารักษ์ฯ เป็น 

ผู้บริหาร กรรมการ และ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 15.4

 - รายจ่ายจากการ

ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

 - ค่าชดเชย 

ค่าเสียหาย

12.33

2.34

-

บรษัิทฯ ซ้ือเฟอร์นเิจอร์จาก ECF ในส่วนท่ี ECF สามารถผลติได้ถกูกว่า

บรษัิทฯ ผลติเอง โดยเมือ่บรษัิทฯ น�าต้นทุนการซ้ือสนิค้าดงักล่าวมาบวก

อัตราก�าไรตามท่ีบรษัิทฯ ต้องการแล้ว สนิค้าดงักล่าวยงัมีราคาท่ีแข่งขนั

ได้กับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด และอัตราก�าไรข้ันต้นของสินค้า

ดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก�าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของบริษัทฯ

ส�าหรบัค่าชดเชยค่าเสยีหาย เป็นการชดเชยค่าเสยีหายส�าหรบัเหตกุารณ์

น�้าท่วมชั้นใต้ดินของ Index Living Mall สาขาพระราม 2 ในช่วงปลายปี 

2560 ซ่ึงบรษัิทฯ ได้จ่ายค่าชดเชยค่าเสยีหายให้แก่ร้านค้าอืน่ๆ ท่ี Index 

Living Mall สาขาพระราม 2 ในลกัษณะเดยีวกนั อย่างไรกต็าม ค่าชดเชย

ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถเคลมต่อได้จากบริษัทประกันที่บริษัทฯ ท�าไว้

 - รายจ่ายจากการ

ซื้อสินค้า

 - เจ้าหนี้การค้า

12.79

3.81

IDF ซ้ือกระดาษปิดผิวจาก ECF เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้แก่

บริษัทฯ โดย IDF ได้มีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้าของ

กระดาษปิดผิวจาก ECF กับผู้ค้ารายอื่น ซึ่งราคากระดาษปิดผิวที่ ECF 

ขายเป็นราคาท่ีต�า่กว่าผูค้้ารายอ่ืน และมีเงือ่นไขทางการค้าปกต ิIDF จงึ

เลือกซื้อกระดาษปิดผิวจาก ECF
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(3) รายการการเช่าที่ดิน

บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 

(“นายพิศิษฐ์ฯ”)

• กรรมการ ผู้บริหาร และ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย

ถือหุ้นร้อยละ 3.0 ของ

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

• คู่สมรสของนางขันทอง 

อุดมมหันติสุข  

(“นางขันทองฯ”)

• บิดาของนางสาวกฤษ

ชนก ปัทมสัตยาสนธิ 

(“นางสาวกฤษชนกฯ”) 

นางสาวพิชพิมพ์  

ปัทมสัตยาสนธิ 

 (“นางสาวพิชพิมพ์ฯ”) 

นายเอกลักษณ์  

ปัทมสัตยาสนธิ (“นาย

เอกลักษณ์ฯ”) และนาย

เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 

(“นายเอกฤทธิ์ฯ”)

 - ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดิน

 - เจ้าหนี้อื่น

0.25

0.10

IDF ได้เช่าที่ดินจ�านวน 3 ไร่ 1.2 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน

มหาชัย จากนายพิศิษฐ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 

ปี โดยนายพิศิษฐ์ฯ ให้ IDF เช่าพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 IDF และนายพิศิษฐ์ฯ ได้ตกลงแก้ไข

สัญญาดังกล่าว โดยสัญญาฉบับใหม่จะมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันท่ี 1 

เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2592 หรือคิดเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมี

อัตราค่าเช่าเดือนละ 18,018.00 บาทต่อเดือน ส�าหรับปี 2562 – 2565 

และปรบัข้ึนค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี โดย IDF ได้จ้างผูป้ระเมนิท่ีได้รบั

ความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล 

จ�ากัด มาประเมินอัตราค่าเช่าของที่ดินดังกล่าว และได้อ้างอิงอัตราค่า

เช่าท่ีประเมินดังกล่าวในการคิดค่าเช่า และมีเงื่อนไขในการช�าระเงิน

ทั่วไป

2. กลุ่มบริษัท ไม่ธรรมดา

พาณิชย์ จ�ากัด (“MTD”)

• มีกรรมการร่วมกัน  

คือ นายพิศิษฐ์ฯ  

นางขันทองฯ  

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพิชพิมพ์ฯ  

นายเอกลักษณ์ฯ และ 

นายเอกฤทธิ์ฯ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นางสาวกฤษชนกฯ  

นางสาวพิชพิมพ์ฯ 

• นายเอกลักษณ์ฯ และ

นายเอกฤทธิ์ฯ  

โดยถือหุ้นรวมกัน 

ร้อยละ 100.0

 - ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดิน

 - เจ้าหนี้อื่น -  

คงค้าง

 - สิทธิการเช่า -  

ต้นงวด

 - สิทธิการเช่าตัด

จ่าย

 - สิทธิการเช่า - 

ปลายงวด

122.25

134.60

477.00

(28.79)

448.21

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 9 - 20 

ปี จากกลุ่ม MTD เพื่อเป็นที่ตั้งของร้านค้า Index Living Mall คอมมูนิตี้

มอลล์ The Walk และ Little Walk ส�านักงานใหญ่ และโรงงานของกลุ่ม

บริษัทฯ ทั้งหมด 18 แห่ง ได้แก่ 1) Index Living Mall สาขาพระราม 2 

2) Little Walk บางนา 3) Index Living Mall สาขาเชียงใหม่ 4) Index 

Living Mall สาขาบางนา 5) Index Living Mall สาขาราชพฤกษ์ 6) Index 

Living Mall สาขาขอนแก่น 7) Index Living Mall สาขาอดุรธาน ี8) Index 

Living Mall สาขาพิษณุโลก 9) Index Living Mall สาขาชลบุรี 10) ของ 

Index Living Mall สาขานครศรีธรรมราช 11) Index Living Mall สาขา

พัทยา 12) Index Living Mall สาขาระยอง 13) Index Living Mall สาขา

สุราษฎร์ธานี 14) Index Living Mall สาขาหาดใหญ่ 15) Index Living 

Mall สาขาเกษตรนวมินทร์ 16) Index Living Mall สาขาจันทบุรี 17) 

ส�านักงานใหญ่ที่พระราม 2 และ 18) โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เอกชัย 

โดยบรษัิทฯ ได้จ้างผูป้ระเมินท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. 

ได้แก่ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จ�ากัด บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล

เอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด และบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ�ากัด มา

ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าและอัตราค่าเช่าของท่ีดินท้ัง 17 แห่ง และ

บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่าสิทธิการเช่าและอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นมาตรฐาน

ในการคิดอัตราค่าเช่า และมีเงื่อนไขให้มีการขึ้นค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 

3 ปี (ยกเว้นที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคอมมูนิตี้มอลล์ The Walk เกษตรนว

มินตร์ และ Index Living Mall สาขาพัทยา ซึ่งขึ้นค่าเช่าทุก 5 และ 6 ปี 

ตามล�าดับ) และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทั่วไปตามธุรกิจให้เช่า
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บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ท้ังนี้ หากสัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวครบก�าหนด และบริษัทฯ ประสงค์

จะต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินออกไปอีก บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้

กลุ่ม MTD ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา โดยจะมี

การเจรจาท�าความตกลงเกี่ยวกับข้อก�าหนด เงื่อนไข และอัตราค่าเช่า 

กันใหม่ต่อไป

(4) รายการการเช่าพื้นที่

บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. นางสาววิสารัตน์ ชุณหะวัต 

(“นางสาววิสารัตน์ฯ”)

• คู่สมรสของ 

นายเอกลักษณ์ฯ

 - รายได้จากการเช่า

พื้นที่

 - รายได้อื่น

 - เงินประกันค่าเช่า

 - ลูกหนี้

0.19

0.00

0.04

0.00

นางสาววิสารัตน์ฯ เช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk สาขาบางนา

กับ TW เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 - 1 มิถุนายน 

2563 เพื่อประกอบธุรกิจร้านท�าเล็บ “Little Nail” จ�านวน 45.25 ตาราง

เมตร โดยค่าบริการเท่ากับ 220.99 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยไม่

คิดค่าเช่า ซึ่งเป็นอัตราพิเศษเมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นในคอมมูนิตี้มอลล์ 

Little Walk สาขาบางนา เนื่องจากนางสาววิสารัตน์ฯ เป็นผู้เช่ารายต้นๆ 

ของพืน้ท่ีคอมมูนติีม้อลล์ Little Walk สาขาบางนา และเพือ่ให้คอมมูนติี้ 

มอลล์ Little Walk มีร้านค้าเปิดทันกับช่วงเปิดคอมมูนิตี้มอลล์ Little 

Walk จึงให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษกับนางสาววิสารัตน์ฯ ซ่ึง

อัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษดังกล่าว เป็นลักษณะเดียวกันกับอัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการพิเศษที่กลุ่มบริษัทฯ เคยให้แก่บุคคลภายนอกที่มา

เช่าพ้ืนท่ีในคอมมูนิตี้มอลล์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาเปิด Grand 

opening ซึ่งหากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลง TW จะพิจารณาปรับ

อัตราค่าเช่าและบริการของนางสาววิสารัตน์ฯ ให้เทียบเคียงได้กับอัตรา

ค่าเช่าและบริการของร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์ ณ ขณะนั้น

นอกจากนี้ นางสาววิสารัตน์ฯ ยังได้เช่าพื้นท่ีป้ายด้านหน้าคอมมูนิตี้

มอลล์ Little Walk สาขาบางนา เพื่อใช้ติดป้ายร้าน “Little Nail” จ�านวน 

2.25 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 444.44 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่ร้านค้าอื่นเช่าป้าย 

ดังกล่าว 
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บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2. บรษัิท อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค 

จ�ากัด (มหาชน) (“ECF”)

• นายอารักษ์ฯ เป็น 

ผู้บริหาร กรรมการ และ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 15.4

 - รายได้จากการเช่า

พื้นที่

 - รายได้อื่น

 - เงินประกันค่าเช่า

 - ลูกหนี้

 - ลูกหนี้อื่น- 

เงินประกันค้าง

ช�าระ

6.08

0.01

0.03

-

-

ECF ได้เข้ามาเช่าพ้ืนท่ีภายในร้าน Index Living Mall เพือ่ขายสนิค้าของ 

ECF มานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ 

หรือพลาซ่า โดยในปัจจุบัน ECF เช่าพื้นที่ภายในร้าน Index Living Mall 

เพื่อเป็นที่ตั้งของร้าน ELEGA และร้าน Finna House โดยมีระยะเวลา

ของสัญญาคราวละ 3 ปี เพื่อจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของ ECF โดยสินค้า

ของ ECF มีดีไซน์และลักษณะแตกต่างกับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย

ให้ร้านค้า Index Living Mall ของบริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลาย และ

สามารถดึงดูดลูกค้าได้หลายประเภท รวมท้ังยังมาช่วยบริหารการใช้

พื้นที่ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

ECF เช่าพืน้ท่ีภายในร้าน Index Living Mall ซ่ึงเป็นอัตราค่าเช่าท่ีสงูกว่า

ต้นทุนของบริษัทฯ และอยู่ในช่วงรายได้ต่อตารางเมตรที่บริษัทฯ ได้รับ

จากสินค้าฝากขายของบริษัทฯ ในสาขาเดียวกัน และมีเงื่อนไขการค้า

เป็นไปตามการค้าปกติ 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ณ 

ธันวาคม 2562 ECF ได้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ทั้งหมดแล้ว รายการนี้จะ

ไม่เกิดขึ้นในอนาคต

 - รายได้จากการเช่า

พื้นที่

 - รายได้รับล่วงหน้า

 - รายได้อื่น

 - เงินประกันค่าเช่า

 - ลูกหนี้

5.76

-

0.02

-

-

ECF เช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ The Walk Market Walk และ Index 

Mall (ส่วนพลาซ่าของร้าน Index Living Mall) โดยมีระยะเวลา 3 ปี 

เพื่อเป็นที่ตั้งของร้าน ELEGA เพื่อจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นอัตรา

ค่าเช่าท่ีเทียบเคียงได้กับร้านค้าในพื้นท่ีเดียวกันและมีเงื่อนไขการค้า

เป็นไปตามการค้าปกติ

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ณ 

ธันวาคม 2562 ECF ได้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ทั้งหมดแล้ว รายการนี้จะ

ไม่เกิดขึ้นในอนาคต

3. บริษัท นิฐาศิริ จ�ากัด  

(“นิฐาศิริฯ”)

• นางเพ็ญนภา ธนสารศลิป์ 

กรรมการของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการและ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 10.0

 - รายได้จากการเช่า

พื้นที่

 - รายได้อื่น

 - เงินประกันค่าเช่า

 - ลูกหนี้

2.20

0.01

0.42

0.04

ในปี 2560 นิฐาศิริฯ เช่าพื้นท่ีในคอมมูนิตี้มอลล์ The Walk สาขา

ราชพฤกษ์ กับ TW เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 

2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจร้าน

อาหาร “Banana Leaf” จ�านวน 146.00 ตารางเมตร โดยมีค่าเช่าและ

ค่าบริการเท่ากับ 920.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเป็นอัตรา 

ค่าเช่าท่ีเทียบเคยีงได้กบัร้านค้าในพืน้ท่ีเดยีวกนัและมเีงือ่นไขการค้าเป็น

ไปตามการค้าปกติ 
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บุคคล บริษัท/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

4. บริษัท เจวี เรสโท จ�ากัด 

(“เจวี เรสโทฯ”)

• นายเอกลักษณ์ฯ  

ผู้บริหาร กรรมการ และ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการและ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 25.0

• นางสาววิสารัตน์ฯ  

คู่สมรสของนาย 

เอกลักษณ์ฯ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

ดังกล่าว โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 25.0

 - รายได้จากการเช่า

พื้นที่

 - รายได้อื่น

 - เงินประกันค่าเช่า

 - ลูกหนี้

3.16

0.03

0.31

0.26

เจวี เรสโทฯ เช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk สาขาบางนากับ 

TW เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 

2563 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร “Shoyuu” จ�านวน 287.75 ตาราง

เมตร โดยมอีตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเท่ากบัร้อยละ 5.0 ของยอดขายต่อ

เดอืน ซ่ึงเป็นอัตราพเิศษเมือ่เทียบกบัร้านค้าอืน่ในคอมมนูต้ีิมอลล์ Little 

Walk สาขาบางนา เนื่องจากเจวี เรสโทฯ เป็นผู้เช่ารายต้นๆ ของพื้นที่

คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk สาขาบางนา และเพื่อให้คอมมูนิตี้มอลล์ 

Little Walk มีร้านค้าเปิดทันกับช่วงเปิดคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk จึง

ให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษกับเจวี เรสโท ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่า

บรกิารพเิศษดงักล่าว เป็นลกัษณะเดยีวกนักบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร

พเิศษท่ีกลุม่บรษัิทฯ เคยให้แก่บุคคลภายนอกท่ีมาเช่าพืน้ที่ในคอมมูนติี้

มอลล์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาเปิด Grand opening ซึ่งหากสัญญา

เช่าฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลง 

อย่างไรกด็ ีเนือ่งจาก เจว ีเรสโทฯ ประสงค์ท่ีจะเช่าพืน้ท่ีท่ีคอมมนูติีม้อลล์ 

Little Walk เพิ่มเติม เจวี เรสโท และ TW จึงได้ท�าสัญญาเช่าและบริการ

ใหม่ ซ่ึง TW ได้ปรบัค่าเช่าและค่าบรกิารในสญัญาฉบับใหม่เท่ากบัร้อยละ 

8.0 ของยอดขายต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับร้านค้า

ในพื้นที่เดียวกันและมีเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามการค้าปกติ โดยสัญญา

ใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ เจวี เรสโทฯ ยังได้เช่าพื้นท่ีป้ายด้านหน้าคอมมูนิตี้มอลล์ 

Little Walk สาขาบางนา เพื่อใช้ติดป้ายร้าน “Shoyuu” จ�านวน 4.50 

ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 444.44 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่ร้านค้าอื่นเช่าป้ายดังกล่าว 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าท�ารายการระหว่างกัน 
ในการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 

พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิม่เตมิ) และหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง ของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) ด้วย ในการท�ารายการดังกล่าวบริษัทฯ จะท�าการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน  

โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการ 

กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ และดูแล

ให้การปฏบัิตเิป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัต่อสาธารณชนให้มีความถกูต้อง 

และครบถ้วน
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ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีอาจเกิดข้ึนต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ 

มีนโยบายในการก�าหนดกรอบของรายการดังกล่าวซ่ึงจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญา

ท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล

ท่ีมีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท�ารายการดังกล่าวมีการก�าหนด

ราคาหรือเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการท�ารายการข้างต้นเป็นหลักการท่ัวไป 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถด�าเนินการท�ารายการท่ีมีลักษณะเป็นไปตามกรอบท่ีก�าหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องน�ารายการ 

ดงักล่าวเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการอีกครัง้ และบรษัิทฯ จะจดัท�ารายงานสรปุการท�าธรุกรรมรายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเกีย่ว

โยงกนั เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และการประชุมคณะกรรมการบรษัิทในทุกไตรมาส เพือ่ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให ้

ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา รวมถงึความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญ

ในการพจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีเกดิข้ึน บรษัิทฯ จะจดัให้มีบุคคลท่ีมคีวามรู ้ความช�านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบัญชีหรอืผูป้ระเมนิราคา

ทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

หรอืผูถ้อืหุ้น แล้วแต่กรณ ีโดยท่ีผูท่ี้อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมีส่วนได้ส่วนเสยีในการท�ารายการจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงในการ

พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการท่ีเกีย่วโยง เพ่ือให้มคีวามมัน่ใจว่าการเข้าท�ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์

ของบริษัทฯ แต่เป็นการท�ารายการท่ีได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส�าคัญ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผย

รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจ�าปี และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
ในกรณท่ีีมีการเข้าท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัในอนาคต บรษัิทจะปฏบัิติให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี ้การเข้าท�ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการ

โยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท�ารายการท่ีได้ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุ้นทุกรายเป็นส�าคญั 

ในกรณท่ีีเป็นรายการธรุกจิปกตหิรือรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิและเป็นรายการท่ีเกดิข้ึนต่อเนือ่งในอนาคต บรษัิทฯ จะก�าหนดหลกัเกณฑ์  

และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 

สามารถตรวจสอบได้ และน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบการท�า

รายการดังกล่าว

นอกจากนี ้หากมกีารท�ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืมีการเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงือ่นไขเกีย่วกบัธรุกรรมระหว่างกนั 

กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

จะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าว
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คัดสรรวัตถุดิบชั้นดี ชิ้นงำม เพื่อเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ
World class standard quality for best furniture

 JOY
QUALITY
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดท�าข้ึน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ 

อย่างระมัดระวงัและหลกัการประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัท�างบการเงนิ รวมท้ังให้มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัอย่างเพียงพอและ

โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่ามกีารบันทึกข้อมลูทางบัญชีอย่างถกูต้องครบถ้วน แสดงข้อมลูตามข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญั ทันเวลา และเพยีงพอท่ีจะด�ารงรกัษา 

ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือ่ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลสอบทานความน่าเช่ือถอืและ

ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็น 

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษัิท สามารถให้ความเช่ือมัน่ได้ว่า งบการเงนิรวม 

ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซ่ึงผูส้อบบัญชไีด้ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

  

 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์  นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน



| 147 | รายงานประจ�าปี 2562 

รายงาน
ของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต
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งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
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งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
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งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
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งบก�าไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบก�าไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแส
เงินสด
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแส
เงินสด
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งบกระแส
เงินสด
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�ำหรับป ีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2562
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