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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น ำในธุรกิจร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแตง่บ้ำน และเป็นศนูย์รวมสนิค้ำเฉพำะอยำ่ง (Specialty Mall) ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภำยในบ้ำน อปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และมีเอกลกัษณ์ของร้ำนค้ำปลีกที่ตอบโจทย์ทุกกำรแต่งบ้ำนและกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ได้แก่   
Index Living Mall, Index Furniture Center, Trend Design, MOMENTOUS, BoConcept และ  WINNER Store บริษัทยัง
ขยำยธุรกิจผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยอื่น ๆ เช่น กำรขำยงำนโครงกำร กำรขำยออนไลน์ (On-line) รวมถึงกำรสง่ออกสินค้ำไป
ตำ่งประเทศในรูปแบบของกำรจ้ำงผลติสนิค้ำ (OEM) และธุรกิจสทิธิแฟรนไชส์กบัผู้ประกอบกำรตำ่งประเทศ   ด้วยควำมมุง่มัน่ท่ี
จะสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้ำและสนบัสนนุให้ทกุคนใช้ชีวิตร่วมกนัอย่ำงลงตวั ทัง้ด้ำนดีไซน์ ฟังก์ชัน คณุภำพ และ
รำคำที่ครอบคลมุประชำชนทกุคน ยิ่งไปกวำ่นัน้ บริษัทยงัพิถีพิถนัในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ำรคดัเลอืกวตัถดุิบในกำรผลติเฟอร์นิเจอร์ 
กำรควบคุมและดแูลทุกกระบวนกำรผลิต กำรคดัสรรสินค้ำที่มีคุณภำพและหลำกหลำยจำกผู้ผลิตภำยนอก และกำรวำงขำย
สินค้ำที่มีคุณภำพโดยเน้นควำมใส่ใจเป็นส ำคญั ทัง้ได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ในกำรผลิต              
กำรบริหำรจดักำร กำรจดักำรคลงัสินค้ำ กำรสง่สินค้ำเพื่อให้ก้ำวทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงของควำมต้องกำรและพฤติกรรมของ
ลกูค้ำ รวมทัง้เพื่อลดต้นทนุกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีประสทิธิผล  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ขยำยธุรกิจไปยงักำรให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำ ภำยใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk, และ 
Index Mall ซึ่งได้คดัสรรร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และแหล่งอ ำนวยควำมสะดวกทุก ๆ ด้ำนเอำไว้ เพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ที่
ลกูค้ำต้องกำรอยำ่งแท้จริง รวมไปถึงช่วยสง่เสริมธุรกิจร้ำนค้ำปลกีเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทซึง่เป็นธุรกิจหลกัอีกด้วย 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นท่ีหนึง่ในใจเร่ืองธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้ำนท่ีดีที่สดุในภมูิภำคเอเชีย 

พันธกิจ (Mission)  

1. เรำเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนที่เติบโตอย่ำงยัง่ยืน ด้วยแบรนด์ที่เข้มแข็ง และทีม
ผู้บริหำรมืออำชีพ 

2. เรำมุ่งมัน่สูค่วำมเป็นผู้น ำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน ด้วยกำรขยำยแฟรนไชส์ไปสูภ่มูิภำคเอเชียและ
กำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง 

3. เรำเป็นที่หนึ่งในใจลกูค้ำเสมอ ด้วยสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพดีไซน์ทันสมยั เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
ลกูค้ำที่ดียิ่งขึน้ 

4. เรำมุง่ให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่พนกังำน คูค้่ำ และสร้ำงสรรค์สิง่ดี ๆ คืนสูส่งัคม 

ค่ำนิยมองค์กร (Core value) 

รวดเร็ว ทนัสมยั และใสใ่จบริกำร (Speed Technology & Service : STS) 
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เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทคำดจะยงัคงเน้นกำรเตบิโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สัง่ตดั Younique ซึง่สอดรับกบักระแสควำมต้องกำร 
Customized Furniture ของผู้บริโภค โดยเป็นกำรขยำยไปให้ครอบคลมุไปยงัร้ำน Index Living Mall ที่มีอยูท่ัว่ประเทศ และกำร
ขยำยร้ำนค้ำ WINNER Store ซึ่งเป็นร้ำนค้ำขนำดเล็กในรูปแบบใหม่ COCO (Company Owned Company Operated) 
เพิ่มเติม หลงัจำกเปิดสำขำแรกที่จงัหวดัรำชบรีุ เมื่อวนัที่ 23 สิงหำคม 2562 ที่เป็นร้ำนต้นแบบส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่
สนใจอยำกเปิดร้ำนเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนำดปำนกลำงถึงเลก็ มีต้นทนุไมส่งู สำมำรถลงทนุได้ง่ำยในหวัเมืองรอง 

ส ำหรับร้ำน Stand Alone อยำ่ง Index Living Mall เองนัน้ บริษัทมีแผนเปิดสำขำในประเทศเพิ่มเติมอีก 1-2 สำขำ ใน
ปี 2563 เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำให้ครอบคลมุมำกขึน้  

ด้ำนต่ำงประเทศ บริษัทยงัคงมุ่งเน้นกำรขยำยร้ำน Franchise ในกลุม่ประเทศกมัพูชำ ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม  
(CLMV) เป็นหลกั โดยเฉพำะที่ประเทศเวียดนำมซึง่มีอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจสงูและมีก ำลงัซือ้คอ่นข้ำงดี 

บริษัทยงัได้ปรับปรุงและพฒันำระบบช่องทำงออนไลน์ต่อเนื่อง รวมทัง้แผนกำรตลำดใน Social Media เพื่อจูงใจให้
ลูกค้ำเข้ำมำซือ้สินค้ำผ่ำนเว็บไซต์ www.indexlivingmall.com และเว็บไซด์ Marketplace อื่น ๆ เช่น Lazada และ Shopee  
และมีกำรพฒันำช่องทำงขำยผำ่นไลน์ Index Chat to Shop (Line @) ให้ครบทกุช่องทำงออนไลน์ เพื่อรับรองพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ซือ้ขำยผำ่นทำงออนไลน์มำกขึน้ 

นอกเหนือจำกกำรขยำยธุรกิจผ่ำนช่องทำงจดัจ ำหนำ่ยตำ่ง ๆ แล้ว บริษัทยงัพยำยำมเพิ่มประสิทธิภำพของกำรท ำงำน 
ด้วยกำรลดควำมซบัซ้อนในกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้กำรพยำยำมลดต้นทนุกำรผลิตด้วยกำรน ำเทคโลโนยีใหม่ ๆ มำใช้ใน           
กำรผลิต โดยปรับกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรให้ท ำงำนแบบ Automate One Batch Size ภำยใต้แนวควำมคิด Smart Factory     
ซึง่ในอนำคต จะสง่ผลให้บริษัทสำมำรถลดสต็อคสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์ได้อยำ่งมีนยัส ำคญั 

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี 2559 

- ก่อตัง้บริษัทย่อย บริษัทโฮม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อให้บริกำรซ่อมแซม ต่อเติม และบริกำรเสริมที่
เก่ียวข้องกบับ้ำน  

- ซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน ILM Malaysia ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น เพื่อใช้ในกำรลงทนุเปิดร้ำน Index Living Mall เพิ่มเติม
ในประเทศมำเลเซีย 

- เปิด Index Living Mall สำขำนครปฐมและสำขำฉะเชิงเทรำ เนื่องจำกเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภำพในเขตปริมณฑล 
และภำคตะวนัออกตำมล ำดบั 

- บริษัท เดอะวอล์ค จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจให้เช่ำและบริกำรพืน้ที่เช่ำเพิ่มทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วอีก                   
24.0 ล้ำนบำท จำก 1.0 ล้ำนบำท เป็น 25.0 ล้ำนบำท มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท 
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ปี 2560 

‐ เปิด Little Walk บำงนำอย่ำงเป็นทำงกำร เป็นคอมมูนิตี ้มอลล์ขนำดย่อมลงมำจำก The Walk ที่ตอบโจทย์            
ไลฟ์สไตล์คนในบริเวณบำงนำ 

‐ เปิดตัว Younique สำขำแรกที่  Index Living Mall สำขำพระรำม 2 Younique Customized Furniture 4.0 
เฟอร์นิเจอร์สัง่ตัดแนวใหม่ที่สำมำรถปรับแต่งดีไซน์ได้เอง รวมถึงมีฟังก์ชันที่หลำกหลำย และรวดเร็ว ภำยใต้
งบประมำณท่ีวำงไว้  ซึง่บริษัทเป็นผู้ ได้รับสทิธ์ิรำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทยในกำรใช้เทคโนโลยีดงักลำ่ว
จำกผู้พฒันำเทคโนโลยี  

‐ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 12/2560 เมื่อ 20 ตุลำคม 2560 มีมติให้เพิ่มทุนใน ILM Malaysia 
จำกร้อยละ 30.0 เป็นสดัส่วนร้อยละ 51.0 ของทุนช ำระแล้วทัง้หมด และได้เปลี่ยนช่ือเป็น Index Living Mall      
Malaysia SDN. BHD. เพื่อบริษัทเข้ำมำเป็นผู้บริหำรจัดกำรและก ำหนดนโยบำยหลักใน  Index Living Mall            
Malaysia SDN. BHD. 

‐ เปิด Index Living Mall สำขำสริุนทร์และสำขำพระรำม 2 เพื่อเพิม่พืน้ท่ีให้ครอบคลมุกำรให้บริกำรลกูค้ำ อีกทัง้

เป็นพืน้ท่ีที่มีศกัยภำพในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและเขตปริมณฑลตำมล ำดบั 

ปี 2561 

‐ เปิดตัวร้ำนเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ MOMENTOUS ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกัน ลักซู ร่ี ลิฟวิ่ง ภำยใต้              
คอนเซ็ปต์ “Living in the Moment” ที่ห้ำงสรรพสนิค้ำสยำมพำรำกอน 

‐ เปลี่ยนช่ือบริษัทโฮม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ำกดั ซึ่งได้รับโอน
ธุรกิจแฟรนไชส์จำกครอบครัวปัทมสัตยำสนธิ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ ให้สิทธิแฟรนไชส์ กับผู้ ประกอบกำรใน
ตำ่งประเทศ 

‐ ปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นและจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก  

‐ ยกเลิกกิจกำร ILM Malaysia เนื่องจำกผลด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ และยงัคงขำดทุนต่อเนื่อง              
ซึง่ได้หยดุขำยสนิค้ำภำยในร้ำนตัง้แตเ่ดือนกนัยำยน 2561 และด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยตอ่ไป 

‐ เปิด Index Living Mall สำขำบำงกรวย-ไทรน้อย เนื่องจำกเป็นพืน้ท่ีที่มศีกัยภำพในฝ่ังตะวนัตกของ
กรุงเทพมหำนคร  

ปี 2562 

‐ บริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (IPO) วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562 

‐ เปิด Index Living Mall สำขำชัยพฤกษ์และสำขำจันทบุรี เพื่อครอบคลุมพืน้ที่ทำงฝ่ังนนทบุรีและตะวันออก 
ตำมล ำดบั 

‐ เปิดร้ำน WINNER Store สำขำแรกที่จงัหวดัรำชบรีุ ซึง่เป็นร้ำนตวัแทนจ ำหนำ่ยแบบ COCO (Company Owned 
Company Operated) 

‐ บริษัทเปิดร้ำน Index Living Mall 2 สำขำ ที่เวียดนำม ซึ่งเป็นร้ำน Franchise ที่โฮจิมินห์ซิตี ้ประเทศเวียดนำม 
เนื่องจำกประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่มีศกัยภำพกำรขยำยตวัอย่ำงก้ำวกระโดด โดยมีอตัรำกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจในช่วงที่ผำ่นมำอยูใ่นระดบัสงู 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทได้แบ่งแยกกำรด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนตำมประเภทของธุรกิจ โดยบริษัทในเครือ เช่น บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์
เฟิร์น จ ำกดั ท ำหน้ำที่ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งให้กบับริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทเดอะวอล์ค 
จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจกำรให้เช่ำและบริกำรพืน้ท่ีเช่ำ นอกจำกนี ้ยงัมีบริษัทอินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ อินเตอร์ ดแูลกำรให้สทิธิแฟรน์ไชส์
กบัผู้ประกอบกำรในตำ่งประเทศ  

แผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัท 

 

 
 

* หยดุด ำเนินกจิกำรแล้ว และอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรปิดบริษัท 

 
1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 (1) นำยพิศิษฐ์ ปัทมสตัยำสนธิ (2) นำงขนัทอง อดุมมหนัติสขุ (3) นำงสำวกฤษชนก 
ปัทมสตัยำสนธิ (4) นำงสำวพิชพิมพ์ ปัทมสตัยำสนธิ (5) นำยเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยำสนธิ (6) นำยเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยำสนธิ (รวม
เรียกว่ำ “ครอบครัวปัทมสัตยำสนธิ”) และ บริษัท ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ จ ำกัด (ครอบครัวปัทมสัตยำสนธิ และ                      
บริษัท ครอบครัวธรรมดำพำณิชย์ จ ำกดั รวมเรียกว่ำ “ผู้ ให้สญัญำ”) ได้เข้ำท ำสญัญำกำรไม่แข่งขนัทำงธุรกิจกบับริษัท อินเด็กซ์ 
ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ รับสญัญำ”) โดยมีข้อตกลงที่ส ำคญัดงันี ้

(1) ผู้ ให้สญัญำแตล่ะรำยตกลงวำ่จะไมป่ระกอบธุรกิจหรือเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรท่ีตกลงกนั ไมว่่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ซึง่เป็นกำรแขง่ขนักบัผู้ รับสญัญำ เว้นแตจ่ะด ำเนินกำรผำ่นผู้ รับสญัญำ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมของผู้ รับสญัญำ  

ทัง้นี ้ค ำวำ่ “กิจกำรที่ตกลงกนั” หมำยถึง ธุรกิจที่มีสภำพเป็นอย่ำงเดียวกนักบัธุรกิจของผู้ รับสญัญำที่ด ำเนินกำรอยู ่ณ 
วนัท่ีท ำสญัญำฉบบันี ้ซึง่ได้แก่ธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจค้ำปลกีสนิค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ อปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ และ 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์       

ของใช้ภำยในบ้ำน และของตกแตง่
บ้ำน 

บจก. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
ผลติเฟอร์นิเจอร์และท่ีนอน 

99.99% 

บจก. บำงกอก คำซ่ำ 
ให้เชำ่สถำนท่ีส ำหรับเป็นศนูย์กระจำย

สินค้ำภำยในกลุ่มบริษัท 

99.99% 

บจก. อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์
ผู้ให้สทิธิแฟรน์ไชส์กบั 

ผู้ประกอบกำรในตำ่งประเทศ 

99.99% 

Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd.* 

ร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศมำเลเซีย 

51.00% 

บจก. เดอะวอล์ค 
ธุรกิจให้เชำ่และให้บริกำรพืน้ท่ีเชำ่ 

99.99% 
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2. ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำจำกวสัดปุระเภทปำร์ติเกิลบอร์ดเป็นหลกั 

ทัง้นี ้ค ำวำ่ “กิจกำรท่ีตกลงกนั” ไมร่วมถึง  

ก. กำรประกอบธุรกิจของบริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ด จ ำกัด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
และ/หรือ อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนที่ท ำจำกวัสดุประเภทไม้ยำงพำรำเป็นหลัก เพื่อขำยส่งสินค้ำดังกล่ำว ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ (“ธุรกิจ OEM”) ให้แก่ลูกค้ำของบริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ ด จ ำกัด               
ซึง่มีรำยช่ือปรำกฏอยูท้่ำยสญัญำไมแ่ขง่ขนัทำงธุรกิจฉบบันี ้และ/หรือ  

ข. กำรด ำเนินธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่ (ตำมนิยำมในข้อ (2)) ภำยหลงัจำกที่ผู้ รับสญัญำไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิใน
กำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ตำมแนวทำงที่ระบไุว้ในข้อ (2)  

(2) ผู้ ให้สญัญำได้ให้สิทธ์ิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้ รับสญัญำในกำรประกอบธุรกิจ OEM 
ส ำหรับลกูค้ำใหมโ่ดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ในกรณีที่ผู้ ให้สญัญำได้รับข้อเสนอหรือโอกำสทำงธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจ OEM ให้แก่       ลกูค้ำ
อื่น นอกจำกลกูค้ำซึง่มรีำยช่ือปรำกฏอยูท้่ำยสญัญำไมแ่ขง่ขนัทำงธุรกิจฉบบันี ้(“ธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่”) ผู้ให้สญัญำตก
ลงด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

ก. ผู้ให้สญัญำตกลงแจ้งให้ผู้ รับสญัญำพิจำรณำข้อเสนอหรือโอกำสในกำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหมก่่อน
โดยไม่ชกัช้ำ พร้อมทัง้รำยละเอียดที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงก ำหนดเวลำที่ผู้ รับสญัญำจะต้องเร่ิมด ำเนินกำรประกอบธุรกิจ OEM 
ส ำหรับลกูค้ำใหม ่พร้อมทัง้ร่วมกบัผู้ รับสญัญำก ำหนดระยะเวลำที่ผู้ รับสญัญำจะต้องแจ้งควำมประสงค์ให้ผู้ให้สญัญำทรำบเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร  (“ระยะเวลำแจ้งควำมประสงค์”) 

ข. หำกผู้ รับสญัญำประสงค์หรือไมป่ระสงค์จะด ำเนินกำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหมด่งักลำ่ว             ผู้ รับ
สญัญำจะต้องแจ้งควำมประสงค์ให้ผู้ให้สญัญำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำแจ้งควำมประสงค์ 

ค. หำกพ้นระยะเวลำแจ้งควำมประสงค์ ผู้ รับสญัญำไม่แจ้งให้ผู้ ให้สญัญำทรำบถึงควำมประสงค์ ให้ถือวำ่            ผู้ รับ
สญัญำไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่ และผู้ ให้สญัญำสำมำรถประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่
ดงักลำ่วได้ 

ทัง้นี ้กำรก ำหนดระยะเวลำแจ้งควำมประสงค์จะพิจำรณำจำกขนำดรำยกำรของข้อเสนอหรือโอกำสทำงธุรกิจที่มี
ลกัษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่ โดยให้มีระยะเวลำที่เพียงพอตอ่ผู้ รับสญัญำในกำรปฏิบตัิตำมประกำศ
และเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เช่น ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์           
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลู
และกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ในกรณีที่ผู้ รับสญัญำได้แจ้งควำมประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่แล้ว แต่ในภำยหลงัผู้ รับ
สญัญำแจ้งควำมประสงค์ไม่ด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ผู้ ให้สญัญำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ผู้ให้สญัญำสำมำรถประกอบธุรกิจ 
OEM ส ำหรับลกูค้ำใหมด่งักลำ่วได้  
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3. ในกรณีที่ผู้ รับสัญญำแจ้งควำมประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลูกค้ำใหม่ ผู้ รับสัญญำตกลงจะ
ด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นเพื่อกำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหมด่งักลำ่วอยำ่งสจุริตและระมดัระวงั โดยค ำนงึถึง
ผลประโยชน์ของผู้ รับสญัญำและผู้ ถือหุ้นของผู้ รับสญัญำเป็นส ำคญั   

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ รับสญัญำประสงค์จะประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำใหม่ กำรประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลกูค้ำ
ใหมด่งักลำ่วจะไม่ถือเป็นธุรกรรมที่ผู้ รับสญัญำท ำกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ รับสญัญำไม่ประสงค์จะด ำเนินกำร
ประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลูกค้ำใหม่และผู้ ให้สัญญำประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ OEM ส ำหรับลูกค้ำใหม่ดังกล่ำว                 
บริษัทจะปฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตัิกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก่อนกำรแจ้งควำมประสงค์ที่จะไมป่ระกอบ
ธุรกิจดงักลำ่ว  โดยจะค ำนวณขนำดรำยกำรเสมือนผู้ รับสญัญำเป็นผู้ เข้ำท ำรำยกำรเอง 

(3) สญัญำฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเมื่อ (1) ผู้ ให้สญัญำรำยใดไม่ได้มีฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ (โดยนบัรวมผู้ที่เก่ียวข้อง
ของผู้ ให้สญัญำรำยนัน้) กรรมกำร และผู้บริหำรของผู้ รับสญัญำ แล้วให้ถือว่ำหน้ำที่ตำมสญัญำฉบบันีข้องผู้ ให้สญัญำรำยนัน้
สิน้สดุลง หรือ (2) เมื่อผู้ รับสญัญำมิได้เป็นบริษัทท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกต่อไป 
หรือ (3) เมื่อผู้ รับสญัญำถือหุ้นในบริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ด จ ำกดั ตัง้แตร้่อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ด จ ำกดั และไม่มีผู้ให้สญัญำรวมกนัถือหุ้นในบริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ด จ ำกดัเกินกวำ่ร้อยละ 
10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บำงกอก มำสเตอร์วู้ด จ ำกดั 

(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมในสำระส ำคญัของสญัญำฉบบันีจ้ะสำมำรถท ำได้เมื่อมีกำรตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระหว่ำง
คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย และต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ รับสญัญำตำมหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในกำรพิจำรณำอนมุตัิวำระดงักลำ่วในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตำมที่นำยอำรักษ์ สขุสวสัดิ์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนำงสำวกฤษชนก ปัทมสตัยำสนธิ (“คณุกฤษชนก”) มีสว่นร่วมในกำร
เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนักบับริษัท ดงันัน้ คณุกฤษชนกจึงได้ให้ค ำรับรอง
เพิ่มเติมจำกกำรเข้ำท ำสญัญำกำรไม่แข่งขนัทำงธุรกิจข้ำงต้นว่ำ หำกในอนำคตคณุกฤษชนกได้รับข้อมลู หรือมีผู้ เสนอข้อมูลที่
เก่ียวกบัธุรกิจกำรผลติและจ ำหนำ่ยเฟอร์นิเจอร์ที่มีศกัยภำพ และมีควำมน่ำสนใจในกำรลงทนุแก่คณุกฤษชนก คณุกฤษชนกตก
ลงที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำทัง้หมดเพียงผู้ เดียว อนึ่ง ข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่ำวจะสิน้สุดลง                    
เมื่อคณุกฤษชนกไม่ได้มีฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท หรือเมื่อบริษัทมิได้เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกตอ่ไป 

นอกจำกนี ้ในอนำคตบริษัทอำจพิจำรณำซือ้หรือเช่ำที่ดิน และ/หรือ อำคำรเพื่อขยำยสำขำจำกทัง้ครอบครัวปัทมสตัยำ
สนธิหรือบคุคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสมที่ผู้บริหำรพิจำรณำ และน ำเสนอต่อแผนกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรเปิดสำขำนัน้แก่
คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) หรือคณะกรรมกำรบริษัทตำมอ ำนำจอนมุตัิที่ก ำหนดในอ ำนำจด ำเนินกำรและ
กำรเข้ำท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) เพื่อขออนมุตัิในกำรเปิดสำขำใหมต่อ่ไป 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัทเป็นผู้ผลิต ท ำกำรตลำด และจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภำยในบ้ำน อปุกรณ์ตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
ภำยใต้แบรนด์ของบริษัทและแบรนด์อื่น ๆ โดยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบ่งเป็นกำรค้ำปลีก งำนโครงกำร ตวัแทนจ ำหน่ำย 
(Dealer) และกำรขำยออนไลน์ให้ครอบคลุมกำรจัดจ ำหน่ำยภำยในประเทศ ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศบริษัทมีกำรให้สิทธิ    
แฟรนไชส์กบัผู้ประกอบกำรตำ่งประเทศ เพื่อจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำของบริษัทในประเทศนัน้ ๆ รวมถึงกำรขำยแบบงำนโครงกำร และ
กำรรับจ้ำงผลติสนิค้ำ (OEM) ให้กบัผู้ประกอบกำรในตำ่งประเทศด้วย นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ประกอบธุรกิจให้เช่ำและให้บริกำร
พืน้ท่ีเช่ำภำยใน Index Living Mall และรูปแบบคอมมนูิตีม้อลล์ภำยใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk และ Index Mall   

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทจ ำแนกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย สรุปได้ดงันี ้ 

 2560 2561 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย       
1. ภำยในประเทศ       

1.1. หน้ำร้ำนค้ำปลีกของบริษัท  7,100.6  79.7 7,438.1  81.1  7,472.7  80.9 
1.2. งำนโครงกำร 1,080.9  12.1 1,082.8  11.8 1,189.3  12.9 
1.3. ตวัแทนจ ำหน่ำย   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 

รวมรำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศ 

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

2. ตำ่งประเทศ       
2.1. แฟรนไชส์และตวัแทนจ ำหน่ำย/1    324.6 3.6  106.9  1.2  107.2  1.2 
2.2. รับจ้ำงผลติ (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. งำนโครงกำรตำ่งประเทศ     107.5  1.2   109.6  1.2          70.4  0.8 

รวมรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ     540.1 6.1    435.3  4.7        234.2  2.5 

รวมรำยได้จำกกำรขำย  8,908.3  100.0 9,174.2  100.0     9,236.1  100.0 

หมำยเหต:ุ  /1 รำยได้จำกธุรกิจแฟรน์ใชส์ และตวัแทนจ ำหน่ำยคือ รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำจำกบริษัทให้กบัผู้ รับแฟรนไชส์ (Franchisees) และตวัแทนจ ำหน่ำยใน
ตำ่งประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจแฟรนไชส์ จำกในอดีตผู้ได้รับสทิธิในกำรท ำแฟรนไชส์คือ ILMC ซึง่เป็นบริษัทภำยนอก
กลุ่มบริษัท ซึ่งมีครอบครัวปัทมสัตยำสนธิเป็นผู้ มีอ ำนำจควบคุมสูงสุด อย่ำงไรก็ตำม วันท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษัทได้ยกเลิกสัญญำ 
แฟรนไชส์หลกั (Master Franchise Agreement) กบั ILMC และบริษัทได้ให้สทิธิดงักลำ่วแก่ ILM Inter เป็นต้นมำ ท ำให้บริษัทจะเร่ิมรับรู้รำยได้จำก
คำ่รอยลัตีจ้ำกผู้ รับแฟรนไชส์ (Franchisees) ในรำยได้จำกกำรให้บริกำร นอกจำกนี ้รำยได้จำกธุรกิจแฟรนไชส์และตวัแทนจ ำหน่ำยในระหว่ำงรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวันท่ี 11 ธันวำคม 2560 จะรวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้กับ                    
ILM Malaysia เน่ืองจำกในรอบระยะเวลำดงักลำ่ว ILM Malaysia ยงัด ำรงสถำนะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

 /2 บริษัทได้เพิ่มสดัส่วนกำรถือหุ้นใน ILM Malaysia จำกร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 51.0 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2560 ท ำให้ ILM Malaysia เป็นบริษัท
ยอ่ยนบัแต่นัน้มำ ดงันัน้ บริษัทได้เปล่ียนแปลงกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนจำกวิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) ท่ีรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นสว่นแบ่ง
ก ำไร/ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นวิธีจดัท ำงบกำรเงินรวม (Full Consolidation) นับตัง้แต่วนัท่ี 12 ธันวำคม 2560 และได้หยุดด ำเนิน
กิจกำรตัง้แตป่ลำยปี 2561 
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2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริกำร 

บริษัทมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ดงันี ้

2.1.1 ธุรกิจจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  

ลักษณะของสนิค้ำ แบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่  

1. สินค้ำเฟอร์นิเจอร์   

1.1. สนิค้ำเฟอร์นิเจอร์ภำยใต้แบรนด์ของบริษัท มีทัง้หมด 5 แบรนด์ ได้แก่ Index furniture, WINNER, Logica, Trend 

Design และ Younique ที่ครอบคลมุเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทกำรใช้งำนในบ้ำนและส ำนกังำน เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่

ผลติจำกไม้ปำร์ติเกิล้บอร์ดเป็นหลกั และแผน่ใยไม้อดัควำมหนำแน่นปำนกลำง (MDF) ภำยใต้มำตรฐำนยโุรป E1 

โดยเฟอร์นิเจอร์ภำยใต้แบรนด์ดงักลำ่วผลติจำกทัง้โรงงำนของกลุม่บริษัทและผู้ผลติสนิค้ำภำยนอก      

1.2. สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ภำยใต้แบรนด์อื่น ๆ ประกอบด้วยแบรนด์ STANLEY และ HOOKER ที่ขำยภำยในร้ำน              

MOMENTOUS และแบรนด์ BoConcept ที่ขำยภำยในร้ำน BoConcept สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ดังกล่ำวเป็นสินค้ำ

น ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของกลุม่ลกูค้ำที่มีระดบัรำยได้สงูขึน้มำ  
2. สินค้ำเคร่ืองตกแต่งบ้ำน  

ครอบคลมุสินค้ำทุกประเภทที่จ ำเป็นภำยในบ้ำนมำกกว่ำ 16,000 รำยกำร ท่ีคดัสรรและออกแบบอย่ำงทนัสมยั

ภำยใต้แบรนด์ Index Home ซึ่งเป็นสินค้ำที่มียอดขำยรองลงมำจำกเฟอร์นิเจอร์ ยังมีแบรนด์สินค้ำส ำหรับเด็ก 

(Baby & Kids) อย่ำง Baby Journey  นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้จ ำหน่ำยสินค้ำแบรนด์ชัน้น ำ เช่น แบรนด์ Umbra 

จำกประเทศแคนำดำ และแบรนด์ Qd little things ที่น ำเข้ำมำขำยโดยเฉพำะอีกด้วย 
3. สินค้ำที่นอนและเคร่ืองนอน  

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำที่นอนและเคร่ืองนอนในร้ำน Index Living Mall มีหลำกหลำยแบรนด์ เช่น แบรนด์               

THERAFLEX ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทที่ผลิตเอง, แบรนด์ Serta เป็นแบรนด์ที่ IDF ได้รับสิทธิในกำรผลิตและ             

จดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย และแบรนด์ PureCare นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีสินค้ำที่นอนและเคร่ือง

นอนฝำกขำยแบรนด์ Sealy แบรนด์ Omazz แบรนด์ Dunlopillo แบรนด์ Lotus และแบรนด์ SANTAS เป็นต้น 

รวมทัง้ชุดเคร่ืองนอนอยำ่งหมอน ผ้ำนวม หมอนข้ำง และปลอกหมอน ภำยใต้แบรนด์ของบริษัทคือ Index Home 

แบรนด์ Caterine Brooks และแบรนด์ Studio Carelli 

นอกจำกนี ้บริษัทมีบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสขุภำพและกำยภำพเก่ียวกบักำรนอนเต็มรูปแบบเพื่อสง่เสริมกำรขำย
สินค้ำที่นอนและเคร่ืองนอนในโซน Sleeping Klinic ส ำหรับสำขำเดิม และ Perfect Sleep ส ำหรับ Index Living 
Mall สำขำบำงนำและสำขำอื่นท่ีจะทยอยเปิดตวัในอนำคต  

4. สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  
บริษัทรวบรวมสนิค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ภำยในบ้ำนหลำกหลำยประเภทจำกแบรนด์สินค้ำชัน้น ำ รวมทัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

แบรนด์ของบริษัทในโซน POWER ONE ภำยในร้ำน Index Living Mall แบรนด์สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำของบริษัท

ได้แก่ แบรนด์ Cusino ส ำหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็กและอุปกรณ์เคร่ืองครัวไฟฟ้ำ แบรนด์ Cavallini ส ำหรับ

เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ ำภำย ใน บ้ ำน  และแบ รน ด์  Bestley ส ำห รับสิน ค้ ำ เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ ำขนำด เล็ ก  เป็ น ต้น                               
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ส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำแบรนด์ชัน้น ำที่จ ำหน่ำย ได้แก่ SAMSUNG, ELECTROLUX, LG, HITACHI, PHILLIPS 

และ JBL เป็นต้น  

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย สำมำรถแบง่ได้ ดงันี ้

1. ร้ำนค้ำปลีก  

ศูน ย์ รวมสิน ค้ ำ เฉพำะอย่ ำ ง  (Specialty Mall) ที่ รวบ รวม เฟอ ร์นิ เจอ ร์ส ำห รับ บ้ ำนและส ำนัก งำน                         

อปุกรณ์ตกแต่งบ้ำน เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและเคร่ืองใช้ภำยในบ้ำนอื่น ๆ รำยได้ของกำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกมีสดัสว่น

สงูสดุกวำ่ 70%  โดยร้ำนค้ำปลกีของบริษัท ได้แก่   

1.1 ร้ำน Index Living Mall มีจ ำนวน 37 สำขำ โดยเป็นรูปแบบร้ำน Standalone จ ำนวน 31 สำขำ รูปแบบอยู่ใน

พืน้ที่ห้ำงสรรพสินค้ำหรือคอมมนูิตีม้อลล์จ ำนวน 6 สำขำ ซึ่งมีพืน้ที่ในสว่นของขำยสินค้ำตัง้แต่ประมำณ 3,500 

ถึง 18,000 ตำรำงเมตร และรูปแบบ Index Furniture Center ที่ตัง้ในพืน้ท่ีห้ำงสรรพสินค้ำและมีพืน้ท่ีในสว่นท่ีใช้

ขำยสินค้ำตัง้แต่ประมำณ 530 ถึง 3,300 ตำรำงเมตรอีกจ ำนวน 6 สำขำ นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์

และของตกแตง่บ้ำน ร้ำน Index Livingmall ยงัมีกำรบริกำรอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์เก่ียวกบับ้ำน เช่น Design & Build 

by Index Living Mall เป็นบริกำรออกแบบและตกแต่งบ้ำนกบั Index Home Service บริกำรส ำหรับคนรักบ้ำน 

เช่น จัดส่งและติดตัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ บริกำรขนย้ำย ท ำควำมสะอำดบ้ำนและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และบริกำรอื่น  ๆ            

โดยผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง  เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุกำรให้จ ำหนำ่ยสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์อยำ่งครบวงจร 

ล ำดับ สำขำ จังหวดั ชื่อร้ำน 

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
1 ซีคอน ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหำนคร Index Furniture Center 
2 เดอะมอลล์ ทำ่พระ กรุงเทพมหำนคร Index Furniture Center 
3 เซ็นทรัล บำงนำ กรุงเทพมหำนคร Index Furniture Center 
4 เดอะมอลล์ บำงแค กรุงเทพมหำนคร Index Furniture Center 
5 รังสิต ปทมุธำนี Index Living Mall  
6 บำงนำ กรุงเทพมหำนคร Index Living Mall 
7 เอกมยั กรุงเทพมหำนคร Index Living Mall 
8 บำงใหญ่ นนทบรีุ Index Living Mall 
9 รัตนำธิเบศร์ นนทบรีุ Index Living Mall 
10 แฟชัน่ไอส์แลนด์-รำมอินทรำ กรุงเทพมหำนคร Index Furniture Center 
11 รำชพฤกษ์ กรุงเทพมหำนคร Index Living Mall 
12 เกษตรนวมินทร์ กรุงเทพมหำนคร Index Living Mall 
13 มหำชยั สมทุรสำคร Index Living Mall 
14 แจ้งวฒันะ กรุงเทพมหำนคร Index Living Mall 
15 นครปฐม นครปฐม Index Living Mall 
16 สกำย ลิฟวิ่ง สนำมบนิดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร Index Furniture Center 
17 พระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร Index Living Mall 
18 บำงกรวย-ไทรน้อย นนทบรีุ Index Living Mall 
19 ชยัพฤกษ์ นนทบรีุ Index Living Mall 
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ล ำดับ สำขำ จังหวดั ชื่อร้ำน 

ภำคกลำง    
20 พิษณโุลก พิษณโุลก Index Living Mall 
21 เดอะวอล์ค นครสวรรค์ นครสวรรค์ Index Living Mall 

ภำคตะวันตก    
22 หวัหิน เพชรบรีุ Index Living Mall 

ภำคตะวันออก    
23 ชลบรีุ ชลบรีุ Index Living Mall 
24 พทัยำ ชลบรีุ Index Living Mall 
25 ระยอง ระยอง Index Living Mall 
26 ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ Index Living Mall 
27 จนัทบรีุ จนัทบรีุ Index Living Mall 
ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   

28 อบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี Index Living Mall 
29 อดุรธำนี อดุรธำนี Index Living Mall 
30 ขอนแก่น ขอนแก่น Index Living Mall 
31 นครรำชสีมำ นครรำชสีมำ Index Living Mall 
32 สริุนทร์ สริุนทร์ Index Living Mall 

ภำคเหนือ    
33 เชียงใหม่ เชียงใหม่ Index Living Mall 

ภำคใต้    
34 ภเูก็ต ภเูก็ต Index Living Mall 
35 หำดใหญ่ สงขลำ Index Living Mall 
36 สรุำษฎร์ธำนี สรุำษฎร์ธำนี Index Living Mall 
37 นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช Index Living Mall 

1.2 ร้ำน Trend Design ได้เปิดตวัมำมำกกว่ำ 10 ปี เพื่อขยำยประเภทสินค้ำให้ครอบคลมุและรองรับควำมต้องกำร

ของกลุม่ลกูค้ำที่มีรำยได้ปำนกลำงคอ่นข้ำงสงูถึงสงู (Premium Mass to Premium) จ ำหนำ่ยสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่

มีคุณภำพสูง เรียบง่ำย ในสไตล์โมเดิร์นอิตำเลียน ร้ำน Trend Design จะตัง้อยู่ภำยใน Index Living Mall                 

4 สำขำ เป็นร้ำนค้ำแยกตวัออกจำก Index Living Mall อย่ำงชดัเจนมีพืน้ที่วำงจ ำหน่ำยสินค้ำประมำณ 240.0 

ถึง 502.0 ตำรำงเมตร  

1.3 ร้ำน MOMENTOUS เป็นศูนย์รวมสินค้ำเฟอร์นิเจอร์จำกหลำกหลำยแบรนด์ (Multi-brand Living Store)               

สไตล์อเมริกันลกัซูร่ี ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง โคมไฟตกแต่ง  และของตกแต่งบ้ำนมำกกว่ำ 200 รำยกำรที่

น ำเข้ำจำกแบรนด์ชัน้น ำ เช่น HOOKER STANLEY และ C&C Home มีแนวคิด “Live in the Moment” ห้วงเวลำ

ส ำคัญที่ล ำ้ค่ำของชีวิต ด้วยดีไซน์และคุณภำพที่ เหนือระดับจะสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำยของ MOMENTOUS ได้อย่ำงดี Momentous ตัง้อยู่ที่ชัน้ 3 ของห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน 

และตัง้อยูภ่ำยใน Index Living Mall สำขำภเูก็ต และสำขำพทัยำ มีพืน้ท่ีประมำณ 140 - 400 ตำรำงเมตร  
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1.4 ร้ำน BoConcept เป็นแฟรนไชส์ร้ำนเฟอร์นิเจอร์สญัชำติเดนมำร์ก ภำยใต้แนวคิด Urban Danish Design ที่เน้น

สินค้ำเฟอร์นิ เจอร์ที่ออกแบบในสไตล์เรียบง่ำย (Minimalist) BoConcept มี 2 สำขำ ตัง้อยู่ที่ชัน้  3 ของ

ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอนด้วยพืน้ที่ประมำณ 464.0 ตำรำงเมตร และตัง้อยู่ที่  Index Living Mall สำขำ

พทัยำ ด้วยพืน้ท่ีประมำณ 380.0 ตำรำงเมตร 

1.5 ร้ำน  WINNER ซึ่ งเป็น ร้ำนเฟอร์นิ เจอร์ขนำดเล็กภำยใต้ รูปแบบ COCO (Company Owned Company                  

Operated) โดยเปิดสำขำแรกที่จงัหวดัรำชบรีุในปี 2562 และมีแผนขยำยสำขำเพิ่มเติมในอนำคต 
2. กำรขำยงำนโครงกำร  

บริษัทมีกำรขำยสินค้ำส ำหรับงำนโครงกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยหลกัจะเป็นสินค้ำที่ผลติตำมค ำสัง่

ซือ้ของลกูค้ำ (Made to Order) ซึง่มีทัง้ที่เป็นสนิค้ำภำยใต้แบรนด์บริษัทและสนิค้ำไมม่ีแบรนด์ แบง่เป็น 

2.1 งำนโครงกำรที่อยู่อำศยั (Home Project) โดยหลกัคือ งำนตกแต่งบ้ำน คอนโดมิเนียม โรงแรม และร้ำนอำหำร 

งำนผลติบนัไดเหล็กส ำเร็จรูป และงำนชัน้ลอย ซึ่งบริกำรครอบคลมุถึงกำรผลติและติดตัง้  โดยบริษัทได้รับควำม

เช่ือถือจำกลกูค้ำอสงัหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่ในประเทศไทย 

2.2 งำนโครงกำรส ำนกังำน งำนเฟอร์นิเจอร์ส ำนกังำน (Logica Project) เช่น โต๊ะท ำงำน เก้ำอี ้ตู้ เก็บของ โซฟำซึ่ง

บริกำรครอบคลมุถึงกำรผลิตและติดตัง้ โดยกลุ่มลกูค้ำหลกั ได้แก่ สถำปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง บริษัทเอกชน 

โรงพยำบำล หนว่ยงำนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจขนำดกลำง 
3. ตัวแทนจ ำหน่ำย  

บริษัทมีตัวแทนจ ำหน่ำยมีทัง้ขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ตัง้แต่ขนำดพืน้ที่จ ำหน่ำยสินค้ำประมำณ 240.0 ถึง 
1,700.0 ตำรำงเมตร ทัง้นี ้ตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้องจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทเท่ำนัน้ตำมข้อก ำหนดในสญัญำ 
กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่จะซือ้สินค้ำผำ่นตวัแทนจ ำหนำ่ย คือ เจ้ำของบ้ำนในบริเวณใกล้เคียงที่ชอบสินค้ำที่คุ้มค่ำ
และเรียบง่ำยตำมคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ WINNER ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ  25 ร้ำนใน               
หวัเมืองใหญ่และหวัเมืองรอง โดยหลกัจะเป็นสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์ WINNER   

4. กำรขำยช่องทำงออนไลน์  

ผ่ำน www.indexlivingmall.com ที่รวบรวมสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำไว้ทัง้หมดไว้ในที่ เดียว บริษัทยังมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเวปไซต์ Lazada Shopee และ                    

Index Chat to Shop (Line @) เพื่อให้ครอบคลมุลกูค้ำออนไลน์ที่มีแนวโน้มขยำยตวัเพิ่มขึน้อีกด้วย 
5. กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ  

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตในตลำดร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนในต่ำงประเทศ                

ท ำให้บริษัทได้ร่วมกบัผู้ประกอบกำรท้องถ่ินท่ีมีควำมเช่ียวชำญในแตล่ะประเทศในกำรขำยสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแตง่บ้ำน ช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยตำ่งประเทศ สำมำรถแบง่ได้ดงันี ้

5.1   ร้ำนค้ำปลีกในต่ำงประเทศ ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นร้ำนค้ำปลีกแฟรนไซส์ Index Living Mall                         

เต็มรูปแบบ มีกำรบริหำรงำนหน้ำร้ำนเหมือนร้ำนในไทย และรูปแบบตวัแทนจ ำหนำ่ย  

http://www.indexlivingmall.com/
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5.2   รับจ้ำงผลติ (OEM) และกำรขำยสินค้ำ (Trading) บริษัทได้รับจ้ำงผลติสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนที่

ตำมค ำสัง่ซือ้ (Made to Order) ที่ไมม่ีแบรนด์ให้กบัลกูค้ำตำ่งประเทศ เช่น ประเทศเกำหลี ญ่ีปุ่ น และประเทศ

ในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกำ เป็นต้น  

5.3   งำนโครงกำร บริษัทได้เร่ิมขำยงำนโครงกำรในต่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย งำนตกแต่งที่อยู่

อำศยัและงำนตกแต่งส ำนกังำน ทัง้ในรูปแบบกำรซือ้สินค้ำหรือกำรซือ้สินค้ำพร้อมบริกำรติดตัง้ โดยบริษัทมี

เครือขำ่ยในหลำยประเทศ เช่น ผำ่นหน้ำร้ำนของเครือข่ำยแฟรนไชส์ และตวัแทนจ ำหน่ำย รวมทัง้ลกูค้ำติดต่อ

กบับริษัทโดยตรง 

2.1.2 ธุรกิจกำรให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำโดยบริษัทและผ่ำนบริษัทเดอะวอล์คตำมกลยทุธ์ที่จะผสำนจุดเด่น
ของธุรกิจร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่เพื่อดึงดดูลกูค้ำให้เข้ำมำเยี่ยมชม Index Living Mall  แบ่งธุรกิจให้เช่ำ
และให้บริกำรพืน้ท่ีเช่ำออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) The Walk หรือคอมมนูิตีม้อลล์ขนำดย่อม: ประกอบด้วยพืน้ท่ีให้เช่ำภำยในอำคำรหลำยชัน้ โดยบริษัทได้คดั
สรรร้ำนค้ำต่ำง ๆ ที่ครบครันและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่ม เป้ำหมำย ทัง้ ร้ำน  Index Living Mall 
ซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนอำหำร คำเฟ่ ร้ำนค้ำ และธนำคำร พร้อมที่จอดรถอย่ำงสะดวกสบำยให้แก่ลกูค้ำที่มำใช้
บริกำร โดย ณ สิน้ปี 2562 มีสำขำทัง้สิน้ 3 สำขำ ได้แก่ รำชพฤกษ์ เกตรนวมินทร์ และนครสวรรค์ โดยมีพืน้ที่
รวมประมำณ 48,000 ตำรำงเมตร  

(2) Little Walk หรือคอมมูนิตีม้อลล์ขนำดเล็ก: ประกอบด้วยพืน้ที่เช่ำในอำคำรชัน้เดียว มีจุดเด่นเร่ืองควำม
สะดวกสบำยในกำรเข้ำถึงร้ำนค้ำทัง้แบบที่เป็น Drive-Through และมีระยะทำงจำกที่จอดรถไปยงัร้ำนค้ำ             
ที่สัน้ โดย ณ สิน้ปี 2562 มีสำขำทัง้สิน้ 2 สำขำ ได้แก่ บำงนำและพัทยำ โดยมีพืน้ที่รวมประมำณ 8,800 
ตำรำงเมตร 

(3) Index Mall: ประกอบด้วยพืน้ที่ให้เชำ่ภำยในอำคำรของ Index Living Mall ในรูปแบบ Standalone                   
ที่มีขนำดใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกำสและดงึดดูให้คนเข้ำมำเยี่ยมชมและเลอืกซือ้สนิค้ำใน Index Living Mall โดย             
ณ สิน้ปี 2562 ม ีIndex Mall ทัง้สิน้ 4 สำขำ ได้แก่ บำงใหญ่ พระรำม 2 บำงนำ และชยัพฤกษ์ โดยมีพืน้ท่ีรวม
ประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร 

(4) พืน้ท่ีให้เชำ่ภำยใน Index Living Mall: ประกอบด้วยพืน้ท่ีให้เชำ่ภำยในอำคำรของ Index Living Mall ซึง่มี
ขนำดเลก็กวำ่ Index Mall ปัจจบุนัสำขำ Index Living Mall ที่มีพืน้ท่ีให้เชำ่มีทัง้สิน้ 11 สำขำ ซึง่มพีืน้ท่ีให้เชำ่
ประมำณ 108.0 ถึง 1,000.0 ตำรำงเมตร 

2.1.3 ธุรกิจอื่น ๆ 

บริษัทมีกำรให้บริกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มขนำดเล็กภำยใต้แบรนด์ Kafé ซึ่งเป็นร้ำนค้ำขนำด 29 – 115.7               
ตำรำงเมตร ที่ตัง้อยูใ่น 20 สำขำของร้ำน Index Living Mall เทำ่นัน้ ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เติมเต็มควำมต้องกำรส ำหรับลกูค้ำ
ที่มำเลือกชมสินค้ำ ซึ่งขนำดพืน้ที่ของแต่ละสำขำจะขึน้อยู่ปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ขนำดของร้ำน Index Living Mall ควำมหนำแน่น
ของลกูค้ำ และจ ำนวนร้ำนอำหำร และ/หรือ เคร่ืองดื่มที่ให้บริกำรในบริเวณดงักลำ่ว 
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2.2 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน  

บริษัทประกอบธุรกิจในตลำดธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีกำรแข่งขนัสงูที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก และมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เพียงไม่ก่ีรำย โดยทัว่ไปจะแข่งขนัในด้ำนรูปแบบฟังก์ชนักำรใช้งำน รำคำ 
คุณภำพสินค้ำ และบริกำร ผ่ำนแบนด์สินค้ำของผู้ประกอบกำรเอง โดยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงขำยหลำกหลำย ทัง้
ร้ำนค้ำปลกี ตวัแทนจ ำหนำ่ย งำนโครงกำร ออนไลน์ เป็นต้น 

ผู้ประกอบกำรธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ในประเทศ ที่ส ำคญัมีดงันี ้

- กลุ่ม SB Furniture มีแบรนด์สินค้ำหลกัคือ SB Furniture และ Concept เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีควำมมีเอกลกัษณ์
เฉพำะตัว ทันสมัย และเป็นฟังก์ชันหลำกหลำย ปัจจุบันมีสำขำเปิดด ำเนินกำรทัง้สิน้ 45 สำขำ และ ตัวแทน
จ ำหนำ่ย 134 รำย 

- บริษัท อิคำโน ่(ประเทศไทย) จ ำกดั มีแบรนด์สนิค้ำหลกัคือ IKEA เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องน ำมำประกอบเอง (DIY) 
ปัจจบุนัมีสำขำเปิดด ำเนินกำรทัง้สิน้ 2 สำขำ  

- บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีแบรนด์สินค้ำหลกัคือ MODERNFORM เน้นเฟอร์นิเจอร์ส ำนกังำน 
และมีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยเป็นเจ้ำของโครงกำร กลุม่รำชกำร ปัจจุบนัมีสำขำเปิดด ำเนินกำรทัง้สิน้ 9 สำขำ และ
ผู้แทนจ ำหนำ่ย 6 รำย 

- บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ เทค จ ำกัด (มหำชน)  มีแบรนด์สินค้ำหลำยหลำย เช่น  ELEFA, Finna House,                    
Fur Direct, Leaf เป็นต้น โดยเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำจำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและยำงพำรำเป็นหลกัที่เจำะกลุ่ม
ลกูค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรออกแบบและกำรผลิตตำมค ำสัง่ซือ้ (Made to order) และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ 
ปัจจบุนัมีสำขำเปิดด ำเนินกำรทัง้สิน้ประมำณ 20 สำขำ  

- บริษัท ชิค รีพบับลคิ จ ำกดั (มหำชน) มีแบรนด์สนิค้ำหลกั ได้แก่  CHIC, RINA HEY โดยเน้นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบ
หรูหรำ เทห์่ และมีควำมเก๋ไก๋ และมีกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยเป็นกลุม่ลกูค้ำระดบักลำงถึงระดบับน ปัจจบุนัมีสำขำ
เปิดด ำเนินกำรทัง้สิน้ 4 สำขำ  

อยำ่งไรก็ตำม ท่ีผ่ำนมำบริษัทซึง่บริหำรงำนโดยผู้บริหำรและทีมงำนมืออำชีพ และมีประสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำนใน
ธุรกิจค้ำปลกี (Retail Industry) และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ได้มุง่เน้นกำรสร้ำงเอกลกัษณ์เฉพำะตวัของแตล่ะแบรนด์สนิค้ำของบริษัท
ให้เป็นที่จดจ ำของลูกค้ำ ด้วยสินค้ำที่หลำกหลำยและมีคุณภำพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่
หลำกหลำยครอบคลมุทุกกลุ่มลกูค้ำ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรท ำกำรตลำดแบบกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบ
บูรณำกำร (Integrated Marketing Communication) ซึ่งครอบคลมุช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงทัง้แบบออนไลน์
และออฟไลน์ เพื่อให้กำรสือ่สำรถึงกลุม่เปำ้หมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพกำรบริกำรท่ีครบวงจร ผำ่นกลยทุธ์ตำ่ง ๆ ดงันี ้

1. กลยุทธ์ในกำรขยำยสำขำในประเทศไทย  

กำรขยำยสำขำใหม่ของทัง้ร้ำนค้ำปลีกของบริษัทและคอมมูนิตีม้อลล์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งเสริมกำรเติบโตของ
บริษัท ดังนัน้ ในกำรเปิดสำขำร้ำนค้ำปลีกใหม่ ๆ รวมถึงกำรขยำยร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำ และสำขำของคอมมูนิตีม้อลล์ใน
ประเทศไทย ผู้บริหำรจะพิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยซึง่เป็นปัจจยัขบัเคลือ่นส ำคญัในกำรจบัจ่ำยใช้สอย
ของประชำชน สถำนที่ตัง้ที่มีศกัยภำพที่ยงัไม่มีร้ำนค้ำของบริษัท ตัง้อยู่ ควำมหนำแน่นและก ำลงักำรซือ้ของประชำกร ควำม
ต้องกำรตอ่สินค้ำของบริษัท รวมถึงควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำรเข้ำถึงร้ำนค้ำของบริษัท อีกปัจจยัหนึ่งที่ส ำคญัที่บริษัท
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พิจำรณำคือ กำรตัง้ร้ำนค้ำใหมจ่ะต้องสง่ผลกระทบตอ่ยอดขำยของสำขำใกล้เคียงน้อยที่สดุ นอกจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
ทำงกำรตลำดผู้บริหำรยงัศึกษำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรขยำยสำขำทัง้ในเชิงควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน และควำม
พร้อมของทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัท ทัง้นี ้หำกผู้บริหำรมีควำมเช่ือมัน่ในกำรขยำยสำขำใดแล้วก็จะน ำแผนนัน้น ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไปโดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั 

2. กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 

นอกเหนือจำกที่บริษัทได้ครองต ำแหนง่หนึง่ในผู้น ำด้ำนร้ำนค้ำปลกีเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้ำนในประเทศไทยแล้ว 
บริษัทยังได้แสวงหำโอกำสทำงด้ำนธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องเพื่ อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นที่หนึ่งในใจเร่ืองธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนที่ดีที่สดุในภมูิภำคเอเชีย ดงันัน้ บริษัทได้เร่ิมเจำะตลำดต่ำงประเทศทัง้ในรูปแบบร้ำนค้ำปลีก
ผำ่นระบบกำรแฟรนไชส์และตวัแทนจ ำหนำ่ย รับจ้ำงผลติ ขำยสนิค้ำผำ่นตวัแทน และงำนโครงกำร  

โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำรร่วมกับคู่ค้ำเดิมในประเทศนัน้ ๆ ในกำรเสำะหำโอกำสในกำรขยำยสำขำใหม่ ๆ           
ในพืน้ท่ียทุธศำสตร์ และพฒันำกำรด ำเนินกำรร่วมกนัในกำรบริหำรงำนเพื่อกำรเติบโตที่ยัง่ยืนและมัน่คง รวมถึง แสวงหำคูค้่ำใน
ประเทศใหม่ ๆ ซึ่งจะเร่ิมต้นในประเทศในภูมิภำคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ที่บริษัทมองเห็นถึงศักยภำพกำรเติบโตทัง้ด้ำน
เศรษฐกิจมหภำค และธุรกิจค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ เช่น ประเทศเวียดนำม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ทัง้นี ้
ปัจจัยหลกัที่บริษัทพิจำรณำในกำรเลือกคู่ค้ำ ได้แก่ แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจจะต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท ควำม
มัน่คงทำงด้ำนกำรเงิน และควำมเข้ำใจในตลำดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศนัน้ ๆ  

นอกจำกนี ้บริษัทเห็นว่ำกำรบริหำรต้นทุนและพัฒนำคุณภำพสินค้ำเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจ                  
กำรรับจ้ำงผลิต ขำยสินค้ำผ่ำนตวัแทน และงำนโครงกำรเติบโต เนื่องจำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จดัเป็นธุรกิจที่มีกำรแขง่ขนัทำงด้ำน
รำคำสงูจำกผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ทัว่โลก เช่น ผู้ผลติในประเทศจีน และประเทศเวียดนำม ดงันัน้ บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มประสทิธิภำพ
เคร่ืองจกัรโดยกำรพฒันำซอฟแวร์ และซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ที่สำมำรถปรับเปลีย่นประเภทกำรผลติท ำให้ลดปริมำณกำรผลิตขัน้ต ่ำ 
ท ำให้บริษัทสำมำรถสต๊อกวตัถดุิบและสนิค้ำคงคลงัลดลง  

3. กลยุทธ์ในกำรพัฒนำสินค้ำและนวัตกรรมใหม่ 

โดยบริษัทพิจำรณำจ ำนวนสินค้ำในแต่ละประเภทให้มีควำมสมดุล (Balance) เพื่อให้สำมำรถรักษำฐำนลกูค้ำเดิม 
และดงึดดูลกูค้ำใหม่ ๆ ให้มำเลือกซือ้สนิค้ำในร้ำนค้ำของบริษัท  ตำมที่ควำมต้องกำรของลกูค้ำมีกำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ 
บ ริ ษั ท จึ ง ต้ อ งพัฒ น ำสิ น ค้ ำ ใ ห้ ทั น ต่ อ ก ำร เป ลี่ ย น แปลงและตอบ โจท ย์ อย่ ำ งต รงจุ ด  โด ยที ม พัฒ น ำสิ น ค้ ำ                                     
(Product Development) ร่วมกับทีมกำรตลำดในกำรศึกษำแนวโน้มตลำดเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในและต่ำงประเทศ และไลฟ์สไตล์ที่
คำดวำ่จะเป็นในอนำคต รวมถึงร่วมกบัทีมพำณิชย์ (Commercial) ที่เป็นผู้ดแูลกำรด ำเนินกำรร้ำนค้ำของบริษัทท่ีจะเป็นผู้ที่รู้จกั
พฤติกรรมของลกูค้ำปัจจุบนัของบริษัทดีที่สดุจำกกำรรับฟังผลตอบรับของลกูค้ำเพื่อน ำมำเป็นข้อมลูประกอบในกำรออกแบบ
และจดัหำสินค้ำใหม่ ซึ่งสินค้ำใหม่จะเป็นทัง้ในรูปแบบพฒันำสินค้ำเดิมให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติม และกำรออกแบบสินค้ำ
ใหมท่ี่มีดีไซน์ที่แตกตำ่งออกไปเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในอนำคต  

นอกจำกนี ้ทีมกำรตลำดจะด ำเนินกำรท ำแผนกำรตลำดรองรับสินค้ำใหมใ่ห้ตรงตำมแนวคิดที่วำงไว้ โดยระยะเวลำใน
กำรสรรหำสนิค้ำใหมต่ัง้แตก่ำรออกแบบจนถึงกำรวำงจ ำหนำ่ยสนิค้ำ โดยเฉลีย่จะอยูป่ระมำณ 6 ถึง 8 เดือน  
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4. กลยุทธ์ในกำรขำยและบริกำร 

กำรขำยและบริกำรทัง้จำกหน้ำร้ำนส ำหรับลกูค้ำปลกี และพนกังำนที่ให้บริกำรลกูค้ำโครงกำรถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่จะ
สง่เสริมกำรเติบโตของบริษัทอยำ่งมัน่คงและยัง่ยืน บริษัทได้เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัดงักลำ่วโดยได้จดัอบรมพนกังำนปฏิบตัิงำน
ตำมนโยบำยกำรบริหำรจดักำรกำรขำยและกำรบริกำรข้อมลูรำยละเอียดสินค้ำที่หลำกหลำยเพื่อให้น ำเสนอกบัลกูค้ำได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ และเพื่อให้มัน่ใจวำ่ผู้บริโภคจะได้รับบริกำรท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัจำกพนกังำนปฏิบตัิงำนในทกุสำขำ นอกจำกนี ้
บริษัทยงัจดัโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนให้อ้ำงอิงกบัผลกำรขำย และกำรประเมินคณุภำพกำรบริกำรเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในกำรท ำงำน
ให้กบัพนกังำนอีกด้วย 

ทัง้นี ้กำรจัดอบรบให้กบัพนกังำนขำยและพนกังำนติดตัง้ของบริษัทประกอบไปด้วย (1) กำรฝึกอบรมพนกังำนใหม ่
(Orientation Program) เพื่อให้พนกังำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมไปถึงแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนแตล่ะต ำแหน่งได้อยำ่งเหมำะสม (2) กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ตำ่ง ๆ  (3) กำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำ
ควำมรู้และทักษะกำรท ำงำนให้กับพนักงำนปัจจุบัน (Functional & Soft skill training) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรตำมแต่สำยงำน
เพื่อให้ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (4) กำรฝึกอบรมบทบำทของกำรเป็นหวัหน้ำงำน (Leadership Development Pro-
gram) ให้กบัพนกังำนในระดบัหวัหน้ำงำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำพนกังำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทกัษะในกำรเป็นผู้น ำที่เหมำะสม 
และ (5) แผนกำรพฒันำบคุลำกรให้กบัผู้ รับแฟรนไชส์และตวัแทนจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ เพื่อให้มีคณุภำพได้มำตรฐำนกบัเดียว
สำขำของบริษัท 

5. กลยุทธ์ในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำและกำรปรับรำคำสินค้ำ 

กำรก ำหนดรำคำสินค้ำจะค ำนึงถึงต้นทุนสินค้ำ ค่ำใช้จ่ำยที่ เก่ียวข้อง  ต ำแหน่งของเค ร่ืองหมำยกำรค้ำ                        
(Brand Positioning) และรำคำตลำดของสินค้ำที่ใกล้เคียงกันเป็นหลกั ทัง้นี ้หำกเป็นสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บริษัทจะ
ค ำนึงถึงกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนและคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภำษีน ำเข้ำ คำ่ขนสง่ เป็นต้น มำประกอบใน
กำรก ำหนดรำคำสินค้ำ ทัง้นี ้กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส ำหรับแต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ                  
จะจดัท ำโดยทีมที่รับผิดชอบกำรขำยในแตล่ะช่องทำง โดยจะอ้ำงอิงรำคำกลำงที่ขำยในร้ำน Index Living Mall เป็นหลกั และจะ
มีกำรให้ส่วนลดหรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำยตำมนโยบำยของผู้บริหำรเพื่อให้รำคำเหมำะสมกับภำพลกัษณ์และประเภทของ
สนิค้ำซึง่ตอบโจทย์แต่ละกลุม่ลกูค้ำและเป็นท่ีแขง่ขนัได้ในตลำด นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรติดตำมยอดขำยและผลตอบรับของ
ลกูค้ำตอ่สนิค้ำตำ่ง ๆ  ท่ีวำงขำย และมีกำรพิจำรณำรำคำขำยอยูอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้บริษัทมีแผนกำรตลำดที่ก ำหนดกำรจดัโปร
โมชนัในแต่ละช่วงเวลำที่เหมำะสม รวมถึงกำรจัดกำรลดรำคำพิเศษ  (Clearance) ส ำหรับสินค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำ (Slow Move 
Stock) และสนิค้ำที่จะไมม่ีกำรจดัซือ้หรือผลติอีก 

6. กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย 

บริษัทมีนโยบำยและกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเพื่อสร้ำงให้แบรนด์ Index Living Mall และแบรนด์สินค้ำต่ำง ๆ ของบริษัท
ให้เป็นที่จดจ ำของประชำชนทั่วไปตำมเอกลักษณ์ที่บริษัทมุ่งหมำย รวมทัง้ สร้ำงควำมต้องกำรในกำรซือ้สินค้ำของ 
บริษัท ดงันัน้ บริษัทได้ทุ่มเทในกำรสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อดึงดูดลกูค้ำให้มำเยี่ยมชมร้ำนและซือ้สินค้ำ โดยกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้ลกูค้ำสมัผสัจริง ได้ประสบกำรณ์จึงบอกต่อ จึงใช้ตอ่ จึงกลบัมำใช้ซ ำ้ และกลบัมำซือ้ซ ำ้ รวมถึงกำรสือ่สำรทำง
กำรตลำดผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ ให้มีประสทิธิภำพเหมำะกบัแตล่ะกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยในช่องทำงนัน้ ๆ มำกที่สดุ  
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2.3 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์ 

2.3.1 ธุรกิจจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

กำรจดัหำสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนเพื่อวำงขำยในร้ำนค้ำปลีกของบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรตัง้แต่กำร
ประมำณกำรยอดขำยของปีถดัไปในช่วงไตรมำสที่ 4 ของทกุปี โดยค ำนึงถึงปัจจยั ดงันี ้(1) ยอดขำยย้อนหลงัในช่วง 1 ถึง 2 ปี           
ที่ผ่ำนมำ (2) อตัรำกำรเติบโต (3) รำยกำรส่งเสริมกำรขำยในปีนัน้ ๆ และ (4) ภำวะเศรษฐกิจและแนวโน้มควำมต้องกำรใช้
เฟอร์นิเจอร์และกำรค้ำปลีก เพื่อวำงแผนจ ำนวนและเวลำในกำรสัง่ซือ้สินค้ำกบัโรงงำนผลิตของบริษัทและคู่ค้ำอื่น ๆ และบริษัท 
จะมีกำรทบทวนแผนกำรสัง่ซือ้ทุกเดือน และจะสัง่ซือ้ล่วงหน้ำกับคู่ค้ำตำมระยะเวลำกำรผลิตและจัดส่ง (Lead Time) และ
ปริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ (Minimum Order Quantity) ตำมที่คูค้่ำก ำหนด 

นอกจำกนี ้บริษัทได้แบ่งประเภทสินค้ำออกเป็น 2 ช่วงเวลำหลกั ได้แก่ ช่วงฤดูร้อนในระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ถึง             
เดือนกรกฎำคมของทกุปี และช่วงฤดหูนำวในระหว่ำงเดือนสงิหำคมถึงเดือนมกรำคมของทกุปี โดยทีมจดัซือ้ (Merchandising) 
ทีมพฒันำสนิค้ำ (Product Development) และทีมกำรตลำดจะร่วมกนัวำงแผนกำรจดัหำสินค้ำใหมท่กุสิน้ฤดกูำลนัน้ ๆ ซึ่งหำก
เป็นกำรจัดหำสินค้ำใหม่บริษัทจะใช้เวลำประมำณ 6 ถึง 8 เดือน ตัง้แต่ศึกษำควำมต้องกำรถึงกำรผลิตสินค้ำ เช่น ในเดือน
มิถนุำยนและกรกฎำคม ทีมงำนจะเร่ิมพิจำรณำสนิค้ำของฤดรู้อนในปีถดัไป  

โรงงำนผลิตและก ำลังกำรผลติ 

บริษัทมีโรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งด ำเนินกำรโดย IDF  ตัง้อยู่ที่บริเวณมหำชยั จงัหวดัสมทุรสำคร ซึ่งมีเนือ้ที่โรงงำน
ประมำณ 160,000 ตำรำงเมตร และมีพนักงำนประมำณ 1,622 คน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 ทัง้นี ้สินค้ำหลกัที่ผลิตจำก
โรงงำน ได้แก่ (1) เฟอร์นิเจอร์ส ำหรับบ้ำน เช่น ตู้ เสือ้ผ้ำ เตียงนอน ตู้ โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ตู้ วำงของและตู้ เก็บของ และโต๊ะ               
ที่ผลติจำกไม้ปำร์ติเกิล้บอร์ด และแผน่ใยไม้อดัควำมหนำแนน่ปำนกลำงที่ปิดผิวโดยวสัดตุำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ และโซฟำ 
(2) เฟอร์นิเจอร์บิว้ท์อิน (3) เฟอร์นิเจอร์ส ำนกังำน (4) ชุดเคร่ืองครัว (5) เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นสว่นประกอบ เช่น เก้ำอี ้บนัได
ส ำเร็จรูป และ (6) ท่ีนอน โดยปัจจุบนั โรงงำนผลิตของบริษัทได้เปิดด ำเนินกำร 1 กะเวลำหรือ 8 ชั่วโมงท ำงำน และอำจมีกำร
ท ำงำนลว่งเวลำ ดงันัน้ โรงงำนผลิตยงัมีก ำลงักำรผลิตที่เพียงพอส ำหรับกำรรองรับแผนกำรเติบโตของบริษัทโดย บริษัทมีก ำลงั
กำรผลติสงูสดุ ปริมำณกำรผลติจริง และอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติ ซึง่เป็นอตัรำตอ่เดือนดงันี  ้

ล ำดับ รำยกำร ก ำลังกำรผลิตสูงสุด/1 ปริมำณกำรผลิตจริง/2 อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต/2 

เฟอร์นิเจอร์ส ำหรับบ้ำน 

1 ตู้ เสือ้ผ้ำ 10,000 ชิน้ 11,639 ชิน้ ร้อยละ 116 
2 เตียงนอน 10,000 ชิน้ 18,221 ชิน้ ร้อยละ 182 
3 ตู้โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 15,000 ชิน้ 10,441  ชิน้ ร้อยละ 70 
4 ตู้วำงของและตู้ เก็บของ 15,000 ชิน้ 39,836 ชิน้ ร้อยละ 266 
5 โต๊ะ 10,000 ชิน้ 13,786 ชิน้ ร้อยละ 138 
6 โซฟำ 2,500 ชดุ 5,788 ชดุ ร้อยละ 232 

เฟอร์นิเจอร์บิว้ท์อิน 

7 เฟอร์นิเจอร์บิว้ท์อิน 1,500 ชดุ 771 ชดุ ร้อยละ 51 

เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน 

8 โต๊ะท ำงำน 5,000 ชิน้ 4,084 ชิน้ ร้อยละ 82 
9 ตู้ เก็บของแบบอยูก่บัที่ 5,000 ชิน้ 5,504 ชิน้ ร้อยละ 110 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน)                  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
   

 

  

สว่นที่ 1 หน้า 18 

 

ล ำดับ รำยกำร ก ำลังกำรผลิตสูงสุด/1 ปริมำณกำรผลิตจริง/2 อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต/2 
10 ตู้ เก็บของแบบเคลื่อนที่ 1,500 ชิน้ 680 ชิน้ ร้อยละ 45 
11 แผงกัน้ 500 ชิน้ 830 ชิน้ ร้อยละ 166 
12 เก้ำอีส้ ำนกังำน 2,000 ชิน้ 3,069  ชิน้ ร้อยละ 153 

ชุดเคร่ืองครัว 

13 ชดุเคร่ืองครัว  10,000 ชิน้ 21,151 ชิน้ ร้อยล 212 

เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 

14 เก้ำอี ้ 5,000 ชิน้ 8,193 ชิน้ ร้อยละ 164 
15 บนัไดส ำเร็จรูป 600 ชิน้ 1,800 ชิน้ ร้อยละ 300 

ที่นอน 

16 ที่นอน 4,000 ชิน้ 8,347 ชิน้ ร้อยละ 209 
หมำยเหต:ุ /1 ก ำลงักำรผลติสงูสดุค ำนวณจำกก ำลงักำรผลติสงูสดุตอ่เดือนส ำหรับกำรท ำงำน 1 กะเวลำ หรือ 8 ชัว่โมงตอ่วนั และโรงงำนเปิดด ำเนินกำร 6 วนัตอ่

สปัดำห์  
                /2   ข้อมลูกำรผลติจริงเฉล่ียตอ่เดือนในปี 2562 

บริษัทมีแผนที่จะด ำเนินกำรเป็น Smart Factory โดยในปี 2562 ได้มีกำรซือ้เคร่ืองจักรใหม่ที่เป็นแบบอัตโนมัติ             
(Automation) ที่ได้รับกำรพัฒนำร่วมกับผู้ ผลิตเคร่ืองจักร รวมถึงร่วมกับมหำวิทยำลยัชัน้น ำในประเทศไทยในกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรผลติ และสำมำรถผลติสนิค้ำลอ็ตเลก็ลง (Batch Size)  

กำรจัดกำรวัตถุดิบ  

กำรจดัซือ้วตัถดุิบจะจดัท ำโดยฝ่ำยจดัซือ้ของโรงงำน ซึง่จะผลติตำมจ ำนวนกำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกฝ่ำยจดัซือ้ของบริษัท 
ที่พิจำรณำจำกยอดกำรสัง่ซือ้สินค้ำนัน้ ๆ ล่วงหน้ำ 1 เดือน สินค้ำคงคลงัในศูนย์กระจำยสินค้ำและแผนกำรผลิตของโรงงำน 
พร้อมกับมีกำรทบทวนแผนกำรผลิตเป็นประจ ำทุก ๆ สปัดำห์ ทัง้นี ้ตำมนโยบำยของบริษัทและโรงงำน กำรคัดเลือกผู้จัดหำ
วตัถดุิบจะต้องมีกำรเปรียบเทียบคูค้่ำ 2 ถึง 3 รำย โดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลกั ๆ เช่น คณุภำพวตัถดุิบ ควำมตรงตอ่เวลำ รำคำ 
และเง่ือนไขกำรจ่ำยเงิน เป็นต้น ทัง้นี ้ในกรณีที่วตัถดุิบมีคณุลกัษณะพิเศษที่บริษัทอำจไม่สำมำรถหำคู่เทียบได้ บริษัทจะมีกำร
ต่อรองรำคำกับผู้ ขำยดังกล่ำวโดยอ้ำงอิงจำกรำคำที่บริษัทเคยซือ้หรือรำคำตลำดของวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน นอกจำกนี ้              
เพื่อให้เช่ือมั่นว่ำวัตถุดิบมีคุณภำพและปริมำณตรงตำมกำรสั่งซือ้ ฝ่ำยคลังวัตถุดิบจะตรวจนับจ ำนวนวัตถุดิบที่สั่งซือ้               
และฝ่ำยรับประกันคุณภำพจะท ำกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบดังกล่ำวตำมมำตรฐำน MIL STD-105E ซึ่งเป็น
มำตรฐำนสำกลในกำรตรวจสอบ   

ส ำหรับสินค้ำที่ผลิตโดยโรงงำนของบริษัทต้นทุนวัตถุดิบจัดเป็นสดัส่วนที่ส ำคัญที่สุดของต้นทุนขำยของบริษัท      
โดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.1 ของต้นทุนขำยส ำหรับสินค้ำที่ผลิตจำก  IDF ส ำหรับปีบัญ ชีสิ น้สุด                           
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ทัง้นี ้วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลิต ได้แก่ ไม้ปำร์ติเกิล้บอร์ดและแผ่นใยไม้อดัควำมหนำแน่นปำนกลำง 
(MDF) ขอบ เหล็ก กระจก วสัดุปิดผิว หนงั ผ้ำ และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ (Fitting) เช่น มือจบั บำนพบั สปริง รำงลิน้ชกั เป็นต้น 
ทัง้นี ้วตัถดุิบดงักลำ่วโดยหลกัสำมำรถจดัหำได้ทัว่ไปจำกผู้จดัหำวตัถดุิบหลำยรำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทน ำเข้ำวตัถดุิบจำกตำ่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 12.7 ของยอดซือ้วตัถดุิบของ IDF ซึง่จะช ำระ
คำ่สนิค้ำเป็นสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐเป็นหลกั  
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นอกจำกนี ้ยอดกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบจำกผู้จดัหำวตัถดุิบ 10 รำยแรกเทำ่กบัร้อยละ 41.3 ของมลูคำ่กำรสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อ
ผลิตสินค้ำจำกโรงงำนของบริษัทส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 นอกจำกนี ้บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงผู้จดัหำวตัถดุิบ
รำยใดรำยหนึง่มำกกวำ่ร้อยละ 30.0 ของมลูคำ่กำรสัง่ซือ้ตำมงบกำรเงินรวม รวมทัง้บริษัทได้รักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัหำ
วตัถดุิบหลกัมำเป็นระยะเวลำยำวนำนและหลำยรำยเพื่อป้องกนักำรขำดแคลนวตัถดุิบที่อำจเกิดขึน้ และ/หรือ กำรปรับขึน้ของ
รำคำอยำ่งมีนยัส ำคญั ลดกำรหยดุชะงกัในกระบวนกำรผลติ และ/หรือ กำรปรับตวัขึน้ของรำคำวตัถดุิบอยำ่งมีนัยส ำคญั  

กระบวนกำรผลิต  

กระบวนกำรผลติเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเกิล้บอร์ด และแผน่ใยไม้อดัควำมหนำแนน่ปำนกลำง (MDF) 

 

กระบวนกำรผลติเฟอร์นิเจอร์เหลก็ 

 

กำรจัดหำสินค้ำจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตภำยนอก 

สนิค้ำที่ซือ้จำกผู้ขำยหรือว่ำจ้ำงผลิตจะเป็นทัง้สนิค้ำที่บริษัทออกแบบเอง และสินค้ำท่ีเป็นแบบหรือลขิสิทธ์ิของผู้ผลิต 
ซึ่งโดยหลกัจะเป็นสินค้ำของตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยใต้แบรนด์ของบริษัท ทัง้นี ้ฝ่ำยพัฒนำสินค้ำจะด ำเนินกำร
คดัเลือกผู้ผลิตสนิค้ำโดยกำรเปรียบเทียบกนัอยำ่งน้อย 3 รำย ตำมปัจจยัหลกั ๆ ดงันี ้(1) คณุภำพสนิค้ำ (2) ต้นทนุกำรผลิต (3) 
ปริมำณกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ (4) ควำมนำ่เช่ือถือ และ (5) ศกัยภำพในกำรเป็นผู้ผลติหลกัในระยะยำว ซึง่ในบำงกรณีที่บริษัทจะมีกำร
เปรียบเทียบน้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดก็ต่อเมื่อสินค้ำต้องใช้วตัถุดิบเฉพำะทำงและคุณลกัษณะพิเศษ สินค้ำที่เป็น แบบหรือ
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ลิขสิทธ์ิของผู้ผลิต และสินค้ำท่ีมีกำรซือ้เพ่ิม (Repeat Order) จำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตที่มีกำรเปรียบเทียบแล้ว ทัง้นี ้ทีมตรวจสอบ
คุณภำพจะมีกำรสุ่มตรวจสอบสินค้ำในทุกค ำสัง่ซือ้ รวมถึงร่วมกับทีมพัฒนำสินค้ำ ทีมบริหำรสินค้ำ (Merchandising) ทีม
วำงแผนกำรจดัหำสินค้ำ และทีมน ำเข้ำ (Import) จะร่วมกนัประเมินผลงำนของผู้ขำยหรือผู้ผลิตเป็นประจ ำทกุปีเพื่อพิจำรณำว่ำ
จะต้องมีกำรพฒันำในสว่นใด และวำ่จ้ำงผู้ขำยหรือผู้ผลติรำยดงักลำ่วตอ่ไปหรือไม่ 

กำรจัดหำสินค้ำจำกบริษัทเจ้ำของแบรนด์สนิค้ำ 

กำรจัดหำสินค้ำจำกบริษัทเจ้ำของแบรนด์สินค้ำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรซือ้ขำด และกำรฝำกขำย 
(Consignment) ทัง้นี ้ส ำหรับสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ BoConcept และสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่จดัจ ำหนำ่ยในร้ำน MOMENTOUS 
อย่ำงเช่น แบรนด์ HOOKER และแบรนด์ STANLEY เป็นต้น บริษัทจะน ำเข้ำสินค้ำโดยตรงจำกเจ้ำของแบรนด์สินค้ำซึ่งจะเป็น
กำรซือ้ขำยสนิค้ำตำมรำคำกลำงที่ถกูก ำหนด ซึ่งบริษัทจะช ำระคำ่สนิค้ำเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐเป็นหลกั โดยบริษัทจะเลือก
สินค้ำจำกแคตตำล๊อกสินค้ำของแบรนด์นัน้ ๆ โดยค ำนึงถึงแนวโน้มควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่นเดียวกัน กับ สินค้ำ
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ของแบรนด์ชัน้น ำตำ่ง ๆ ที่จะเป็นกำรซือ้ขำดจำกตวัแทนขำยสนิค้ำของแตล่ะแบรนด์สนิค้ำในประเทศไทย 

สนิค้ำฝำกขำยโดยหลกัที่จ ำหนำ่ยในร้ำนค้ำปลกีของบริษัท เช่น ท่ีนอน เคร่ืองนอน พรม และวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น โดย
บริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นสัดส่วนของยอดขำย (Gross Sale) กำรได้รับค่ำตอบแทนกำรขำย (Rebate Fee) และกำร
สนบัสนนุอื่น ๆ ตำมที่ตกลงกนักบัคูค้่ำแตล่ะรำย ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้หรือเติมสนิค้ำจะมกีำรหำรือกนัระหวำ่งบริษัทและคูค้่ำ อยำ่งไรก็
ตำม หำกสนิค้ำดงักลำ่วเป็นมีกำรหมุนเวียนช้ำกวำ่เปำ้หมำยที่บริษัทวำงไว้ บริษัทจะสง่คืนสนิค้ำฝำกขำยคืนให้กบัคูค้่ำทนัที  

ยอดกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ ขำยหรือผู้ ผลิตภำยนอก 10 รำยแรกเท่ำกับร้อยละ 31.3 ของมูลค่ำกำรสัง่ซือ้สินค้ำของ
บริษัทอินเด็กซ์ลฟิวิ่งมอลล์ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตำมล ำดบั  

นอกจำกนี ้บริษัทสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตภำยนอกจำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของยอดกำรสัง่ซือ้
สนิค้ำของบริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บริษัทน ำเข้ำสินค้ำดงักลำ่ว
จำกประเทศจีน ซึง่จะช ำระคำ่สนิค้ำเป็นสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐเป็นหลกั 

กำรตรวจสอบสนิค้ำ กำรจดัเก็บและกระจำยสินค้ำ 

ในปัจจุบนับริษัทมีศนูย์กระจำยสินค้ำทัง้หมด 3 แห่ง ได้แก่ ศนูย์กระจำยสินค้ำบำงบอน ศนูย์กระจำยสินค้ำเอกชัย 
และศนูย์กระจำยสินค้ำบำงกระดี่ ซึ่งมีเนือ้ที่เก็บสนิค้ำรวมประมำณ 110,870 ตำรำงเมตร โดยศนูย์กระจำยสินค้ำบำงบอนและ
บำงกระดี่เป็นศนูย์กระจำยสนิค้ำหลกัที่กระจำยสนิค้ำให้กบัสำขำร้ำนค้ำปลกีของบริษัททัว่ประเทศไทย รวมถึงลกูค้ำที่ซือ้สินค้ำ
จำกสำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (ยกเว้นนครปฐม) และศนูย์กระจำยสนิค้ำเอกชยัเป็นท่ีจดัเก็บสนิค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
เพื่อจดัสง่ให้สำขำร้ำนค้ำปลกี และสินค้ำส ำรองเพื่อจดัสง่ให้กบัศนูย์กระจำยสินค้ำบำงบอนต่อไป บริษัทได้มีกำรจดัหำอปุกรณ์
ในกำรควบคมุ ติดตำม และขนย้ำยสนิค้ำที่มีคณุภำพและมำตรฐำน พร้อมกบัพฒันำบคุลำกร และกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำสินค้ำที่รับเข้ำศูนย์กระจำยสินค้ำมีปริมำณและคุณภำพตรงตำมค ำสัง่ซือ้โดยกำรตรวจสอบ
สนิค้ำทกุชิน้ส ำหรับสนิค้ำที่แตกหกัเสียหำยง่ำยและสุม่ตรวจส ำหรับสินค้ำอื่น ๆ ทัง้นี ้บริษัทมีกำรจดัเก็บสินค้ำอยำ่งมีระบบท ำ
ให้สนิค้ำเสยีหำยและสญูหำยน้อยที่สดุ รวมถึงกำรจดัสง่สนิค้ำได้อย่ำงถกูต้องและรวดเร็ว โดยบริษัทมีกำรก ำหนดอตัรำสญูเสีย
ขัน้ต ่ำที่รับได้เทำ่กบัร้อยละ 0.04 ของจ ำนวนสนิค้ำที่จดัเก็บในศนูย์กระจำยสนิค้ำทัง้หมด 
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นอกจำกนี ้กระบวนกำรจัดส่งสินค้ำจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) กำรจัดส่งและติดตัง้สินค้ำโดยศูนย์กระจำย
สินค้ำให้กับลูกค้ำโดยตรง จะด ำเนินกำรส ำหรับลูกค้ำของร้ำนค้ำ Index Living Mall ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล              
(ยกเว้นสำขำนครปฐม) และ (2) กำรจัดส่งและติดตัง้สินค้ำโดยสำขำของบริษัทส ำหรับสำขำในต่ำงจังหวัดอื่น ๆ ทัง้นี ้                                       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีรถยนต์ส ำหรับกำรจดัสง่สินค้ำกว่ำ 140 คนั รวมทัง้บริษัทยงัได้มีกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำร
ภำยนอกในกำรขนสง่สนิค้ำจ ำนวนกวำ่ 100 คนัในกำรจดัสง่ แตล่ะรอบบริษัทจะมีกำรวำงแผนกำรเดินรถให้สำมำรถจดัสง่สนิค้ำ
ให้กับลกูค้ำในจ ำนวนที่เหมำะสมและประสิทธิภำพมำกที่สดุ โดยจะค ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ เช่น เวลำกำรจดัสง่ที่ลกูค้ำก ำหนด 
สถำนท่ี เส้นทำงเดินรถ และระยะเวลำในกำรติดตัง้ เป็นต้น นอกจำกนี ้กำรติดตัง้สนิค้ำให้กบัลกูค้ำจะท ำโดยทีมงำนมืออำชีพที่
ได้รับกำรอบรมจำกบริษัท ท ำให้กำรติดตัง้เป็นไปได้อยำ่งรวดเร็วและมีข้อบกพร่องน้อย 

กำรบริหำรสินค้ำหน้ำร้ำน 

ร้ำนค้ำปลีกของบริษัทจะเก็บสินค้ำภำยในร้ำนค้ำตำมประเภทและจ ำนวนที่แตกต่ำงกันออกไป  โดยจ ำนวนสินค้ำ
ส ำหรับสำขำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (ยกเว้นสำขำนครปฐม) จะน้อยกว่ำในสำขำอื่น ๆ และมกัจะเป็นสินค้ำของ
ตกแต่งบ้ำน เนื่องจำก สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ จะจัดส่งจำกศูนย์กระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำโดยตรง นอกจำกนี ้บริษัทมี
ระบบควบคมุกำรเติมสนิค้ำไปยงัหน้ำร้ำนโดยค ำนงึถึงยอดขำยเฉลีย่ย้อนหลงัในอดีต 

ทัง้นี ้ร้ำน Index Living Mall อำจมีกำรโอนย้ำยสินค้ำระหว่ำงสำขำหำกเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจ ำเป็นเท่ำนัน้ เช่น            
กรณีที่สำขำใดสำขำหนึ่งมีสินค้ำที่มีจ ำนวนน้อยหรือขำยดีเป็นพิเศษ ก็จะขอโอนสินค้ำดงักลำ่วจำกสำขำที่มีสินค้ำจ ำนวนมำก 
กำรโอนสินค้ำกลบัศูนย์กระจำยสินค้ำในกรณีที่หมดช่วงโปรโมชั่น และสินค้ำช ำรุด เป็นต้น และกำรส่งคืนสินค้ำกลบัผู้ขำย        
ในกรณีที่หมดช่วงโปรโมชัน่ สนิค้ำยกเลกิกำรขำย เปลีย่นแปลง หรือช ำรุด 

2.3.2 ธุรกิจกำรให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำ  

กำรจัดหำพืน้ที่ และพัฒนำโครงกำร 

ปัจจยัหลกัที่บริษัทพิจำรณำในกำรหำพืน้ท่ีตัง้ของคอมมนูิตีม้อลล์ ได้แก่ ควำมหนำแนน่และก ำลงักำรซือ้ของประชำกร 
จ ำนวนห้ำงสรรพสินค้ำและคอมมูนิตีม้อลล์ในบริเวณใกล้เคียง และควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำรเข้ำถึงร้ำนค้ำ               
รวมถึงวิเครำะห์พฤติกรรมกำรจบัจ่ำยใช้สอยของลกูค้ำเพื่อให้สำมำรถออกแบบแปลนอำคำรและโซนร้ำนค้ำให้ตอบโจทย์ของ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้  

ภำยหลงัจำกที่ได้มีกำรวำงแผนและออกแบบอำคำรแล้วนัน้ บริษัทจะคดัเลอืกผู้ รับเหมำตำมนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำง
กำรก่อสร้ำง โดยเปรียบเทียบคณุสมบตัิของผู้ รับเหมำโดยค ำนงึถึงปัจจยัหลกั ได้แก่ คุณภำพ รำคำ ระยะเวลำในกำรสง่มอบงำน 
และควำมน่ำเช่ือ ถือ ทั ง้นี  ้เพื่ อให้กำรก่อสร้ำงตรงต่อเวลำและเป็นไปตำมแผนและเ งินลงทุนที่ประมำณกำรไว้                      
บริษัทด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอโดยฝ่ำยก่อสร้ำงก ำกับดูแล โดยบริษัทจะใช้เวลำประมำณ 12 ถึง 18 เดือน                    
ในกำรจดัหำพืน้ท่ีจนกระทัง่พฒันำโครงกำรแล้วเสร็จ 

กำรจัดหำผู้เช่ำพืน้ที่ 

ในระยะแรกของกำรวำงแผนกำรสร้ำงร้ำน Index Living Mall หรือคอมมนูิตีม้อลล์ บริษัทจะมีกำรวำงแปลนพืน้ที่เช่ำ
ให้มีควำมสมดลุของพืน้ที่ในสถำนที่นัน้ ๆ ทัง้ในเร่ืองของขนำดพืน้ที่และประเภทธุรกิจของผู้ เช่ำพืน้ที่ โดยบริษัทจะส ำรวจควำม
ต้องกำรในกำรเช่ำพืน้ที่ในเบือ้งต้นกับผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่เคยเช่ำพืน้ที่ในสำขำอื่น ๆ และผู้ เช่ำรำยใหม่ที่บริษัทมองเห็น
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โอกำสควำมเป็นไปได้ ทัง้นี ้ปัจจยัส ำคญัที่บริษัทพิจำรณำเลือกผู้ เช่ำพืน้ท่ี ได้แก่ (1) ก่อให้เกิดกำรเสริมกนัทำงด้ำนธุรกิจกบัร้ำน 
Index Living Mall (2) ประเภทธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำย เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ และโรงเรียนสอนพิเศษ เป็นต้น 
นอกจำกนี ้หำกเป็นคอมมนูิตีม้อลล์ที่มีพืน้ท่ีเช่ำขนำดใหญ่ อย่ำง The Walk และ Little Walk จะมีซูเปอร์มำร์เก็ตที่จะดึงดดูคน
มำเดินในคอมมนูิตีม้อลล์ (3) ร้ำนค้ำที่มีฐำนลกูค้ำที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มโอกำสกำรอยูร่อดของร้ำนค้ำนัน้ ๆ และ (4) ธุรกิจที่ดึงดดู
คนมำเดินในห้ำง 

ทัง้นี ้บริษัทจะเร่ิมเจรจำตอ่รองคำ่เชำ่ และเง่ือนไขตำ่ง ๆ ในสญัญำเชำ่พืน้ท่ีกบัผู้ เช่ำแตล่ะรำยตัง้แตอ่อกแบบโครงกำร 
นอกจำกนี ้ ในชว่งระหวำ่งกำรเชำ่พืน้ท่ีบริษัทยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ี และชว่ยเหลอืผู้ เช่ำทกุรำยอยำ่งเทำ่
เทียมกนั  

กำรบริหำรพืน้ที่เช่ำ 

กำรบริหำรพืน้ที่เช่ำที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพเป็นอีกปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยรักษำผู้ เช่ำรำยเดิม และดึงดูด              
ผู้ เช่ำรำยใหม่ โดยบริษัทได้ด ำเนินงำนจัดโซนพืน้ที่เช่ำให้เป็นสดัส่วนและเลือกสรรร้ำนค้ำให้หลำกหลำย และยังได้จัดหำ                 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกให้ครบครัน ทัง้ที่จอดรถ ลฟิท์ บนัไดเลือ่น และห้องน ำ้ให้เพียงพอตอ่จ ำนวนผู้มำใช้บริกำร อีกทัง้ บริษัทมี
กำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและอำคำรอย่ำงสม ่ำเสมอให้มีควำมปลอดภยัและมีสภำพที่ดีพร้อมใช้งำน
อยำ่งตอ่เนื่อง รวมทัง้บริษัทยงัได้มีกำรพดูคยุและสอบถำมควำมพงึพอใจหรือค ำแนะน ำของผู้ เช่ำอยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทัง้ยงัมีกำร
ประชมุร่วมกบัผู้ เช่ำเป็นประจ ำทกุ ๆ ปี 

2.4 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

ผู้ได้รับกำรส่งเสริม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ำกดั 

วันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริม 3 ตลุำคม 2560 

วันที่ออกบตัรส่งเสริม 23 พฤษภำคม 2561 

ประเภทกิจกำร ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน และที่นอน ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อ
กำรใช้พลงังำนทดแทน 

สำระส ำคัญของสทิธิประโยชน์ 
และเงื่อนไข 

- ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ   
กำรผลิต โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก ำหนดเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัที่มีรำยได้
ภำยหลังจำกได้รับบัตรส่งเสริม (ซึ่งเงินลงทุนดังกล่ำวคำดว่ำจะมีมูลค่ำประมำณ 
123.7 ล้ำนบำท) 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษี           
เงินได้นิติบคุคล 

- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำรฯ อนุมัติ ซึ่งจะต้อง
น ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2564 

- จะต้องมีทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วไมน้่อยกวำ่ 960.0 ล้ำนบำท 
- ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลติ ดงันี ้
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• เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นปีละประมำณ 1,950,000 ชดุ  
• ที่นอน ปีละประมำณ 60,000 ชดุ  

 (เวลำท ำงำน 10 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี)  
- ตัง้โรงงำนในท้องที่จังหวดัสมุทรสำคร โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ำมประกำศผงัเมือง
รวมของจังหวัด และได้รับอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรมหรือส่วนรำชกำรที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภำยในระยะเวลำ 15 ปี นบัแตว่นัเปิดด ำเนินกำร จะย้ำยโรงงำนไปตัง้ใน
ท้องที่อื่นมิได้ 

- คณุภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
หำก ได้มี กำรป ระกำศก ำหนดมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยมำตรฐำน
ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมแล้ว จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบอนญุำตให้แสดงเคร่ืองหมำย
มำตรฐำนจำกคณะกรรมกำรฯ มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมด้วย 

หมำยเหต:ุ  IDF เร่ิมใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดงักลำ่วแล้วตัง้แตไ่ตรมำส 1 ปี 2562 

ผู้ได้รับกำรส่งเสริม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ำกดั 

วันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริม 14 มกรำคม 2562 

วันที่ออกบตัรส่งเสริม 15 มีนำคม 2562 

ประเภทกิจกำร ผลติเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน หรือชิน้สว่นในระบบอตัโนมตัิหรือหุน่ยนต์ 

สำระส ำคัญของสทิธิประโยชน์ 
และเงื่อนไข 

- ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มี
ก ำหนดเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำรฯ อนุมัติ ซึ่งจะต้อง
น ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 

- จะต้องมีทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วไมน้่อยกวำ่ 960.0 ล้ำนบำท 
- ขน ำด ข อ ง กิ จ ก ำ รมี ก ำ ลั ง ผ ลิ ต เฟ อ ร์นิ เจ อ ร์ ปี ล ะ ป ระ ม ำณ  500,000 ชุ ด                             
(เวลำท ำงำน 24 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี)  

- ขนำดกำรลงทนุ (ไมร่วมคำ่ที่ดินและทนุหมนุเวียน) ไมน้่อยกวำ่ 1 ล้ำนบำท 
- ภำษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับกำรยกเว้นมีมลูคำ่ไม่เกิน 60 ล้ำนบำท ทัง้นีจ้ะปรับเปลี่ยน
ตำมจ ำนวนเงินลงทนุในระบบอตัโนมตัิหรือหุน่ยนต์ที่แท้จริงในวนัเปิดด ำเนินกำร 

- ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรอง ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่น 
ที่เทียบเทำ่ภำยใน 2 ปีนบัแตว่นัครบเปิดด ำเนินกำร 

- ต้องน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตหรือกำรให้บริกำรตำมแผนกำร
ลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิ 

- ตัง้โรงงำนในท้องที่จังหวดัสมุทรสำคร โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ำมประกำศผงัเมือง
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รวมของจังหวัด และได้รับอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรมหรือส่วนรำชกำรที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภำยในระยะเวลำ 15 ปี นบัแตว่นัเปิดด ำเนินกำร จะย้ำยโรงงำนไปตัง้ใน
ท้องที่อื่นมิได้ 

2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะสรรหำสินค้ำที่มีคุณภำพและหลำกหลำยให้กับลูกค้ำ ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม             
โดยบริษัทให้ควำมส ำคัญและมีมำตรกำรส ำหรับป้องกันและควบคุมผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ท่ีผ่ำนมำนัน้ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมมำโดยตลอด ซึง่ของเสียหลกั
จำกกระบวนกำรผลิต เช่น น ำ้เสีย สำรเคมีบำงชนิด เศษไม้ และฝุ่ นละออง เป็นต้น บริษัทได้ท ำกำรบ ำบดัของเสยีดงักลำ่วให้ได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนก่อนจะท ำกำรปล่อยน ำ้ออกจำกโรงงำน หรือว่ำจ้ำงผู้ รับก ำจดัหรือท ำลำยของเสียตำมที่กฎและระเบียบ
ก ำหนด  

2.6 งำนที่ยงัไม่ส่งมอบเฉพำะงำนโครงกำรหรือชิน้งำนที่มีมูลค่ำสูงและใช้เวลำในกำรส่งมอบงำน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีมลูค่ำงำนโครงกำรท่ียงัไม่ได้สง่มอบ (Back log) ทัง้หมดจ ำนวน 826.8 ล้ำนบำท 
และ 0.06 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

จ ำนวนโครงกำร 
(โครงกำร) 

บริษัท ปีที่ท ำสญัญำ อำยสุญัญำ มลูคำ่ 

58 บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 2560 - 2562 2 เดือน ถงึ 3 ปี 826.8 ล้ำน
บำท และ  
0.06 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ 

บริษัท ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) 2562 

กลุม่บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 2560 - 2562 

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ำกดั 2560 – 2562 

บริษัท เอรำวณั ฮ็อป อินน์ จ ำกดั 2562 

อื่นๆ 2561 - 2562 
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3. กำรบริหำรควำมเส่ียงและปัจจัยควำมเส่ียง 

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยได้ศึกษำและน ำกรอบ  COSO มำประยุกต์ให้เข้ำกับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของบริษัทที่ครอบคลมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทในระดบัองค์กร  โดยค ำนึงทัง้ปัจจัยภำยในและภำยนอก ประเมิน
ควำมเสีย่งและระบคุวำมเสีย่งที่ส ำคญัของบริษัท แล้วก ำหนดแผนงำนรองรับในกำรป้องกนั ก ำกบัดแูล และควบคมุควำมเสี่ยง
ด้ำนตำ่ง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่ปัจจยัควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและแนวทำงในกำร
ปอ้งกนัควำมเสีย่ง สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของสภำพเศรษฐกิจและกำรพึ่งพำภำคอสังหำริมทรัพย์ 

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบชะลอตัวจำกกำรหดตัวของภำคกำรส่งออกที่มีผลมำจำกกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนในประเทศได้           
ชะลอตวัลง แม้รัฐบำลได้ออกมำตรกำรกระตุ้นกำรจบัจ่ำยภำยในประเทศในช่วงปลำยปีซึ่งมีแนวโน้มว่ำภำพรวมเศรษฐกิจไทย
จะเติบโตไม่เกิน 3% ต ่ำที่สดุในรอบ 5 ปี สง่ผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้สนิค้ำเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ตกแต่งบ้ำนหรือควำม
ต้องกำรของพืน้ท่ีเช่ำลดลง  

รำยได้จำกกำรขำยหลกัของบริษัทมำจำกกำรขำยสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์ภำยใต้แบรนด์ Index Furniture และ WINNER ซึ่ง
เจำะกลุ่มลูกค้ำตลำดรำยได้ปำนกลำงถึงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง (Mass to Premium Mass)  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.2               
ของรำยได้จำกกำรขำยรวมส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยกำรจับจ่ำยใช้สอยของกลุ่มประชำกรนีม้ี           
ควำมอ่อนไหวต่อสภำพเศรษฐกิจไม่มำกก็น้อย ปัจจัยเหลำ่นีอ้ำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน  ฐำนะทำงกำรเงิน 
และกระแสเงินสดของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิด พร้อมก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและสง่เสริม    
กำรขำย ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระตุ้นกำรจับจ่ำยของลูกค้ำทุกเดือน บริษัทยังให้ควำมส ำคญักับสินค้ำตกแต่งบ้ำน 
(Home Decorative Item) ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวเร็ว และลูกค้ำสำมำรถซือ้สินค้ำดังกล่ำวได้เป็นประจ ำ และมีกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนที่เจำะกลุม่ลกูค้ำตลำด Premium อย่ำงสินค้ำแบรนด์ BoConcept และสินค้ำ
สไตล์อเมริกันที่วำงจ ำหน่ำยในร้ำน MOMENTOUS อย่ำงแบรนด์ STANLEY และแบรนด์ HOOKER เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม  ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงของควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ และกำรพึ่ งพำสินค้ำภำยใต้แบรนด์                          
Index Furniture และ WINNER อีกด้วย  

ในสว่นของธุรกิจให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำนัน้ ในกำรเลอืกผู้ เช่ำพืน้ที่ บริษัทได้ค ำนงึถึงฐำนลกูค้ำและควำมเป็นไป
ได้ในกำรอยู่รอดของร้ำนค้ำนัน้ ๆ และได้มีกำรประชุมกับผู้ เช่ำพืน้ที่อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อรับทรำบถึงสถำนกำรณ์และสำมำรถ
ด ำเนินกำรช่วยเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ยังมี กำรเฝ้ำติดตำมและศึกษำสภำพเศรษฐกิจ โดยเฉพำะภำค
อสงัหำริมทรัพย์และข้อมูลทำงกำรตลำดที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและภำคอสงัหำริมทรัพย์ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต  
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3.1.2 ควำมเสี่ยงจำกสภำวะกำรแข่งขันในตลำดเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ำน และธุรกิจให้เช่ำและให้บริกำร
พืน้ที่เช่ำ 

กำรค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนในปี 2562 มีกำรแข่งขนัสงูขึน้เป็นล ำดบั ทัง้จำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
รำยใหม่ ๆ ที่เข้ำมำตีตลำด และผู้ ประกอบกำรต่ำงประเทศที่มีต้นทุนกำรผลิตที่ต ่ำ ซึ่งท ำให้ต้องแข่งขันกันทัง้ด้ำนรำคำ             
รำยกำรสง่เสริมกำรขำย และกำรออกสินค้ำดีไซน์ใหม ่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุม่เปำ้หมำย เพื่อให้สำมำรถรักษำสว่นแบ่ง
ทำงกำรตลำดได้ อีกทัง้ช่องทำงกำรขำยสนิค้ำออนไลน์ซึง่เติบโตอยำ่งรวดเร็วได้เข้ำมำมีผลกระทบกบักำรด ำเนินกำรร้ำนค้ำปลีก
เฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้ำนเพิ่มมำกขึน้ 

บริษัทมีกำรจดักำรควำมเสี่ยงเร่ืองของกำรแข่งขนั โดยกำรพฒันำสนิค้ำให้มีควำมแตกตำ่งจำกคูแ่ขง่ กำรจดัหำสินค้ำ
จำกผู้ ผลิตภำยนอก และพัฒนำเร่ืองกำรนวัตกรรมในกำรผลิตสินค้ำ โดยโรงงำนในเครือเพื่อช่วยในกำรบริหำรต้นทุนให้มี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้แสวงหำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศที่มีรูปแบบดีไซน์โดดเด่นและ
แตกต่ำงจำกผู้ ประกอบกำรรำยอื่นในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ใน                 
ต้นทุนที่ต ่ำ สำมำรถแข่งขนัได้ และมีกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนแคมเปญโปรโมชัน่ หรือจัดรำยกำรสง่เสริมกำรขำยเฉพำะพืน้ที่ 
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองและเข้ำถึงกลุม่ลูกค้ำในพืน้ที่ที่แตกต่ำงกนั นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรเพิ่มประสทิธิภำพของช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ เช่น กำรขำยผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (On-line) รวมทัง้กำรขยำยช่องทำงไปยังงำนโครงกำรและตลำด
ตำ่งประเทศทัง้ในรูปแบบลงทนุเองและแฟรนไชส์ 

ธุรกิจให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำที่มีกำรแข่งขนัอยู่สงูอนัเกิดจำกกำรเปิดคอมมูนิตีม้อลล์และห้ำงสรรพสินค้ำใหม ่    
กำรซือ้สินค้ำและสัง่อำหำรออนไลน์ และกำรดึงดดูผู้ เช่ำพืน้ที่ที่สำมำรถดึงดดูลกูค้ำให้มำใช้บริกำร โดยบริษัทได้ลดควำมเสี่ยง
โดยกำรปรับตวัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรดึงร้ำนค้ำที่มีช่ือเสียง
และได้รับควำมนิยมมำเช่ำพืน้ที่ กำรจดัสรรร้ำนค้ำให้มีควำมหลำกหลำย และจดักิจกรรมภำยในคอมมนูิตีม้อลล์อย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นต้น 

3.1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งออกผลิตภณัฑ์และขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 

ในปัจจุบนับริษัทได้มีกำรขำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนในต่ำงประเทศผ่ำนร้ำนค้ำแฟรนไชส์และ
ตวัแทนจ ำหน่ำย งำนรับจ้ำงผลิตสินค้ำ (OEM) และงำนโครงกำรในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศปำกีสถำน สหภำพเมียนมำร์ 
ประเทศเวียดนำม และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำไปยงัต่ำงประเทศส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ          
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เทำ่กบัร้อยละ 2.5 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท 

ด้วยสภำวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัในปีนี ้สง่ผลให้ผลประกอบกำรของร้ำนค้ำแฟรนไชส์และตวัแทนจ ำหนำ่ย และกำร
ขยำยธุรกิจในตำ่งประเทศอำจไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำย  นอกจำกนี ้กำรขยำยธุรกิจในตลำดเกิดใหม ่(Emerging market) ที่ยงัมี
โครงสร้ำงในกำรประกอบธุรกิจ กฎหมำย และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน ดังนัน้ ปัจจัยดังกล่ำวอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต หรือสำมำรถแปลควำมหมำยได้หลำยรูปแบบซึ่งอำจเกิดขึน้บ่อยและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ที่อำจ
สง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ออกสนิค้ำและโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทได้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรท ำธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องล่วงหน้ำก่อนกำร
ขยำยธุรกิจในประเทศคู่ค้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ และทีมผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ในตลำดต่ำงประเทศที่จะช่วย
ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจให้กบัผู้ประกอบกำรแฟรนไชส์และตวัแทนจ ำหน่ำย เช่น ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
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ข้อมลูสนิค้ำ กำรจดัวำงสนิค้ำ กำรตลำด กำรท ำรำยกำรสง่เสริมกำรขำย เป็นต้น ประกอบกบับริษัทได้จดัท ำคูม่ือปฏิบตัิกำรและ
ฝึกอบรมให้กบัผู้ รับแฟรนไชส์ และตวัแทนจ ำหนำ่ยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรไปในแนวทำงเดียวกนั  

บริษัทไม่หยดุนิ่งในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และกำรผลิตเพื่อให้สำมำรถแข่งขนัทัง้ด้ำนคณุภำพและรำคำ
กบัผู้ประกอบกำรอื่น ซึ่งจะสง่เสริมให้กำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศเป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและยัง่ยืน นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกำรขำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนในต่ำงประเทศอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ            
ทุกเดือน หำกบริษัทพบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ ประสบปัญหำขำดทุน หรือคู่สญัญำแฟรนไชส์หรือ
คูส่ญัญำตวัแทนจ ำหนำ่ยไมป่ฎิบตัิตำมข้อก ำหนดอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษัทจะมีกำรปรับปรุง เปลีย่นแปลง หรือเสนอแนะแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำดงักลำ่วตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด   

3.1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง 

กำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกทัง้โรงงำนผลิตของบริษัทหรือผู้ขำยหรือผู้ผลติภำยนอก  บริษัทจะต้องสัง่ซือ้ตำมปริมำณกำรสัง่ซือ้
ขัน้ต ่ำ (Minimum Order Quantity) ตำมที่คู่ค้ำก ำหนด ซึ่งอำจท ำให้บริษัทมีสินค้ำคงคลงัในจ ำนวนมำก โดยบริษัทไม่อำจ
รับประกันได้ว่ำ จะสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำคงคลงัดงักล่ำวได้ทัง้หมดหรือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ในอนำคต           
ท ำให้สนิค้ำดงักลำ่วล้ำสมยัหรือเสื่อมสภำพ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีคำ่เผ่ือมลูค่ำสินค้ำลดลงตำมนโยบำยกำร
ตัง้กำรด้อยคำ่ของสนิค้ำเพื่อขำยของบริษัทจ ำนวน 56.7 ล้ำนบำท 

อยำ่งไรก็ดี บริษัทมีกำรบริหำรระดบัสินค้ำคงคลงัผำ่นกำรวำงแผนกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ และท ำงำนร่วมกบัผู้ขำยหลกัอยำ่ง
ใกล้ชิด โดยเฉพำะกับโรงงำนผลิตของบริษัทย่อย ท ำให้บริษัทสำมำรถควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลังได้มีประสิทธิภำพ                     
ในขณะเดียวกนั บริษัทมีกำรบริหำรระดบัสนิค้ำคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม มีกำรติดตำมและประเมินควำมเคลือ่นไหวของ
สินค้ำคงคลงัอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อมมีแผนรองรับเพื่อให้สินค้ำดงักล่ำวเกิดกำรเคลื่อนไหว และลดปัญหำสินค้ำล้ำสมยัหรือ
เสือ่มสภำพอยำ่งตอ่เนื่อง เช่น กำรจดัโปรโมชัน่ กำรให้สว่นลด หรือกำรลดล้ำงสต๊อก เป็นประจ ำทกุปี เป็นต้น   

ต้นทุนหลกัของบริษัทนอกเหนือจำกต้นทุนวัตถุดิบ คือ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน โดยส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 ค่ำใช้จ่ำยพนกังำนส ำหรับกำรผลิตเท่ำกับร้อยละ 6.2 ของต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรรวมของบริษัท   
และค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบคุลำกรเท่ำกับร้อยละ 42.1 ของผลรวมของต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรของ
บริษัทตำมล ำดบั โดยอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำของประเทศไทยได้มีกำรปรับขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำมประกำศของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 
โดยกำรปรับขึน้อัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำครัง้ล่ำสุดมีผลใช้บังคับตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2561 รวมถึงบริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับ
ผลตอบแทนที่ดีต่อพนกังำนเพื่อเป็นหนึ่งในแรงจงูใจในกำรท ำงำน ดงันัน้ หำกอตัรำคำ่แรงมีกำรปรับขึน้ในอนำคตอำจสง่ผลให้
ต้นทนุคำ่แรงของบริษัทเพิ่มขึน้ตำม อำจสง่ผลกระทบให้ก ำไรของบริษัทลดลง และอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินกำร และกระแสเงินสดของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทได้มีกำรก ำกบัดแูล และติดตำมผลกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง อีกทัง้ 
บริษัทได้มีกำรวำงแผนก ำลงัพลตำมทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเติบโตของบริษัทโครงสร้ำงของหน่วยงำน และปัจจยัอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำและด ำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสมตอ่ไปในอนำคต เพื่อให้โครงสร้ำงพนกังำนและคำ่ใช้จ่ำย
ที่เก่ียวข้องกับพนกังำนให้เหมำะสม รวมทัง้บริษัทยงัได้มีกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้พนักงำนท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้มีแผนในกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะช่วยบริหำรต้นทุน 
และเพิ่มประสทิธิภำพอยำ่งยัง่ยืน 
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3.1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดชะงกัของโรงงำนผลิต และศูนย์กระจำยสินค้ำของบริษัท 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจำกโรงงำนผลติของบริษัทคิดเป็นจ ำนวนประมำณระหวำ่งร้อยละ 40.0 ถึง
ร้อยละ 46.0 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทบำงสว่นขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของโรงงำน
ของบริษัทในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้
คุณภำพตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และกำรผลิตของโรงงำนที่อำจหยุดชะงกัจำกอคัคีภยัหรือกำรหยุด
ท ำงำนของเคร่ืองจักรนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ตำมแผนงำน ปัญหำกำรนดัหยุดงำนของพนกังำน รวมทัง้ภยัธรรมชำติ เช่น 
อทุกภยั วำตภยั กำรผลติผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้คณุภำพตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และในกรณีของ
โรงงำนที่หยุดชะงักอำจท ำให้บริษัทประสบปัญหำกำรผลิตไม่เพียงพอชั่วครำว หรืออำจมีต้นทุนขำยหรือค่ำใช้จ่ำยใน                 
กำรจัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ช่ือเสียง ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำง
ธุรกิจของบริษัท 

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของโรงงำน บริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคญักับ
กระบวนกำรผลิต เพื่อควบคุมและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้กระบวนกำร
ตรวจสอบคณุภำพที่ได้ถือปฏิบตัิเร่ืองคณุภำพอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจได้วำ่เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตมีคณุภำพตำมมำตรฐำนและ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ของบริษัท บริษัทยงัได้ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรของบริษัทตำมก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัทสำมำรถผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี  ้IDF ยังได้รับกำรยอมรับโดยองค์กรสำกลตำมมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคณุภำพ (ISO 9001:2015) นอกจำกนี ้บริษัทยงัจดัหำสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้ำนจำกบคุคลภำยนอกเพื่อ
เป็นกำรลดกำรพึ่งพิงโรงงำน และเป็นกำรบริหำรต้นทุนของบริษัทอีกด้วย โดยจะเห็นได้จำกสัดส่วนกำรจัดซือ้สินค้ำจำก
บคุคลภำยนอกเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 58.3 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัทส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ในปัจจบุนับริษัทได้จดัเก็บสนิค้ำคงคลงัโดยหลกัของบริษัทในศนูย์กระจำยสนิค้ำ ซึ่งโดยหลกัแล้วจะเป็นสนิค้ำส ำเร็จรูป 
(Finished Goods) คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562  ดงันัน้ หำกเกิดกำรสญูเสีย 
ควำมเสียหำย และ/หรือ เหตขุดัข้องใด ๆ ต่อศนูย์กระจำยสินค้ำแห่งใดแห่งหนึ่งหรือต่อสินค้ำคงเหลือของบริษัทเนื่องจำกสภำพ
อำกำศ ภยัธรรมชำติ อคัคีภยั กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำด กำรประท้วง ระบบสำธำรณปูโภคขดัข้อง อปุกรณ์ช ำรุดบกพร่อง หรือ
เหตกุำรณ์อื่นใดในลกัษณะเดียวกนั ยอ่มสง่ผลกระทบต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรสง่มอบสินค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำได้ 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCP) เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉินที่อำจเกิดขึน้ได้ข้ำงต้น 
รวมทัง้พฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนในกำรดแูลศนูย์กระจำยสินค้ำ พร้อมน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) เข้ำมำช่วยควบคมุดแูล
สนิค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ท ำประกนัภยัที่ครอบคลมุควำมเสียหำยของสินค้ำคงคลงับำงสว่นที่อยู่ใน
โรงงำนของบริษัท ศนูย์กระจำยสนิค้ำ และสำขำตำ่ง ๆ 

3.1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้บริหำรหลักและพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ 

 ควำมส ำเร็จของบริษัทขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของบริษัทในกำรจูงใจและรักษำผู้บริหำรหลกัและพนกังำนที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ซึ่งบคุคลเหล่ำนีร้วมถึงครอบครัวปัทมสตัยำสนธิ ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้และบริหำรจดักำรบริษัทมำอย่ำง
ยำวนำน ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรผลิต กำรท ำกำรตลำด และกำรจ ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ               
บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีพนกังำนที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยบริษัทได้ฝึกอบรมพนกังำนของ
บริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทไมส่ำมำรถรักษำกลุม่ผู้บริหำรและพนกังำนที่มีควำมสำมำรถไว้ได้ หรือไมส่ำมำรถ
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หำบุคลำกรมำทดแทนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสมอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และ              
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจูงใจและรักษำบุคลำกรของบริษัทและมุ่งเน้นพัฒนำ
ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำงอำชีพ (Career Path) ของบุคลำกรแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจน 
รวมทัง้กำรจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัควำมรู้และควำมสำมำรถของแต่ละบคุคล นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรสรรหำพนกังำน
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทดแทนบุคลำกรที่สูญเสียไป และมีกำรท ำแผนสร้ำงผู้ สืบทอดต ำแหน่ง (Successor Plan) ส ำหรับ
ต ำแหนง่ส ำคญั เพื่อให้บริษัทมีบคุลำกรเพียงพอสอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

3.2 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงนิ (Financial Risk) 

3.2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในต่ำงประเทศและรำยได้จำกค่ำรอยัลตี ้(Royalty Fee) ซึ่งจะเร่ิมรับรู้ตัง้แต่วนัที่  
1 มิถนุำยน 2561 โดยหลกัเป็นสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ เช่นเดียวกบัรำยจ่ำยส ำหรับต้นทนุวตัถดุิบที่น ำเข้ำจำกตำ่งประเทศที่ช ำระ
เป็นสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐและสกลุเงินยโูร บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและต้นทุนวตัถดุิบที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศในจ ำนวนที่มี
นยัส ำคญั หำกอตัรำแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงลบอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
และกระแสเงินสดของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรบริหำรเงินตรำต่ำงประเทศให้รำยได้บำงส่วนสอดค ล้องกับรำยจ่ำยในสกุลเดียวกัน            
(Natural Hedge) จำกธุรกรรมกำรขำยสนิค้ำ และซือ้วตัถดุิบของบริษัทหนว่ยงำนฝ่ำยขำยที่เก่ียวข้องท ำกำรทบทวนกำรตัง้รำคำ
ขำยและค่ำใช้จ่ำยน ำเข้ำให้ครอบคลุมต่อควำมเสี่ยงของกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน  นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำย               
กำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรเข้ำท ำสญัญำเงินตรำต่ำงประเทศโดยเข้ำท ำสญัญำอตัรำ
แลกเปลี่ยนลว่งหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนในบำงช่วงเวลำ นอกจำกนี ้บริษัทยงัติดตำม
ข่ำวสำรและทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด ทัง้ผ่ำนข่ำวสำรและข้อมูลจำกธนำคำร เพื่อ
ประเมินสถำนกำรณ์และหำทำงปอ้งกนัควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ อยำ่งไรก็ดี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทไม่มียอดคงเหลือ
จำกสญัญำอตัรำแลกเปลีย่นลว่งหน้ำที่เปิดสถำนะไว้กบัสถำบนัทำงกำรเงิน  

3.2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ 

ณ วนัที่ 31 ธัวำคม 2562 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของบริษัทได้แก่ เงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เงินกู้ ระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ ระยะยำว และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน เงินเป็นสกุลเงินบำทรวมจ ำนวน 4,685.9 ล้ำนบำท  
ซึง่สว่นหนึง่ของเงินกู้ดงักลำ่วจ ำนวน 4,432.5  ล้ำนบำท มีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้แบบลอยตวั หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6 ของหนีส้นิ
ที่มีภำระดอกเบีย้รวมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจต้องมีกำรกู้ ยืมเงินที่มีนยัส ำคญัเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในกำร
บริหำรเงินทุน และกำรขยำยกิจกำรของบริษัท ดงันัน้ หำกอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคญัอำจ
สง่ผลกระทบทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรวำงแผนและบริหำรเงินทุน และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้อย่ำง
สม ่ำเสมอ อีกทัง้ยงัมีกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ด้วยกำรกระจำยกำรกู้ยืมเงินทัง้แบบอตัรำดอกเบีย้
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คงที่และแบบลอยตัว นอกจำกนี ้บริษัทคำดว่ำภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ”) บริษัทจะสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงระดมทนุท่ีหลำกหลำยและมีอ ำนำจในกำรตอ่รองมำกขึน้ 

3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

3.3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภำยใต้กฎหมำย และพระรำชบัญญัติที่บังคับใช้ใหม่ 

กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำก
หน่วยงำนของรัฐ และเทศบำลท้องถ่ินต่ำง ๆ ข้อปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของใบอนญุำตตำ่ง ๆ รวมทัง้พระรำชบญัญัติที่บงัคบัใช้ใหม ่ 
บริษัทไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำหน่วยงำนของรัฐและเทศบำลท้องถ่ินต่ำง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือ
แนวทำงปฏิบัติที่เข้มงวดขึน้ในอนำคตหรือไม่ หำกเกิดกรณีต่ำง ๆ เหล่ำนีอ้ำจส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท                        
มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้จำกกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตำมกฎหมำย หรือจำกปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อ
ธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท 

อย่ำงไรก็ดี ทำงบริษัทได้เตรียมกำรในกำรศึกษำกฎหมำย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ปรับตัวส ำหรับกลุ่มบริษัทให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ  และปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรด ำเนินมำตรกำรในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกควำมขดัข้องของระบบ
เทคโนโลยีและระบบกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภยัไซเบอร์ ตำมพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.)             
กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ.2562 โดยมีกำรจัดท ำระบบส ำรองข้อมลู รวมทัง้ติดตำมและแจ้งเตือนอย่ำงใกล้ 
เพื่อให้มีควำมมัน่ใจวำ่ ข้อมลูที่ส ำคญัจะไมส่ญูหำย หรือร่ัวไหล ระบบกำรด ำเนินงำนสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงตอ่เนื่อง และ
ให้ข้อมลูมีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนัเหตกุำรณ์เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

1.1    ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์ถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมลูค่ำตำมบญัชี
สทุธิเทำ่กบั 5,762.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1 ของสนิทรัพย์รวม ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

รำยกำร เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน  IDF 174.7 ไม่มี 
2. อำคำรและสว่นปรับปรุง กลุ่มบริษัท 3,315.0 จดจ านองเป็นหลกัประกนั

เงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ กลุ่มบริษัท 268.9 ไม่มี 
4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน กลุ่มบริษัท 930.8 ไม่มี 
5. ยำนพำหนะ กลุ่มบริษัท 50.3 ไม่มี 
6. ระบบสำธำรณปูโภค กลุ่มบริษัท 1,004.3 ไม่มี 
7. สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดตัง้ กลุ่มบริษัท 18.5 ไม่มี 

รวม 5,762.4  
 

1.2  สิทธิกำรเช่ำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที่สทิธิกำรเชำ่ ซึง่มมีลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิเทำ่กบั 1,451.3 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่ตำมรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

รำยกำร เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของร้ำนค้ำ Index  
Living Mall และคอมมูนิตี ม้อลล์  The Walk และ      
Little Walk 

บริษัท/ TW 1,345.0 จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั
เงินกู้ ยืมกบัสถำบนักำรเงิน 

2. สิทธิกำรเช่ำพืน้ท่ีในห้ำงสรรพสินค้ำเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของ
ร้ำนค้ำขำยเฟอร์นิเจอร์  

บริษัท 57.1 ไม่มี 

3. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของศูนย์กระจำย
สินค้ำของกลุ่มบริษัท 

IDF / CASA 34.9 ไม่มี 

4. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของส ำนักงำนใหญ่
ของกลุ่มบริษัท 

IDF 13.8 ไม่มี 

5. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ ท่ีตัง้ของ
โรงงำนของกลุ่มบริษัท 

IDF 0.5 ไม่มี 

รวม 1,451.3  
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1.3      อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งมีมลูค่ำตำมบญัชีสทุธิเท่ำกับ 1,154.9 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้ 

รำยกำร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. ท่ีดนิ บริษัท 262.3 ไม่มี 

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร กลุ่มบริษัท 705.3 จดจ านองเป็นหลกัประกนั
เงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

3. ระบบสำธำรณปูโภค กลุ่มบริษัท 185.0 ไม่มี 

4. สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและตดิตัง้ กลุ่มบริษัท 2.3 ไม่มี 

รวม 1,154.9  

1.4       สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์                
ซึง่กลุม่บริษัทเป็นเจ้ำของสนิทรัพย์ดงักลำ่ว โดยมีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทเท่ำกบั 72.4 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของสนิทรัพย์รวม 

1.5     เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัท เป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำในประเทศทัง้สิน้ 75 รำยกำร ซึง่สำมำรถสรุป
รำยละเอียดกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ดงันี ้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 
ค154487 บริษัท ท่ีนอนสปริง หมอน 

 
29 ม.ค. 44 – 28 ม.ค. 64  

 
ค239344 บริษัท ท่ีนอนสปริง 

 
19 ก.ย.48 – 15 ธ.ค. 69 

 

บ28892 บริษัท บริกำรตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ 
 

18 มี.ค. 48 – 17 มี.ค.68 

ค231869 
 

บริษัท ตู้เสือ้ผ้ำ ชัน้วำงของ และ                  โต๊ะ
ท ำงำน 

18 มี.ค. 48 – 17 มี.ค. 68 

 

ค248539 บริษัท เตียง 
 

25 ม.ค. 49 – 24 ม.ค. 69 

บ32112 บริษัท จัดกำรธุ รกิจจ ำหน่ำยสิน ค้ำประเภท
เฟอร์นิเจอร์ 

25 ม.ค. 49 – 24 ม.ค. 69 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

บ36905 บริษัท บริกำรออกแบบ และตกแต่งภำยในด้วย 
คอมพิวเตอร์ 

22 ธ.ค. 49 – 21 ธ.ค. 69 

 

บ48724 บริษัท บริหำรจัดกำรขำยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

ค320889 บริษัท เตียง  ตู้ เสือ้ผ้ำ  โต๊ะ  เก้ำอี  ้ ชัน้วำงทีวี   
โต๊ะเคร่ืองแปง้  และโซฟำ 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

 

บ60076 บริษัท จ ำห น่ ำย เฟ อ ร์ นิ เจอ ร์  แล ะอุ ป ก รณ์             
ตกแตง่บ้ำน 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย. 65 

ค376859 บริษัท เตียง  ตู้ เสือ้ผ้ำ  โต๊ะ  เก้ำอี  ้ ชัน้วำงทีวี  
โต๊ะเคร่ืองแป้ง  โซฟำ  ตู้   ท่ีนอน  และ
กระจก 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย.65 

 

บ70413 บริษัท บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ 6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 
บ69801 บริษัท สถำนบริกำรด้ำนควำมบันเทิง  บริกำร

สถำนท่ี และอปุกรณ์สนัทนำกำร 
6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

181122134 บริษัท บริกำรจัดกำรธุรกิจในห้ำงสรรพสินค้ำ 
และบริกำรจดักำรขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

 

บ69802 บริษัท บริกำรจัดกำรธุรกิจในห้ำงสรรพสินค้ำ 
และบริกำรจดักำรขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

บ69803 บริษัท บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ 6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 
บ69804 บริษัท สถำนบริกำรด้ำนควำมบันเทิง  บริกำร

สถำนท่ี และอปุกรณ์สนัทนำกำร 
6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค268715 บริษัท เค ร่ืองบดอำหำร  เค ร่ืองผสมอำหำร  
เคร่ืองป่ัน น ำ้ผลไม้  เคร่ืองสกัดน ำ้ผลไม้  
ท่ีคัน้น ำ้ส้มไฟฟ้ำ  เคร่ืองตีไข่  เคร่ืองดูด
ฝุ่ น  เคร่ืองฉีดน ำ้แรงดนัสูง  เคร่ืองซกัผ้ำ  
และเคร่ืองล้ำงจำน 

22 ธ.ค. 49 – 21 ธ.ค. 69 

ค268722 บริษัท เตำรีด  และเตำรีดไอน ำ้ 22 ธ.ค. 49 – 21 ธ.ค. 69 
ค271289 บริษัท เตำอบไมโครเวฟ  เคร่ืองปิง้ขนมปัง  เตำ

อบไฟฟ้ำ   กำต้มน ำ้ไฟฟ้ำ  กระตกิน ำ้ร้อน
ไฟฟ้ำ  หม้อต้มกำแฟ  เคร่ืองชงกำแฟ  
เคร่ืองท ำวำฟเฟิล  เตำ Inductive  หม้อ
หุงข้ำวไฟฟ้ำ  หม้อหุงข้ำว  Digital  ท่ีนึ่ง
อำหำร  พัดลม  เตำย่ำงไร้ควนั  เตำบำบี
คิ ว   เ ต ำ ไ ฟ ฟ้ ำ   ห ม้ อ ตุ๋ น                           
หม้ออดัควำมดนั  หม้อทอดไฟฟ้ำ  เคร่ือง
ฟ อ กอ ำก ำศ   ตู้ เย็ น   เค ร่ื อ งอ บ ผ้ ำ  
เคร่ืองดดูควนั  กระทะไฟฟ้ำ  และไดร์เป่ำ
ผม 

22 ธ.ค. 49 – 21 ธ.ค. 69 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค374503 บริษัท เคร่ืองคัน้น ำ้ผลไม้ไฟฟ้ำ  เคร่ืองบดกำแฟ
ชนิดใช้ไฟฟ้ำ (ส่วนของเคร่ืองจกัร)  เคร่ือง
ป่ันน ำ้ผลไม้  เคร่ืองสกัดน ำ้ผลไม้ (ส่วน
ของเคร่ืองจักร) และเคร่ืองจักรใช้ผสม
อำหำรชนิดใช้ไฟฟ้ำ 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 

ค371228 บริษัท มีด  ช้อน  และส้อม 12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 
ค371229 บริษัท เคร่ืองท ำขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้ำ  เคร่ืองท ำ

แซนวิส เคร่ืองท ำขนมวอฟเฟิล  เคร่ืองท ำ
โดนัท  กำต้มน ำ้ท่ีใช้ไฟฟ้ำ  หม้อไฟฟ้ำ  
หม้ออบควำมดนัไฟฟ้ำ  หม้อหงุข้ำวไฟฟ้ำ                
เตำไฟฟ้ำ  เตำแก๊ส  เตำอบไฟฟ้ำ  เตำอบ
ไมโครเวฟ  เค ร่ืองท ำไอศกรีมชนิดใช้
ไฟฟ้ำ  กระทะไฟฟ้ำ  เคร่ืองคัว่ข้ำวโพดใช้
ไฟฟ้ำ เคร่ืองปิง้ขนมปัง  และกระติกน ำ้
ร้อนไฟฟ้ำ 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 

ค371951 บริษัท หม้อใช้ในกำรท ำอำหำร กระทะในกำร
ท ำอำหำร ท่ีนึ่ งอำหำร ตะหลิว ทัพ พี  
กระชอน  ท่ี ตัก ขอ ง ท่ี ใช้ ในค รัว เรือน  
กระบวยใช้ในค รัวเรือน  ท่ี ขูด ท่ี ใช้ ใน
ครัวเรือน  ท่ีปอกผกัผลไม้ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ส ำ ห รับ ใ ช้ ใน ค รั ว เรื อ น   ถั ง แ ช่ ไว น์             
เหยือกน ำ้  กระติกน ำ้  กำต้มน ำ้ท่ีไม่ใช้
ไฟฟ้ำ  ท่ีคีบอำหำร แม่พิมพ์ใช้ท ำน ำ้แข็ง  
แม่พิมพ์ใช้ท ำอำหำร  และภำชนะท่ีเก็บ
หรือใส่ของที่ใช้ในครัวเรือน 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 

ค415245 บริษัท เคร่ืองชงกำแฟไฟฟ้ำ  หม้อนึ่งอำหำรชนิด
ใช้ไฟฟ้ำ  และหม้อต้มสกีุไ้ฟฟ้ำ 

24 มิ.ย. 56 – 23 มิ.ย. 66 

ค401951 บริษัท พิมพ์เค้ก 24 มิ.ย. 56 – 23 มิ.ย. 66 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค371230 บริษัท เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองพ่นไอน ำ้  เคร่ืองเย็บ
ผ้ำ เคร่ืองซักผ้ำ เคร่ืองล้ำงจำนชนิดใช้
ไฟฟ้ำ และเคร่ืองฉีดน ำ้ 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 

ค370741 บริษัท เคร่ืองโกนหนวดไฟฟ้ำ 12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 
ค371231 บริษัท เต ำ รี ด ไฟ ฟ้ ำ   เ ต้ ำ เ สี ย บ ป ลั๊ ก ไ ฟ 

ถ่ำนไฟฉำย  เค ร่ืองขับไล่ยุงใช้ไฟฟ้ ำ  
เคร่ืองวดัอุณหภูมิ เคร่ืองชัง่น ำ้หนกั  แท่น
ช ำ ร์ จ ถ่ ำ น   แ บ ต เต อ ร่ี อั ล ค ำ ไล ด์               
และชดุอดัไฟส ำหรับไฟฉำย 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 

ค371232 บริษัท พัดลมไฟฟ้ำ  เคร่ืองฟอกอำกำศ ตู้ท ำน ำ้
เย็นและร้อน  เคร่ืองกรองน ำ้  ตู้ เย็น  ตู้แช่
ไวน์  หลอดไฟ  เค ร่ืองเป่ ำผม  เค ร่ือง
ควบคุมกำรท ำควำมชืน้  เคร่ืองอบผ้ำ  
และกระบอกไฟฉำย 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 

 

ค370037 บริษัท หมอนหนุน   หม อน ข้ ำง   หมอนอิ ง               
เบำะที่นัง่  และเก้ำอีถ้งุถัว่ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค371952 บริษัท ผ้ ำ ปู ท่ี น อ น   ป ล อ ก ห ม อ น ห นุ น                  
ปลอกหมอนข้ำง  ปลอกผ้ำนวม  ผ้ำห่ม  
ผ้ำนวม  ผ้ำขนหนู  ผ้ำขนหนูใช้เช็ดหน้ำ  
ผ้ำขนหนูใช้เช็ดตัว  ผ้ำขนหนูใช้เช็ดมือ  
ปลอกหมอนอิง  ผ้ำม่ำนท ำจำกสิ่งทอ  
ผ้ ำม่ ำนป ระตู   ผ้ ำม่ ำนติ ดห น้ ำต่ ำ ง   
ผ้ำรองที่นอน  และฉลำกท ำด้วยสิ่งทอ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค370038 บริษัท พ ร ม   พ ร ม ปู พื ้ น   พ ร ม เช็ ด เ ท้ ำ                      
พรมขนสัตว์  พรมท ำจำกใยสังเครำะห์  
และพรมสงัเครำะห์ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค372962 บริษัท ไส้ผ้ำนวมท ำด้วยใยสงัเครำะห์ 5 เม.ย. 56 – 4 เม.ย. 66 
ค380741 บริษัท ผ้ำเช็ดเท้ำท ำด้วยผ้ำขนหน ู 24 มิ.ย. 56 – 23 มิ.ย. 66 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค375854 บริษัท หมอนหนุน   หม อน ข้ ำง   หมอนอิ ง   
เบำะที่นัง่  และเก้ำอีถ้งุถัว่ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค376860 บริษัท ผ้ำปูท่ีนอน  ปลอกหมอนหนุน  ปลอก
หมอนข้ำง  ปลอกผ้ำนวม  ผ้ำห่ม  ผ้ำนวม  
ผ้ำขนหน ู ผ้ำขนหนใูช้เช็ดหน้ำ  ผ้ำขนหนู
ใ ช้ เ ช็ ด ตั ว   ผ้ ำ ข น ห นู ใ ช้ เ ช็ ด มื อ              
ปลอกหมอนอิง  ผ้ำม่ำนท ำจำกสิ่งทอ  
ผ้ำม่ำนประต ู ผ้ำม่ำนติดหน้ำต่ำง ผ้ำรอง
ท่ีนอน  และฉลำกท ำด้วยสิ่งทอ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค370039 บริษัท พรม  พรมปพืูน้  พรมเช็ดเท้ำ พรมขนสตัว์ 
พรมท ำจำกใยสังเครำะห์   และพรม
สงัเครำะห์ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค372963 บริษัท ไส้ผ้ำนวมท ำด้วยใยสงัเครำะห์ 5 เม.ย. 56 – 4 เม.ย. 66 

ค376858 บริษัท ผ้ำเช็ดเท้ำท ำด้วยสิ่งทอ 15 พ.ค. 56 – 14 พ.ค. 66 

 

171128825 บริษัท บริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิดมำรวมกนัเพ่ือ
ควำมสะดวกของผู้ซือ้ 

31 มี.ค. 59 – 30 มี.ค. 69 

171128826 บริษัท เก้ำอีเ้ด็ก  ชุดนั่งเล่นเด็ก  เตียงนอนเด็ก  
เตียงนอนส ำหรับเด็กชนิดมีท่ีกัน้โดยรอบ  
โต๊ะเด็ก  โต๊ะส ำหรับเปล่ียนผ้ำอ้อมเด็ก
ไม่ ได้ท ำด้ วย โลหะ  ท่ี นอน เด็ ก  และ              
เบำะเดก็ 

31 มี.ค. 59 – 30 มี.ค. 69 

 
171128823 บริษัท บริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิดมำรวมกนัเพ่ือ

ควำมสะดวกของผู้ซือ้ 
31 มี.ค. 59 – 30 มี.ค. 69 

 

171128824 บริษัท บริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิดมำรวมกนัเพ่ือ
ควำมสะดวกของผู้ซือ้ 

31 มี.ค. 59 – 30 มี.ค. 69 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

บ55293 TW บริกำรจัดกำรธุรกิจในห้ำงสรรพสินค้ำ 
บริกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทเฟอร์นิ เจอร์ บริกำรน ำสินค้ำ
หลำยชนิดมำรวมกันเพ่ือควำมสะดวก
ของผู้ ซือ้ บริหำรธุรกิจเก่ียวกับซุปเปอร์
มำร์เก็ต วำงแผนจดักำรและจดังำนแสดง
สินค้ำ 

10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

บ55294 TW ให้เช่ำพืน้ท่ีเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ 10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

บ55295 TW สถำนบริกำรด้ำนควำมบนัเทิง ให้บริกำร
สถำนท่ี และอปุกรณ์สนัทนำกำร 

10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

บ55296 TW บริกำรจดัหำอำหำร และเคร่ืองดื่ม 10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 
บ55297 TW บริกำรสถำนดแูลรักษำสขุภำพ (สปำ) 10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

 

บ50377 TW บริกำรกำรจดักำรธุรกิจในห้ำงสรรพสินค้ำ 
บริกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และบริกำรน ำสินค้ำ
หลำยชนิดมำรวมกันเพ่ือควำมสะดวก
ของผู้ซือ้ 

17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 

บ50378 TW ให้เช่ำพืน้ท่ีเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 
บ50379 TW สถำนบริกำรด้ำนควำมบนัเทิง ให้บริกำร

สถำนท่ีและอปุกรณ์สนัทนำกำร 
17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 

บ50380 TW บริกำรจดัหำอำหำรและเคร่ืองดื่ม 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 
บ50376 TW บริกำรสถำนดแูลรักษำสขุภำพแบบสปำ 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 

 

บ50275 TW บริกำรกำรจดักำรธุรกิจในห้ำงสรรพสินค้ำ 
บริกำรจัดกำรุรกิจด้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และบริกำรน ำสินค้ำ
หลำยชนิดมำรวมกันเพ่ือควำมสะดวก
ของผู้ซือ้ 

20 ส.ค 53 – 19 ส.ค. 63 

บ50276 TW ให้เช่ำพืน้ท่ีเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ 20 ส.ค. 53 – 19 ส.ค. 63 

บ50277 TW สถำนบริกำรด้ำนควำมบนัเทิง ให้บริกำร
สถำนท่ี และอปุกรณ์สนัทนำกำร 

20 ส.ค. 53 – 19 ส.ค. 63 

บ50278 TW บริกำรจดัหำอำหำรและเคร่ืองดื่ม 20 ส.ค. 53 – 19 ส.ค. 63 

บ50279 TW บริกำรสถำนดแูลรักษำสขุภำพ 20 ส.ค. 53 – 19 ส.ค. 63 
บ50380 TW บริกำรจดัหำอำหำรและเคร่ืองดื่ม 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 
บ50376 TW บริกำรสถำนดแูลรักษำสขุภำพแบบสปำ 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 63 

 

ค216745 บริษัท โต๊ะ  ตู้   เตียง  เก้ำอี ้ และชัน้วำงของ 31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 
บ25734 บริษัท จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท และเฟอร์นิเจอร์ 31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค384774 บริษัท เตี ยง ตู้ เสื อ้ ผ้ ำ  โต๊ ะ  เก้ำอี  ้ชั น้ วำงที วี             
โต๊ะเคร่ืองแปง้ โซฟำ ตู้  ท่ีนอน และกระจก 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย. 65 

บ48725 บริษัท บริกำรจัดกำรขำยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
และอปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

 

ค388673 บริษัท เตียง ตู้ เสือ้ผ้ำ โต๊ะ เก้ำอี ้ชัน้วำงทีวี โต๊ะ
เคร่ืองแปง้ โซฟำ ตู้  ท่ีนอน และกระจก 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย. 65 

บ48726 บริษัท บริกำรจัดกำรขำยอุปกรณ์  เฟอร์นิเจอร์ 
และอปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

 

ค328590 บริษัท เตี ยง ตู้ เสื อ้ ผ้ ำ  โต๊ ะ  เก้ำอี  ้ชั น้ วำงที วี      
โต๊ะเคร่ืองแปง้  และโซฟำ 

30 ต.ค. 52 – 29 ต.ค. 72 

บ48732 บริษัท บริกำรจัดกำรขำยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
และอปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน 

30 ต.ค. 52 – 29 ต.ค. 72 

 

บ26256 บริษัท บริกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ 

31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 

ค216746 บริษัท โต๊ะ ตู้  เตียง เก้ำอี ้และชัน้วำงของ 31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 

 

ค207612 บริษัท โต๊ะท ำงำน เก้ำอี  ้ตู้ ลิ น้ชักเก็บเอกสำร  
และพำร์ทชิัน่ (ฉำก) ใช้ภำยในอำคำร 

16 เม.ย. 47 – 15 เม.ย. 67 

บ24230 บริษัท บริกำรจดัขำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ส ำนกังำน 16 เม.ย. 47 – 15 เม.ย. 67 

 

191100303 บริษัท บ ริก ำรจั ด จ ำห น่ ำยสิ น ค้ ำป ระ เภ ท
เฟอร์นิเจอร์ บริกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
และประเภทของตกแตง่บ้ำน 

17 ส.ค. 60 – 16 ส.ค. 70 

 

191116298 บริษัท ก๊ อ ก น ้ำ  เค ร่ื อ งสุ ข ภั ณ ฑ์  ก รอ บ รูป              
กระจกเงำ  กล่องไม้  รำงผ้ำม่ำน  รำงมู่ล่ี  
รำวผ้ำม่ ำน  ไม้แขวนเสื อ้   โต๊ะ รีดผ้ำ             
โต๊ะ เข็นส ำห รับเสิ ร์ฟอำหำร  ชั น้วำง                
ชัน้เก็บของ  กล่องรับจดหมำย  ขำตัง้               
ตู้ เก็บของ  โต๊ะ หมอน ท่ีนอน  รูปปั ้น      
ของตกแต่ง ไม้หนีบผ้ำ  รำวแขวนผ้ำ  
ตะกร้ำ  ผ้ำ ม็อบถูพื น้  ถำดใส่อำหำร   
ชุดภำชนะใช้บนโต๊ะอำหำร กระทะ หม้อ 
ผ้ำปท่ีูนอน  ปลอกหมอน ผ้ำนวม  ผ้ำห่ม  
ผ้ ำ เช็ ดตัว   ผ้ ำขนหนู   ผ้ ำม่ ำน  พ รม            
วั ส ดุ ปู กั น ล่ื น   ห ญ้ ำ เ ที ย ม   แ ล ะ                   
วอลล์เปเปอร์  

31 พ.ค.61 – 30 พ.ค.71 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

191107589 บริษัท เตียงนอน ตู้ เสือ้ผ้ำ ชุดติดผนังในห้องครัว 
ตู้ เก็บของ ชุดโต๊ะและเก้ำอี ส้ ำนักงำน           
ชุดโต๊ะและเก้ำอีรั้บแขก ชุดโต๊ะและเก้ำอี ้
รับประทำนอำหำร ชุดโต๊ะเคร่ืองแป้ง             
โต๊ะกลำงชุด รับแขก เก้ำอี  ้ชัน้วำงที วี             
ชัน้วำงรองเท้ำ บริกำรจัดกำรธุรกิจด้ำน
จ ำหน่ำยสิน ค้ำ ประเภทเฟอร์นิ เจอ ร์  
บริกำรจัดกำรธุรกิจด้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ประเภทของตกแต่งบ้ำน และบริกำร
ออกแบบตกแตง่ภำยใน 

17 ส.ค.60 – 16 ส.ค.70 

 

201100786 บริษัท ชุด มีด ช้อน ส้อมส ำห รับ เด็ก  กระเป๋ ำ
เดินทำงขนำดเล็ก กระเป๋ำใส่ผ้ำอ้อมเด็ก 
เก้ ำ อี ้เด็ ก  ค อ กกั ้น เด็ ก  ชั ้น เก็ บ ขอ ง           
ชุดลิน้ชัก ตู้ เก็บของ ตู้ เสือ้ผ้ำ ชุดนั่งเล่น
เด็ก โต๊ะส ำหรับเด็ก โต๊ะส ำหรับเปล่ียน
ผ้ำ อ้อม เด็ ก  เตี ย งนอน เด็ ก  เปล เด็ ก                 
เบ ำะ เด็ ก  แผ่ น รอ งนอนส ำห รับ เด็ ก           
หมอนข้ำง หมอนรองให้นมเด็ก ไม้แขวน
เสื อ้  ชุด ผ้ำปู ท่ีนอนและปลอกหมอน 
ผ้ำขนหนู ผ้ำคลุมให้นมบุตร ผ้ำห่มเด็ก 
ผ้ำห่อตัวเด็ก และบริกำรน ำสินค้ำหลำย
ชนิดมำรวมกนัเพ่ือควำมสะดวกของผู้ซือ้ 

17 ก.ค.61 – 16 ก.ค.71 
 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บ ริษัทอยู่ ในระหว่ำงกำรยื่นจดทะเบียนเค ร่ืองหมำยกำรค้ำทัง้สิ น้  6 รำยกำร                         
ซึง่สำมำรถสรุป ดงันี ้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขค ำขอ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับบริกำร วันที่ ย่ืนจด
ทะเบียน 

 

180133503 บริษัท กำรจดักำรธุรกิจในห้ำงสรรพสินค้ำ 4 ต.ค. 61 

 

180122659 บริษัท ท่ีนอน ท่ีนอนสปริง เตียงนอน เตียงนอนท่ีปรับระดับ
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และฐำนรองที่นอน 

17 ก.ค. 61 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขค ำขอ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับบริกำร วันที่ ย่ืนจด
ทะเบียน 

 

180122658 บริษัท ชุดมีดช้อนส้อมส ำหรับเด็ก กระเป๋ำเดินทำงขนำดเล็ก 
กระเป๋ำใส่ผ้ำอ้อมเด็ก เก้ำอีเ้ด็ก คอกกัน้เด็ก ชัน้เก็บ
ของ ชุดลิน้ชัก ตู้ เก็บของ ตู้ เสือ้ผ้ำ ชุดนั่งเล่นเด็ก โต๊ะ
ส ำหรับเด็ก โต๊ะส ำหรับเปล่ียนผ้ำอ้อมเด็ก เตียงนอน
เด็ก เปลเด็ก เบำะเด็ก แผ่นรองนอนส ำหรับเด็ก และ
หมอนข้ำง หมอนรองให้นมเด็ก ไม้แขวนเสือ้ ชุดผ้ำปท่ีู
นอนและปลอกหมอน ผ้ำขนหน ูผ้ำคลุมให้นมบุตร ผ้ำ
ห่มเด็ก ผ้ำห่อตวัเด็ก และบริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิด
มำรวมกนัเพ่ือควำมสะดวกของผู้ซือ้  

17 ก.ค. 61 
 

 

180122656 บริษัท กระจก เก้ำอีน้ั่งแบบสตูล ชัน้เก็บของ ชัน้วำงของ             
ชุดตู้ ติดผนังในห้องค รัว โต๊ะ  ชุด โต๊ะ เค ร่ืองแป้ ง            
ชุดโต๊ะและเก้ำอีรั้บแขก ชุดโต๊ะและเก้ำอีรั้บประทำน
อำหำร โซฟำ ตู้ เก็บของ ตู้ แขวนผนัง ตู้ วำงโทรทัศน์             
ตู้ เสือ้ผ้ำ เตียงนอน ท่ีนอนสปริง บริกำรจัดกำรขำย
อปุกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน 

17 ก.ค. 61 
 

 

180122655 บริษัท กระจก เก้ำอีน้ัง่แบบสตลู ชัน้เก็บของ ชัน้วำงของ ชุดตู้
ติดผนังในห้องครัว โต๊ะ ชุดโต๊ะเคร่ืองแป้ง ชุดโต๊ะและ
เก้ำอีรั้บแขก ชุดโต๊ะและเก้ำอีรั้บประทำนอำหำร โซฟำ 
ตู้ เก็บของ ตู้ แขวนผนัง ตู้ วำงโทรทัศ น์  ตู้ เสื อ้ ผ้ ำ                
เตียงนอน ท่ีนอนสปริง บริกำรจัดกำรขำยอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน 

17 ก.ค. 61 
 

 

190117630 TW บริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิดมำรวมกนัเพ่ือควำมสะดวก
ของผู้ ซือ้  (ยกเว้นกำรขนส่ง) จัดจ ำหน่ำยสินค้ำใน
ร้ำนค้ำปลีกเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกำย  และให้เช่ำพืน้ท่ี
เพ่ือกำรขำยสินค้ำ 

15 พ.ค.2562 

 

190117631 TW บริกำรน ำสินค้ำหลำยชนิดมำรวมกนัเพ่ือควำมสะดวก
ของผู้ ซือ้  (ยกเว้นกำรขนส่ง) จัดจ ำหน่ำยสินค้ำใน
ร้ำนค้ำปลีกเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกำย และให้เช่ำพืน้ท่ี
เพ่ือกำรขำยสินค้ำ 

15 พ.ค.2562 

นอกจำกกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำในประเทศไทยแล้ว บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำหลกั
หรือเร่ิมด ำเนินกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำในประเทศอื่น ๆ ท่ีบริษัทมีกำรให้แฟรนไชส์หรือบริษัทเห็นว่ำมีศกัยภำพในกำร
เปิดร้ำนในอนำคต  เช่น ประเทศมำเลเซีย กมัพูชำ และจีน  เป็นต้น 
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5.  ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีควำม คดีอนญุำโตตลุำกำร หรือกระบวนพิจำรณำคดีอื่นใดที่มีนยัส ำคัญและเก่ียวข้อง
โดยตรงกับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเช่ือว่ำจะส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย  
ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  และไม่มีกรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนใดเป็น
คูค่วำมกบับริษัท 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 บริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือตลำดหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ช่ือที่ใช้ในกำรซือ้ขำย : ILM 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจร้ำนค้ำปลกีเฟอร์นเิจอร์และของตกแตง่บ้ำน  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรำมที่ 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000226 
โทรศพัท์ : 0 2898 6420-5 
โทรสำร : 0 2898 6940 
เว็บไซต์/โฮมเพจบริษัท : www.indexlivingmall.com 
ทนุจดทะเบียน : 2,525.0 ล้ำนบำท 
ทนุช ำระแล้ว : 2,525.0 ล้ำนบำท 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว : หุ้นสำมญั 505 ล้ำนหุ้น (มลูคำ่ทีต่รำไว้หุ้นละ 5 บำท) 

6.1.2 บริษัทย่อย 

6.1.2.1  บริษัท อนิเดก็ซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ำกดั 

ช่ือบริษัทภำษำไทย : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ : ผลติเคร่ืองเฟอร์นเิจอร์ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 143 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรำมที่ 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105552064096 
โทรศพัท์ : 0 2415 0077 
โทรสำร : 0 2415 7399 
เว็บไซต์/โฮมเพจบริษัท : www.index-interfurn.com 
ทนุจดทะเบียน  : 960.0 ล้ำนบำท 
ทนุช ำระแล้ว  : 960.0 ล้ำนบำท 
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6.1.2.2 บริษัท เดอะ วอล์ค จ ำกัด 

ช่ือบริษัทภำษำไทย : บริษัท เดอะ วอล์ค จ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ : ปลอ่ยเช่ำพืน้ท่ีศนูย์กำรค้ำ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรำมที่ 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555116551 
โทรศพัท์ : 0 2898 6420-5 
ทนุจดทะเบียน  : 25.0 ล้ำนบำท 
ทนุช ำระแล้ว  : 15.4 ล้ำนบำท 

6.1.2.3 บริษัท บำงกอก คำซ่ำ จ ำกัด 

ช่ือบริษัทภำษำไทย : บริษัท บำงกอก คำซำ่ จ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ : บริกำรรับฝำกสนิค้ำ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 143 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรำมที่ 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105534058616 
โทรศพัท์ : 0 2898 6420-5 
ทนุจดทะเบียน  : 250.0 ล้ำนบำท 
ทนุช ำระแล้ว  : 250.0 ล้ำนบำท 

6.1.2.4 บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อนิเตอร์ จ ำกัด  

ช่ือบริษัทภำษำไทย : บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ : ให้สทิธิแฟรนไชส์ร้ำนค้ำ Index Living Mall ในตำ่งประเทศ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรำมที่ 2  

แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559003602 
โทรศพัท์ : 0 2898 6420-5 
ทนุจดทะเบียน  : 5.0 ล้ำนบำท 
ทนุช ำระแล้ว  : 5.0 ล้ำนบำท 
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6.1.3 บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 

นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ 

นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009 9000 
โทรสำร : 0 2009 9991 

ผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1 อำคำร เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชัน้ 48-51 ถ. สำทรใต้ แขวงยำน

นำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ : 0 2677 2000 
โทรสำร : 0 2677 2222 

 



   
   

 

  
 

 

                                                           
บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1     จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษัท 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 2,525,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
505,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนช าระแล้วจ านวน  2,525,000,000.00 บาท ชื่อหลักทรัพย์ทีใ่ช้ในการ
ซื้อขาย คือ “ILM” และไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ  

7.2    ผู้ถอืหุ้น  

7.2.1   รำยชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 14 รำยแรก (ข้อมูลตำมทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563) 

ล ำดับ ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1.  บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ ากดั  203,310,000 40.259 

2.  นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 34,289,320 6.790 

3.  นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 33,989,320 6.731 

4.  นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 33,639,320 6.661 

5.  นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 33,639,320 6.661 

6.  นางขันทอง อดุมมหันติสุข 21,004,880 4.159 

7.  นายพิศษิฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 13,400,900 2.654 

8.  นายยิง่ยศ 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 เมืองไทยประกันชวีิต จ ากดั (มหาชน)  2,873,000 0.569 

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

กำรกระจำยกำรถอืหุ้นตำมสญัชำติ  

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฎตามวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (XO) เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563  
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ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นทัง้หมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

 จ ำนวน 

(รำย) 

จ ำนวน 

(หุ้น) 

คิดเป็น 

(%) 

จ ำนวน 

(รำย) 

จ ำนวน 

(หุ้น) 

คิดเป็น 

(%) 

จ ำนวน 

(รำย) 

จ ำนวน 

(หุ้น) 

คิดเป็น 

(%) 

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

สัญชาติ          

ต่างด้าว 

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 

 
7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อื่น  

- ไม่มี-   
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

7.4.1   นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินส ารองต่าง  ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น                
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต                 
การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดในสัญญา
กู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยก าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้  
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  
การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดใน
สัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี นัยส าคัญ                        
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

แผนภาพโครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 

หมายเหตุ  บริษัทได้เพ่ิมต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิัติการ โดยมีผลเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2562   

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบริหารสินค้าตกแต่งบ้านและสินคา้เด็กลาออก มีผล 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจงึได้ให้รอง
กรรมการผู้จัดการ (Vice President) เป็นผู้รับผิดชอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่ 7/2562 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 

8.1 คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 11 ท่าน ดังนี ้

 กรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด โดยมีความเป็นอิสระจาก
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 ท่าน  
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 มากกวา่ 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการทุกทา่นไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย                    
สอบบัญชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกทีต่รวจสอบงบการเงินให้กับบรษิัทและบริษัทย่อย  

รำยชื่อและต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท  

1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์/1 ประธานกรรมการ  
2. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ  
4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
5. นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
6. นายเอกลักษณ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
7. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / คณะกรรมการตรวจสอบ 
10. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ            

สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
11. นายอริยะ พนมยงค ์ กรรมการอิสระ  
 นางกนกวรรณรัตน์   ศรีมณีศิร ิ เลขานุการบริษัท 

หมายเหตุ:   /1 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการแต่มิได้เป็นกรรมการอิสระ ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2561                          
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ หรือ นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ท่านใดท่านหน่ึงท า
หน้าท่ีร่วมกับประธานกรรมการในการพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  

ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท ตามหนงัสือรับรองบริษัท  

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ นางขันทอง อุดมมหันติสุข นางสาวกฤษชนก 
ปัทมสัตยาสนธ ินางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธ ินายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิและนายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ2 ใน 6 คนนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปีส้ินสุด                           
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้  
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2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 นายพิสิฏฐ ์ โอประภากร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของบริษัท (สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เพิ่มเติมได้ใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/จ ำนวน

ครัง้กำรประชุม 

1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2562 
1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 7/7 
2. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 7/7 
3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 6/7 
4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 7/7 
5. นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 7/7 
6. นายเอกลักษณ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 7/7 
7. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 7/7 
8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง/1 กรรมการอิสระ 6/7 
9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ 7/7 
10. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ 6/7 
11. นายอริยะ พนมยงค ์ กรรมการอิสระ 6/7 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2562 
เป็นดังนี้   

3.  คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล  

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท               
ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์
 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล 

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล 

3. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

         นางกนกวรรณรัตน ์ ศรีมณีศิร ิ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจ านวน 4 ท่าน ดังนี้  

1. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร  
3. นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร  
4. นายเอกลักษณ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 
5. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 

 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/
จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5/6 

2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

6/6 

3. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

5/6 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2562 เป็น
ดังนี ้  

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

1 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562 
นายพิศษิฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ ประธานคณะกรรมการบริหาร 12/12 
นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 12/12 
นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 12/12 
นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 12/12 
นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 12/12 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

คณะกรรมการบริ หา รความ เ ส่ีย ง ได้ รั บแต่ งตั้ ง จ ากมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ทคร้ งที่  1/2563                                            
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  นางสาวกฤษชนก     ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นายเอกฤทธิ์            ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นางกนกวรรณรัตน ์  ศรีมณีศิริ   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหำร  

 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 13 ท่าน ดังนี ้

1. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการผู้จดัการ  
3. 
4. 
5. 

นายวิพล 
นายเอกลักษณ ์
นายณัตินยัน์ 

วรเสาหฤท/1 
ปัทมสัตยาสนธ ิ
ยุทธพัฒน์ศักดิ ์

ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกจิ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายโครงการ      
และเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 

6. นายขวญัชัย กิจก้องขจรชยั รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 
7. นายสมชาย โตสมสกุล/2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการพาณชิย์ 
8. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณศ์ิริ/3 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด 
9. Mr. Gerard McGurk รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจตา่งประเทศ 
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10. นางกนกวรรณรัตน์   ศรีมณีศิร ิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงินและบริหาร-
พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

11. นางสาวปวารณ์วด ี วิชัยดิษฐ 
 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12. นายสุชาติ  ศศิวมิลวิทย ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
13. นายต่อศักดิ ์ กาญจนนมิมานนท ์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

 

หมายเหตุ / 1นายวิพล วรเสาหฤท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2562  
  /2 นายสมชาย โตสมสกุล  ได้ รับแต่งตั้ ง เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุ โสสายการพาณิชย์  เ ม่ือวันที่  1 พฤศจิกายน  2562                                             
แทนนางสาวพรพรรณ วงมาศา ที่ได้ลาออก เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  

 /3 นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2562 

เลขำนุกำรบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้แต่งตั้งนางกนกวรรณรัตน์  ศรีมณีศิริ เป็น
เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ของเลขำนุกำรบริษัท  

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 
และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนัยส าคัญ              
แก่กรรมการและผู้บริหาร 

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน 

3. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 
(ง) รายงานประจ าปีของบรษิัท 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งส าเนาให้แก่ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน  

5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ 
บริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
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6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเรื่องอื่นใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ                  
ในการก ากับการท างานของบริษัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท                       
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้  

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญ             
ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ของบริษัท เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562                          
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

(บำท/คน/เดือน) 
ค่ำเบีย้ประชุม 
(บำท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธานกรรมการ 50,000 30,000 

กรรมการ 30,000 20,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ - 30,000 

กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล (แตง่ตั้งเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562) 

ประธานกรรมการ - 30,000 

กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้  

หมายเหตุ:   /1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันท่ี  13 พฤษภาคม 2562  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่
นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการอิสระ  

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหาร 
จ านวน  79.32  ล้านบาท ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
สิน้สุด ปี 2562 

(บำท) 
1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 810,000 
2. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 500,000 
3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 480,000 
4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 500,000 
5. นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 500,000 
6. นายเอกลักษณ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 500,000 
7. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 500,000 
8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน                  

และบรรษัทภิบาล 

630,000 

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน                  
และบรรษัทภิบาล 

620,000 

10. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ /                       

กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน                             
และบรรษัทภิบาล 

600,000 

11. นายอริยะ พนมยงค์/1 กรรมการอิสระ 320,000 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประเภท 
ส ำหรับ ปี 2562    

จ ำนวน  
(รำย)  

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือนและโบนัส 11          73.80 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ/1 11 5.52 
   รวม 11 79.32 

หมายเหตุ:   /1 ค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยหลักประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเงินพิเศษ เป็นต้น 

ค่ำตอบแทนอื่น 

-ไม่มี- 

บุคลำกร 

จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 

ตารางแสดงรายละเอียดจ านวนพนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน (รำย) 

ประจ ำ ชั่วครำว 

1 ส านักกรรมการผู้จัดการ 5 0 
2 สายการพาณิชย์ 2,202 49 
3 สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 113 0 
4 สายบริหารสินค้า ตกแตง่บ้านและสินค้าเดก็ 28 0 
5 สายพัฒนาธุรกิจ 86 1 
6 สายงานขายโครงการและเฟอร์นเิจอร์ส านักงาน 57 2 
7 สายธุรกิจต่างประเทศ 9 0 
8 สายบัญช-ีการเงินและบริหาร-พฒันาทรัพยากรมนษุย ์ 181 0 
9 สายห่วงโช่อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 660 252 
10 สายการตลาด 36 0 
11 สายการผลิตและสนับสนุนการผลิต 1,526 0 
12 สายบริหารพ้ืนท่ีเช่า 96 0 
13 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 0 

รวม      5,003        304 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัท (ค านวณจากจ านวนพนักงานลาออกต่อจ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 
ส าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 34.43% 
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ผลตอบแทนพนักงำน  

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่าง  ๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน                               
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2562 ดังนี ้

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท) ปี 2562 
เงินเดือน 1,165.87 
เงินโบนัส 102.32 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ/1 352.27 

รวม 1,620.46 
หมายเหตุ:   /1 ค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยหลักประกอบด้วยเงนิจูงใจพนักงาน (Incentives) กองทุนประกันสังคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ กองทุนส ารองเล้ียงชีพสินสถาพร ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท 

บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งก าหนดให้การอบรม
และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของบริษัท พร้อมทั้งมี
แผนการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร เวลา และบุคลากร
ในการด าเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนก าหนดให้มีการวางแผนการอบรมและจัดท าแผนการอบรม
ประจ าปี โดยที่โปรแกรมการอบรมจะแบ่งเป็นการอบรมด้านทักษะ (Skills Programs) การอบรมระยะส้ัน (Short Courses)            
การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) การฝึกสอน (Coaching) การให้ค าปรึกษา (Mentoring) และการศึกษา
แบบผสมผสาน (Blended Learning)  

กำรฝึกอบรมภำยใน  

หลักสูตรกำรอบรมภำยใน                        
ด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม (QSHE) 

โดยวิทยำกรภำยในบริษัท 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   

พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 
(Operation) 

พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวนวันที่
อบรม 

(1วัน ≥ 6ชม.) พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

หัวหน้า
งาน 

ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านัก   

งานใหญ ่

ประจ า
โรงงาน
และฝา่ย
จัดส่ง 

การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างทั่วไป
และลูกจ้างเข้าท างานใหม่ 

169 100 1    

 
 
1 
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หลักสูตรกำรอบรมภำยใน                        
ด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม (QSHE) 

โดยวิทยำกรภำยในบริษัท 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   

พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 
(Operation) 

พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวนวันที่
อบรม 

(1วัน ≥ 6ชม.) พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

หัวหน้า
งาน 

ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านัก   

งานใหญ ่

ประจ า
โรงงาน
และฝา่ย
จัดส่ง 

คว
ำม

รู้ต
ำม

ต ำ
แห

น่ง
งำ
น 

(F
un

cti
on

al 
Sk

ill)
 

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายและ
กา ร ให้ บ ริ ก า รส าห รั บพนั กงาน                   
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ประจ าสาขา 
(โปรแกรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่) 

328   14       5 

พ นั ก ง า น ต า แ ห น่ ง  Cashier & 
Customer Service 

  43 3       5 

พ นั ก ง า น ต า แ ห น่ ง 
Maintenane 

  13         2 

พนักงานต าแหน่ง  Stock & Sales 
Co./ Café / Invoice/ Loss 
Prevention 

  50         1 

ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ส าห รับ
พนักงานส านักงานใหญ่ 

      75   15 1 

คว ามรู้ พื้ น ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ สิ น ค้ า
เฟอร์นิเจอร ์

84   3 2     2 

ความรู้เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้า            
ตู้เสื้อผ้าและชุดรับแขกแบบต่อเติม 120           2 

หลักสูต รพนักงานขายโมดูลาร์                 
มืออาชีพ 

60           2 

ห ลั ก สู ต ร พ นั ก ง า น ข า ยที่ น อ น                  
มืออาชีพ 

65   2 2     2 

ความรู้สินค้าที่นอนส าหรับพนักงาน
ขายทั่วไป 

39           2 

ความรู้เกี่ยวกับสินค้าชุดเครื่องนอน
กลุ่ม Prue care 

61           2 

ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบและ
สไตล์ต่าง ๆ (3D) 

120           10 

ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบและ
สไตล์ต่าง ๆ (Younique) 

      8       2 

ความรู้เกี่ยวกับการจัด และตกแต่ง
บ้าน (Display) 

31           1 
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หลักสูตรกำรอบรมภำยใน                        
ด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม (QSHE) 

โดยวิทยำกรภำยในบริษัท 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   

พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 
(Operation) 

พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวนวันที่
อบรม 

(1วัน ≥ 6ชม.) พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

หัวหน้า
งาน 

ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านัก   

งานใหญ ่

ประจ า
โรงงาน
และฝา่ย
จัดส่ง 

กฏระเบียบข้อบังคับและการบริการ 
DC 

        112  1 

ความรู้พ้ืนฐานเฟอร์นิเจอร์และการใช้
งานระบบ TMS DC 

        141  1 

ความรู้พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือ
ในการประกอบติดตั้ง DC   

        143  1 

กา รป ร ะกอบ เฟอ ร์ นิ เ จอร์ แบบ                    
มืออาชีพ ชุดห้องรับแขก DC 

        136  1 

กา รป ร ะกอบ เฟอ ร์ นิ เ จอร์ แบบ                  
มืออาชีพ ชุดห้องนอน DC 

        133  1 

การประกอบติดตั้งสินค้า Younique 
ส าหรับช่างสาขา 

        23  9 

การประกอบสินค้ า เฟอร์นิ เจอร์
ลอยตัว Ital Smart 

        40  3 

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบติดตั้ง
สินค้า Kitchen  

        14  5 

เทคนิคการเจาะและวัดระยะเพื่อยึด
เฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนัง 

        43  3 

ม า ต ร ฐ า น ฝี มื อ ช่ า ง ป ร ะ ก อ บ
เฟอร์นิเจอร์บ้าน 

        24 
 

3 

ม า ต ร ฐ า น ฝี มื อ ช่ า ง ป ร ะ ก อ บ
เฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ 

        24 
 

3 

ม า ต ร ฐ า น ฝี มื อ ช่ า ง ป ร ะ ก อ บ
เฟอร์นิเจอร์ยึดติดอยู่กับที่(Built in) 

        14 
 

3 

เทคนิคการประกอบติดตั้งสินค้าเพื่อ
ความเป็นมืออาชีพ         55  1 
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หลักสูตรกำรอบรมภำยใน                        
ด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม (QSHE) 

โดยวิทยำกรภำยในบริษัท 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   

พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 
(Operation) 

พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวนวันที่
อบรม 

(1วัน ≥ 6ชม.) พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

หัวหน้า
งาน 

ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านัก   

งานใหญ ่

ประจ า
โรงงาน
และฝา่ย
จัดส่ง 

ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ก า ร ป ร ะ ก อ บ
เฟอร์นิเจอร์ส าหรับ Designer         10  2 

คว
ำม

รู้เ
พื่อ

ส่ง
เส
ริม

กำ
รท

 ำง
ำน

(S
oft

 S
kil

l) 

ทักษะการสื่อสารกับบุคคลต่างสไตล์
อย่างมีประสิทธิภาพ  

      616 312 
 

1 

หลั ก สู ต ร พัฒน าพนั ก ง านส าย
สนับสนุนสู่ ง านบริ การและการ
สื่อสารที่เป็นเลิศ 

33 74 29       2 

การเจรจาต่อรองให้ ได้ผลอย่าง
สร้างสรรค์ 

116   1   8   2 

พัฒนานักขายด้ วยกระบวนการ
เข้าใจลูกค้าต่างสไตล์ (Index Super 
Wow) 

53     2     2 

การสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง
ภายในทีม 

587   32     10 1 

ทักษะการสื่อสารและการสอน     78         

ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภายใน
องค์กร 

            
  

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาอย่าง
มีประสิทธภาพ 

            
  

ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ส าหรับหัวหน้างาน 

            
  

อุปนิสัยสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน               

การประสานงานอย่างไรให้ได้งาน         127   1 

เ พิ่ ม ศั ก ย ภ าพก า ร ท า ง านด้ ว ย
ความคิดบวก 

        220 
  

1 

การสร้างความม่ันใจและประทับใจ
ให้ลูกค้าภายใน 

        139 
  

1 

ความคิดสร้างสรรค์กับการท างาน         143   1 

พัฒนาทีมงานมุ่งสู่ความส าเร็จ         120   1 

ส่งสินค้าด้วยวาจาให้น่าประทับใจ         216   1 
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      นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน
ให้พนักงานแต่ละบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดส่งพนักงานไปอบรมกับวิทยากรผู้เชียวชาญเกี่ยวกับองค์ความรู้                     
ด้านต่าง ๆ 

หลักสูตรกำรอบรมด้ำนเพิ่มพูนทกัษะควำมรู้
ตำมต ำแหน่งงำน โดยวิทยำกรภำยนอก 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวนวันที่
อบรม 

(1วัน ≥ 6ชม.) 
พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

หัวหน้า
งาน 

ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงา
นใหญ ่

ประจ า
โรงงาน
และฝา่ย
จัดส่ง 

เทคนิคการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการปฎิบัติ       13   107 1 

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ(In-House Training) 29 6   5     1 

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 างานระดับหัวหน้า
งาน (Public Training) 

    4       2 

ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Public 
Training) 

  1         2 

การคิดอย่างเป็นระบบ         29   1 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ         58   2 

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

        10   1 

การประยุกต์ ใช้  KPI เพื่ อการประเ มินผลการ
ปฏิบัติงาน 

        52   2 

กำรฝึกอบรมภำยนอก 

คณะกรรมกำรทุกคณะ ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท  

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทจะเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่และการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมถึงการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานของบริษัทให้ดีมากยิ่งขึ้น  
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พนักงำน  

บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง  ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานและ          
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการบริการต่อลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
ภายนอกจะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งหมายถึงเป็นตัวก าหนดอนาคตของ
บริษัทด้วยเช่นกัน ด้วยความพร้อมในส่ิงเหล้านี้ท่ีท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรกำรอบรมด้ำนเพิ่มพูน
ทกัษะควำมรู้ตำมต ำแหน่ง
งำนแ โดยวิทยำกรภำยนอก 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน                
วันที่อบรม 

(1วัน ≥ 6ชม.) 
พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงาน
ใหญ่ 

ประจ า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง 

ความรู้ด้านบญัชี-การเงิน       4   1 2 

ความในงาน IT       5   1 2 

ความรู้ด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

   5   4 

        

ประเภทกำรฝึกอบรม 
สรุปกำรฝึกอบรมพนักงำน 

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

การฝึกอบรมภายในโดยวิทยากร
ภายในบริษัท 

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

การฝึกอบรมภายนอกโดยวิทยากร
ภายนอก 

         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                        
(หลักสูตรการฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายในบริษัท 40 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก 12 
หลักสูตร) รวม 236 ครั้ง เป็นเงิน 5,206,528.90 บาท คิดเป็น 4,182.60 ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วม 6,139 คน (นับหัวซ้ า) 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 849.21 บาทต่อคนต่อปี 
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9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                  
ทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการส าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิ จการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจัดท าโดย
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

 หลักกำรและนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส าคัญ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลัก ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1 บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (1) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การก าหนดกลยุทธ์ 
นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  (3) 
การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Governance Outcome)  

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง               
(Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

- คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 
ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักปฏิบัติ 2 ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยนื ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยรวม 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจ าปีของบริษัทให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 

นโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของกรรมกำร 

บริษัทและคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งคุณสมบัติด้าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีวิชาชีพเฉพาะด้าน                         
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยน์ต่อการด าเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวัติการศึกษา และควรมีเพศหญิงอย่างน้อย 
1 คน เนื่องจากมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารอย่างน้อย   1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ เพื่อให้
มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและ                        
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทั้งคณะเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใน                
ด้านต่าง ๆ ได้                                                                                                                                                                                     
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       กระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร  

(1) คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด  

(2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน  

(3) เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินผล จัดท ารายงานการสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

(4) คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  

-  คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ
ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นและมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน                
การด าเนินงานของคณะกรรมการ  

หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

- คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม 

แผนพัฒนำและสืบทอดต ำแหน่งงำน 

บริษัทให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดต าแหน่งงานทุกระดับที่ส าคัญอย่างโปร่งใสและ                
เป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยาย
ฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะ
เป็นผู้ก ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดท าและทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งกรรมการและ
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงต าแหน่งงานหลักที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทตาม
นโยบายการวางแผนเพื่อสืบทอดต าแหน่ง (Sucession Plan Policy)  
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หลักปฏิบัติ 5 กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในจรรยาบรรณในการท างาน (Operating Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายของ
องค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร                         
ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท า
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ายจัดการคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและ
ส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้บริษัท มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส มีการก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดใหม้ี
ช่ อ งทา งกา ร ร้ อ ง เ รี ยนทุ จ ริ ต ผ่ านหน้ า เ ว็ บ ไซต์ ข อ งบ ริ ษั ทห รื อ ผ่ านจดหมายอิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ที่  
ethics_hotline@indexlivingmall.com เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์ กรสามารถแจ้ง                   
ข้อร้องเรียน ข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย  
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หลักปฏิบัติ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

- ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท า
หน้าที่ในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม                
เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

โดยบริษัทให้ความส าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม ภายใต้ข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นต้น รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเปิดโอกาส
ให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference 
Call) การน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) รวมถึงการจัดท ารายงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ
บริษัท เช่น ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) เอกสารน าเสนอข้อมูล (Presentation) เอกสารข่าว
ผลประกอบการ (Earnings Release) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนเข้าพบและสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีช่อง
ทางการติดต่อนักลงทุน สัมพันธ์ ของบริษัท  คื อ  โทรศัพท์ :  +662  898  6420 -5  ต่ อ  6129  และอี เมล: 
ir@indexlivingmall.com แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ต่ า ง  ๆ  ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท  คื อ 
https://www.indexlivingmall.com  

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จนถึง
ส้ินปี บริษัทได้ท ากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องและเท่าเทียม ทั้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ 
รวมถึงข้อมูลทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับบริษัทได้
อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ยม  โ ด ยสามา รถติ ดต่ อสอบถามข้ อมู ล ไ ด้ ทั้ ง ท า ง โท รศั พท์ :  + 662 898 6420-5 ต่ อ  6129 แ ล ะ                                               
อีเมล: ir@indexlivingmall.com   

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  เท่าเทียม และ
เป็นธรรม  บริษัทได้มีก าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงาน
ทางการ เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน เพื่อไม่ท าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน 

• ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก 
• จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) โดยจะเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัท

หลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน 
• ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม 
• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ 
• ให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นมีความจ าเป็นอื่นใดในการด าเนินธุรกิจ เช่น 

สถาบันการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ปรึกษา ฯลฯ โดยจะด าเนินการด้วยความระมัดระวัง                     
และมีการขอให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้  

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลท่ีได้จากการท า
หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท 

• ก าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวัน
ประกาศงบการเงิน  

• ก าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งรวมถึง
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศงบการเงิน และ 1 วันหลังจากวันประกาศงบการเงิน   

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จ ำนวนครัง้ 

 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) 2 

 การจดัประชุมนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting)  2 

 การเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท 
(Company Visit)  

15 

 การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)  7 

 การน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Domestic Road Show) 1 
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• คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถอืหุ้น  ซึ่งรวมถึง 

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย   

คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

9.2.1 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่  

9.2.1.1 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่                         
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี 

1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท                              
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและก าหนดรายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย                 
ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท าและน าเสนอ 

3) ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี              
ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและ
งบประมาณของบริษัท  

5) ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล อีกทั้งจัดให้มีกระบวน                 
การประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
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6) จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง             
งบการเงินดังกล่าวในการน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี               
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
กลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                        
เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า               
2 เดือน) และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรับกรรมการชุดย่อยตาม
งบประมาณที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร (ไม่เกินกว่าจ านวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น) 

11) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการท างานและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน                                
และบรรษัทภิบาล) 

12) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จาก
สถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย
ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

13) พิจารณาอนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษทั บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน               
และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรม
ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบ                
การด าเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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14) จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล              
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด 

15) แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (ในกรณีที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมทุน) หรือบริษัทร่วมในจ านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
กิจการร่วมค้า (ในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมทุน) หรือบริษัทร่วม และมีการก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน              
ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (ในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมทุน) หรือบริษัทร่วมในเรื่อง
ส าคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท และการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล      
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยส าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง 

16) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 

18) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ             
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท  

20) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน 

21) จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัท 
และบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา 
และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

22) ประเมินผลการท างานของกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี 
เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ 

23) ก ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                               
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายให้
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บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายใน
ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือ
ค าส่ังที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  

24) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9.2.1.2 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่              
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตร
มาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

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

3)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

4)  มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การปฏิบัติงาน
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อัตราก าลัง และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปล่ียน
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แผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส าคัญ รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี                        
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นท่ีมีความส าคัญอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ  
บริษัท 

7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

8) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องของ              
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมี              
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

9) จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ                 
แต่ละท่าน 
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(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

(8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายจัดการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

11) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อย                 
ปีละ 1 ครั้ง 

12)  ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ ผ่านมาโดยจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

13)  จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตาม
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

14)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลงนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

9.2.1.3 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน                             
และบรรษัทภบิำล  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

1) พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ 

2) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือต าแหน่งว่างลง หรือต าแหน่ง
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ผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ                                  
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5) ประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค                  
ในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง  ๆ ได้ 
และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 

1) พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม 
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุ ม) และ
ค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้าง
ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะส้ัน และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล  

1) ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2) เสนอแนวปฏิบัติและให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท 
3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ
บริษัท  

4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบ และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

   •      ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.2.1.4 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่             
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณากล่ันกรองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน
ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief 
Executive Officer) และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ร่วมกันเสนอ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทาง
ธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์
เปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ  

2) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปี                  
ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ 
พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง 

3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใดในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร            
เพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
ดังกล่าว การเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
ตามวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท 

4) ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

5) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท 

6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าท า
ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความ
จ าเป็น และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ าน า 
จ านอง ค้ าประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์       
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการเข้าท านิติกรรมสัญญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ 
ติดต่อ ท านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ                  
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท 
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8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือการ
ด าเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท 

9) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท าการใดๆ ท่ีอยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอ านาจดังกล่าวได้ 

10) ด าเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

11) มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

12) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

13) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต อ านาจ  
และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

14) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การด าเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ 

15) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจ
อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทรวมถึงการเข้าท าสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 

16) ประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการท างานของสมาชิกของคณะ
กรรมการบริหารเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี ซึ่งสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ 

9.2.1.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โดยขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังต่อไปน้ี  

1) ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง กฎบัตรการบริหารความเส่ียง นโยบาย และกระบวนการบริหาร 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสมและ                   
มีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด าเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง  

2) สนับสนุนและพัฒนาบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ                   
มีประสิทธิภาพ 
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3) ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ 
สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง  

4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคัญ
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

5) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

9.2.1.6 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่     
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี ้

1) ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ใน
การด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัท และบริษัท
ย่อย รวมทั้งก าหนดโครงสร้าง และอ านาจบริหารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2) ส่ือสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ 
และแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน 

3) ดูแลในภาพรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และ
แผนงบประมาณประจ าปีที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และน ามาซึ่งผลประกอบการที่ได้
ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนท่ีเป็นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน 

4) อนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการด าเนินงานท่ีได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และตามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารในล าดับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามล าดับที่ปรากฏในแผนผัง
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ความหมายของค าว่า ”ผู้บริหาร” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารดังกล่าว 

6) พิจารณาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่บริษัท 

7) เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล 
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8) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ        
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 

9) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบ
อ านาจ และ/หรือ  ให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค า ส่ังที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ บริษัท ได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้                           
การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

10) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9.2.2 อ ำนำจอนุมัติ และด ำเนินกำร  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขอ านาจด าเนินการและ
การเข้าท าธุรกรรมต่าง ๆ (Delegation of Authority) เนื่องจากมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มเติม                                 
ซึ่งได้ก าหนดอ านาจการอนุมัติวงเงินในโครงการลงทุน ค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างหลัก ๆ ของบริษัท สรุปได้ดังนี ้

 ประเภทธุรกรรม 
 อ ำนำจอนุมัติ 

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

 1.1 การอนุมัติงบประมาณบริษัทประจ าปี (ประกอบด้วย 
งบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
ลงทุน และงบประมาณต้นทุน) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ระหว่างป ี

     

 1.2 การอนุมัติโครงการลงทุนที่ผ่านการอนมัุติงบตามข้อ 1.1  > 200 ล้านบาท 
ต่อโครงการ 

< 200 ล้านบาท 
ต่อโครงการ 

- - - 
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 ประเภทธุรกรรม 
 อ ำนำจอนุมัติ 

BOD/1 EC/1 CEO/1 MD/1 COO/3 
 1.3 โครงการลงทุนไม่ปกติ หรืออยู่นอกงบประมาณ  > 50 ล้านบาท 

ต่อโครงการ 
< 50 ล้านบาท 
ต่อโครงการ 

- - - 

 1.4 การอนุมัติการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย ที่ผา่นการอนุมัติงบตามข้อที่ 1.1 

> 50 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

< 50 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

- <20 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

- 

2. การจัดซื้อ จัดจ้าง      
 2.1 การเปิด PO (ต่อรายการ) และเป็นการขอซื้อที่ผ่านการ

อนุมัติงบตามข้อ 1.1 
     

 1.1.1 งาน Construction   > 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 

 1.1.2 งานการตลาด   > 30 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 30 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

< 500,000 บาท 
ต่อรายการ 

 1.1.3 การเปิด PO โดยจัดซื้อส่วนกลาง   > 15 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 15 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 

 1.1.4 การซื้อสินค้าเพื่อขายโดย Supply Chain   > 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 

 1.1.5 การซื้อสินค้าเพื่อขายโดยหน่วยงานอื่น   > 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

< 20 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ: /1 BOD – คณะกรรมการบรษิัท, EC – คณะกรรมการบริหาร, CEO – ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, MD – กรรมการผู้จัดการ COO-ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบัติการ  
 /2 อ านาจอนุมัติรายการดังกล่าวเป็นของ CEO (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) และ MD (กรรมการผู้จัดการ) ลงนามอนุมัติร่วมกัน 
 3 เพิ่มอ านาจอนุมัติส าหรับต าแหน่ง COO- ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 

2562 
 

ทั้งนี้ หากการท ารายการใดมีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 
บริษัท บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

9.3       กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

9.3.1 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
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2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน 

3) ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระ  1 ท่าน                     
เพื่อร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 

นิยำม “กรรมกำรอิสระ”  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  

1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็น
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม
หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นการจากมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน            
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินก่วา 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้า พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า                 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  

คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท       

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ 

3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 

4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตน 

5) หากกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลง
วันท่ี 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต  

6) กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้  ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  
บริษัท และบริษัทย่อยไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

8) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทหรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทหรือบริษัทย่อยท าขึ้น
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรสิน้สุดสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากต าแหน่ง               
หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3  
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้  

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้รับจดหมายลาออก) 

3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย 
หรือตามข้อบังคับบริษัท  

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

9.3.2 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ
บัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่ง
สามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจ าเป็นต้องมีในการท าหน้าที่
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อส่ือสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก                          
ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบท่านหน่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ 

1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2) ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท 

3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย 
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4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการ
อิสระที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

5) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา        
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส าหรับกรรมการอิสระที่
ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) หรือ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึง
การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท าให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ (ส าหรับกรรมการ
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อิสระที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี 

8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
อิสระ (ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี 

9) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

10) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

12) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

13) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม          
เปน็ต้น 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรสิน้สุดสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็น
กรรมการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษทั
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ            
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จ านวนคณะกรรมการ
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ตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ วาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

(ค) ตาย 

(ง) ลาออก 

(จ) ถูกถอดถอน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

9.3.3 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล  

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรสิน้สุดสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน                       
และบรรษัทภบิำล 

1) กร รมกา รสร รหา  ก า หนดค่ า ตอบแทน  และบร รษั ท ภิบาลมี ว า ร ะการด า ร งต า แหน่ งค ร าวละ  3 ปี                                                      
โดยกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
อีกก็ได้ 

2) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระตาม ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้ งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล เพื่อให้                          
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้                   
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งตนเข้ามาแทน 

3) ในกรณีกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคนใดลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง              
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
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9.3.4 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรบริหำร  

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริหำร 

1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 

2) ประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมกำรบริหำร 

1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมใน                    
การด าเนินธุรกิจ 

3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 

4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรสิน้สุดสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำร 

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่ออกตามวาระน้ัน 
อาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(ก) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

(ข) ตาย 

(ค) ลาออก 

(ง) คณะกรรมการมีมติให้ออก 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการ       
บริหารรายดังกล่าวต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหารใหม่ทดแทนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่ลาออกไปภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร                
มีจ านวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9.3.5 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรสิน้สุดสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีวาระการการปฏิบัติงานตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

เมื่อกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเส่ียงไม่สามารถด ารง
ต าแห่งได้จนครบวาระ ซึ่งผลให้จ านวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความ
เส่ียงใหม่เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง                 
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

9.3.6 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ในการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะ
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ก่อนที่จะด าเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป โดยเป็นไปตามกฎบัตรที่
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย กิจกำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม  

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท               
ซึ่งจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นน าในธุรกิจหลักของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือกิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มี
ศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีใน
การลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น บริษัทจะท า             
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปัจจยัความเส่ียงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์     
การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม              
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ท้ังนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือบริษัทร่วม
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม  

บริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัท สามารถก ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษทัยอ่ย
และบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ
บริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท               
ในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า 
(เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละ
บริษัท เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมด าเนินการให้
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี การส่ง
ตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วม
จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัท 

2) บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นผู้บริหาร (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน) ในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญา
ร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท 

3) หากในการเข้าท ารายการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อน
การเข้าท ารายการ บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการหรือด าเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง                        
(แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หากในการเข้าท ารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของ
บริษัทย่อย อันท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประกาศที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทน
ของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้า
ท ารายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้
สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด า เนินงานให้แก่บริษัท 
ทราบ โดยน าประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท 
บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5) ด าเนินการให้บริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญมีผู้สอบบัญชีเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันหรือส านักงานสอบ
บัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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6) บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่น าส่งรายงานทางการเงินและงบการเงิน
ฉบับที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท างบการเงินดังกล่าวให้
บริษัท เพื่อประกอบการจัดท างบการเงินรวมหรือผลประกอบการของบริษัท 

7) บริษัทจะก าหนดแผนงานและด าเนินการที่จ าเป็น เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า 
(เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทจะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ 
กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบในการ
เปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถงึผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และ/หรือ กิจการร่วมคา้ 
และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวและน าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือกิจการร่วมค้า และ/หรือบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์           
ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ
และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
มาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดท าและน าส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน      
ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและ
ผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ที่ก าหนดมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง หรือรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ตามการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ก าหนดภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ี
มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และก าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครอง
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หลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ า
ทุก 6 เดือน 

3) บริษัทก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่า               
รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือ
เสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของ
บริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในท่ียัง
มิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศ
ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 
รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4) บริษัทก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท            
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
การกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
กระท าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้น า
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และ
บริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นและให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท า
ให้เกิดผลเสียแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม 

6) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือทบริษัทย่อย หรือน าข้อมูลภายใน หรือ
สารสนเทศที่มีสาระส าคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ค านึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไม่ 
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7) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการ
ใช้ข้อมูลภายในของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

8) บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูล
ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของ
ความผิดนั้น ๆ 

9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) 

 ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย (รวมถึง ILM Malaysia) จ่ายค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และ KPMG PLT ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ILM Malaysia รวม
จ านวน 3.67 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีรายปี  ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
ค่าสังเกตุการณ์การท าลายสินค้า และค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out-of-Pocket Expense) 
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชี 

9.6.2 ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2562 ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด และ KPMG PLT  

9.7 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

-ไม่มี- 

 

 

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)            สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562                                                                                      
     

 

  

                    ส่วนที่ 2 หน้า 94 

 

10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

นโยบำยภำพรวม  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตั้งมั่น
ที่จะด ารงตนให้เป็นบริษัทที่ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน                         
และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่มีต่อ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยในทุกด้าน 

จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ                         
โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลที่ส าคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะค านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อ   
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม  

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายด าเนินธุรกจิด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 (3) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม                   
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(4) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มี ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา                           
โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น  ๆ               
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ให้ความรู้ สนับสนุน  และสร้าง
จิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร 

2) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ            
สีผิว หรือสถานะอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  

3) กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของพนักงานอันเป็นปัจจัยส าคัญขององค์กรในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนอยู่รวมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน 
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีการเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน 
ผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

(1) จัดระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตาม
ศักยภาพ รวมถึงสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ทั้งที่ตาม
กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  
รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น  

(2) จัดให้มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม ผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนา               
การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
พนักงานให้ชัดเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการ
ท างานของพนักงาน 
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(3) จัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัย
แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ  

(4) จัดพื้นที่และอุปกรณ์ส าหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและออกก าลังกาย เช่น โต๊ะ pool เครื่องออก
ก าลังกาย และลานกิจกรรม / งานสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 

(5) จัดให้มีช่องทางส าหรับพนักงานในการร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง
ร้องเรียน บนเวบไซต์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบประเมินความพอใจของบริษัท เป็นต้น โดยไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)  

4) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการน าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ดังนี้ 

(1) ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มี
มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

(2) พัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่
หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงตามความต้องการ 

(3) ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท 
และบริษัทย่อยที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอในการตัดสินใจ  

(4) ค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึง
ออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยของสินค้าของบริษัท  

(5) จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่ือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ทางที่มิชอบ 

5) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยด าเนินการและควบคุมให้การผลิต
สินค้า ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาส่ิงแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าที่จ าเป็น 
เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเล่ียงการท าลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบรักษา
ส่ิงแวดล้อมทั้งที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน                
การใช้วัสดุส านักงานส้ินเปลืองต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรียูส (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก การจัดส่ือแจกเป็นซีดี หรือ Soft files แทนที่จะเป็นกระดาษจัดท าเป็นรูปเล่ม เน้นการส่ือสาร 
ประชุม จัดท าธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น ลดการเดินทางไป-มาภายในระหว่างส านักงาน เป็นต้น  

6) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทได้น าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า
ก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และการศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการ
สร้างผลก าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น โครงการน า RPA (Robotic Process Automation) มาเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน
ที่มีขั้นตอนท างานนาน ซึ่งนอกจากท าให้หน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ก็ยังช่วยลดปริมาณในการใช้กระดาษ
ในส านักงาน  

7) กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยมีการจัดท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ที่ครอบคลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ                
ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม รวมถึงจัดท าข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มี ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่
หลากหลายให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 

8) กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัท ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท  โดยสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน และด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อกา ร
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจ า
และสม่ าเสมอ   

9) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ               
เพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคน
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ถึงแม้จะมีเจตนาที่จะรับหรือคงไว้ซึ่งบริการทางธุรกิจก็มิสามารถกระท าการ
ใด ๆ ได้  

(2) ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง องค์กรใด ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
ในรูปแบบอื่นๆ ที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทางตรง หรือ
ทางอ้อมผ่านทางบุคคลที่ 3 ซึ่งหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่าง ๆ และผู้ร่วมลงทุนที่เป็นของรัฐ หรือเป็น
ของรัฐบางส่วนโดยเด็ดขาด 

(3) ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและจริงจัง ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและ
ข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ และข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

(4) ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ส่ือสาร ท าความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ และมีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบส่ือสารภายใน
ของบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น 

(5) ก าหนดหลักการส าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของ การเล้ียงอาหารและความ
บันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริต หากเป็น
การรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือ
เทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระท าหรือไม่กระท าใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

(6) ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้อง
ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการ
แต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา  

(7) พนักงานทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

(8) บริษัทให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ
บริษัทย่อย โดยจะไม่ลงโทษ ลดต าแหน่ง หรือท าให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใด ๆ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะท าให้บริษัท ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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(9) ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงอาจจะได้รับโทษทาง
กฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

(10) ในกรณีที่พนักงานอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ถูกท าร้ายร่างกาย 
รวมถึงการข่มขู่คุกคามต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภาพ หรือ
ความปลอดภัยของพนักงานและ/หรือครอบครัวของพนักงาน จึงเป็นเหตุจ าเป็นให้ต้องมี “การจ่ายเงินเพื่อความ
ปลอดภัย” โดยที่การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวนั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และพนักงาน
จ าเป็นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาและ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสายงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทราบทันทีท่ีสามารถกระท าได้ 

10) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

โดยในปี 2561 มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชมุชน ดงัต่อไปน้ี 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน  

บริจาคถงุยงัชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ลงพื้นที่น้ าทว่มแจกอาหารแห้ง น้ าดื่ม และของใช้จ าเป็นทีจ่ังหวดั
อุบลราชธาน ี

บริษัทระดมทีมพนกังานจากศูนย์กระจายสินคา้จากกรงุเทพฯ และพนักงานในพ้ืนท่ี จ.อุบลราชธานี นับ 10 ราย พร้อม
กับรถบรรทุกกระจายสินคา้ลงพืน้ท่ี จ.อุบลราชธาน ี น าถงุยงัชีพประกอบด้วยเครื่องดื่ม อาหารแห้ง และของใชจ้ าเป็น               
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม อ.วารินช าราบ (เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562) และ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี                   
(เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562) รวมกวา่ 100 หลังคาเรือน นอกจากนี้ ยังเขา้ชว่ยขนย้ายสิ่งของขึ้นท่ีสูงให้แกช่าวบ้าน และ
บรรจุกระสอบทรายท าคันกั้นน้ าให้แก่ชาวบ้านและหนว่ยงานราชการต่าง ๆ ในจดุที่น้ ายงัเขา้ไม่ถงึ 

 

มอบเงินช่วยเหลือ อาหารแห้ง น้ าดื่มและของใช้จ าเป็น จังหวัดอุบลราชธานี 

บริษัทส่งทีมงานลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อน าน้ าดื่ม อาหารแห้ง และของใช้จ าเป็น พร้อมมอบเงินจ านวน 
100,000.- (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ให้กับ วิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนจังหวัด เพื่อน าไป
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อภิชัย  จ าปานิล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสักขีพยาน  เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์รับบริจาค  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   
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กิจกรรมงานวันเดก็แห่งชาติ บริษัทมอบอุปกรณ์การเรยีน และของขวัญ พร้อมรว่มกจิกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติในชุมชน
ที่ตั้งอยูใ่กล้กับส านกังานใหญ่ของบริษัท ศูนยก์ระจายสินค้า และสาขาตา่ง ๆ  

 

โรงเรียนวัดก าแพง จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 

ชุมชนใต้สะพานพระราม 8 

 

“Index ปันรักสู่พี่น้องบนดอย” โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 
ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จงัหวัดเชียงใหม่ 

 

โรงเรียนวัดนางพญาจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 
 
บริจาคของใช้จ าเป็น ใหก้ับเยาวชนและชุมชนในพ้ืนท่ี  
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สาขานครศรีธรรมราช มอบลูกฟุตบอลให้แก่โรงเรียน
คลองจิหลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
 

บริจาคของใช้ใหก้ับ โรงเรียนบ้านหนองจ าปา                
อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 

กิจกรรมเล้ียงอาหารและบริจาคส่ิงของ                                 
บ้านเดก็ตาบอดผู้พิการซ้ าซ้อน                                                 
ณ โรงเรียนบ้านเดก็รามอินทรา 

 

 
บ ริ จ า ค ข อ ง ใ ช้ ใ ห้ กั บ ส ถ า น รั บ เ ล้ี ย ง เ ด็ ก                            
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ชุ ม ช ม วั ด ม ห า ว ง ษ์                           
ร่วมกับมูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6   จ.สมุทรปราการ 

 
บริจาคของใช้จ าเป็นให้กับมูลนิธนิกขมิ้น                           
ณ Index Livingmall สาขาพระราม2 

 
บริจาคเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ใหก้ับกาชาดจันทบุรี เพื่อ

เปน็ประโยชน์กับสังคม-ชุมชนในพื้นที ่              
จังหวดัจันทบุรี 

   
 
โครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย  
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บริษัทร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและชุมชน ใกล้เคียง                        
จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ 20 พฤศจิกายน 2562 

 

การจ้างงานผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

  

 กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
บริษัทร่วมกจิกรรมงานบุญของวดัในชมุชน และบริจาคของจ าเปน็ 

 

งานบุญประจ าปี วัดทา่มะยม                                           
และชุมชนพื้นท่ีจอหอ จงัหวดันครราชสีมา 

 
ร่วมเดินในขบวนแห่ และจดัซุม้แจกน้ าดื่ม                         

วันแห่นมัสการหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม  

บริษัทได้น าร่องโครงการลดใชถุ้งพลาสติกในทุกสาขาตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ตามที่ได้รับขอความ
ร่วมมือจากทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยให้แจ้งมาตราการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ “ท าความดีดว้ยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถงุ
และแก้วน้ าพลาสติก” ซึ่งบริษัทได้เริ่มด าเนินการน าร่องลดใช้พลาสติกมาก่อนแล้ว รวมทัง้ล่าสุดเมือ่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562             
ที่ผ่านมา ได้น าร่องรณรงคใ์นส่วนของพนักงานส านักงานใหญ่ และร้านค้าในชุมชนใกล้เคยีง  

 

 กิจกรรมเพื่อพนักงาน  

กิจกรรมเปี่ยมสุขของสาขาต่าง ๆ เช่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง  กีฬาสีภายใน เป็นต้น 

  

 
กิจกรรมเปี่ยมสุข กีฬาสีภายใน 

 

 
 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  

11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยใน   

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต 
เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ 
และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต. และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของ บริษัท                            
โดยที่ คณะกรรมการพิจารณาระบบการควบคุมภายในของ บริษัท  ในด้ านต่ า ง  ๆ  5  ส่วน  ตามแนวทางของ                                                
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”)  ซึ่งประกอบด้วย  

(1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

(2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities) 

(4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ
และสภาวการณ์ปัจจุบันของบริษัท และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท             
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณในการท างาน (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือและปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา             
เป็นไปตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการส่ือสารแก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่าน
ทางอีเมลและเว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และบุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้
ก าหนดเรื่อง Code of Conduct ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการประเมิน Competency ของผู้บริหารและพนักงาน                 
เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง และมีการก าหนดบทลงโทษทางวินัย หากมีการกระท าที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท 

บริษัท มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน
ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการก าหนดอ านาจอนุมัติในการด าเนินงานของ
บริษัท (Delegation of Authority) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่และล าดับขั้นของการอนุมัติรายการทาง
ธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท นอกจากนี้ มีคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร โดยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้าน    

บริษัทมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ เป้าหมายระยะส้ัน  และระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  (KPIs)                         
เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ ก าหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ จึงได้จัดให้มีการ
อบรมพนักงาน โดยก าหนดเป็นแผนการอบรมประจ าปี ซึ่งจะเน้นหน่วยงานท่ีมีความต้องการเร่งด่วนเป็นส าคัญ รวมถึงมีการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรตามที่
จ าเป็น ตลอดจนมีการจัดท าแผนรองรับส าหรับการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง ซึ่งระบุผู้สืบทอด (Successor) และแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดในต าแหน่งส าคัญ  

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับมอืกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ก าหนดให้
มีนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท               
เพื่อระบุกรอบแนวปฏิบัติของการบริหารความเส่ียง และได้มีการส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
บริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ มีการจัดตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและ
ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งจะมีการรวบรวมผลการประเมินความเส่ียงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร                   
ความเส่ียง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้  
เพื่อสนับสนุนและผลักดันกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างเป็นระบบ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทมีการพิจารณาและประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก โดยค านึงถึงโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ซึ่งครอบคลุมความเส่ียง
ประเภทต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ              
เป็นต้น รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินความเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและ
ความเส่ียงด้านต่าง ๆ ในการท าธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงแนวทางต่ าง ๆ เช่น การยอมรับ               
ความเส่ียง การลดความเส่ียง และการหลีกเล่ียงความเส่ียง เป็นต้น และมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงต่าง  ๆ            
ในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 

บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการควบคุมทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 
ผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ส าคัญ                        
โดยการแบ่งแยกผู้ท าหน้าที่อนุมัติ ผู้ท าหน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และผู้ท าหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออก
จากกัน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการก าหนดอ านาจอนุมัติในการ
ด าเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority : DOA) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะท าให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม และ
นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีท่ีบริษัทมีการท ารายการกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเททางผลประโยชน์ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ตลอดจนนโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ทั้งในเชิงกลยุทธ์และการด าเนินงาน     

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัทและบริษัทย่อยได้
ด าเนินการตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีบริษทั ก าหนดอ้างอิงแผนการตรวจสอบประจ าปีซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญตามที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด                     
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นท่ีตรวจพบพร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารโดยมีช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก                              
มีการพิจารณาใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการด าเนินงานของบริษัท 
และบริษัทย่อย รวมถึงมีการก าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุมเอกสารมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญให้เป็น
ระเบียบ เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบุข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัด สินใจ และมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลส าคัญ
อย่างพอเพียง โดยก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการจัดประชุมแต่ละครั้ง รวมถึงการจัดท ารายงานการประชมุซึง่
จะระบุรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาวาระการ
ประชุมนั้น ๆ ตลอดจนการจัดเก็บรายงานการประชุมให้เป็นระเบียบเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูลต่อไป 

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในองค์กร บริษัทมีการก าหนดช่องทางการส่ือสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ 
การติดประกาศที่บอร์ดภายในบริษัท การใช้อีเมลส่ือสารข้อมูลเพื่อให้พนักงานบางคนหรือบางกลุ่มรับทราบ การส่ือสารผ่านทาง 
Intranet ภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเลือกช่องทางในการส่ือสารให้กับพนักงานขึ้นอยู่กับข้อมูลและกลุ่มพนักงาน เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมูลท่ีต้องการส่ือสารถึงกลุ่มพนักงานเป้าหมายอย่างครบถ้วน  
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นอกจากนี้ บริษัทก าหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการส่ือสารข้อมูลของบริษัทไปยังบุคคลภายนอก              
โดยบริษัทได้มีการจัดท าเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลบริษัท บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น 
รวมถึงมีการก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียนทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ที่  ethics_hotline@indexlivingmall.com                     
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้
อย่างปลอดภัย  

5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระโดยก าหนดให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินการ
ตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บริษัทก าหนด รวมทั้งบริษัทมีการก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีอ้างอิง
จากการพิจารณาความเส่ียงและลักษณะการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบและ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความ
สอดคล้องและความเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปีหรือ
เมื่อมีความจ าเป็น  

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานข้อบกพร่องที่พบหรือส่ิงที่ควรปรับปรุงของระบบควบคุมภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และจะรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งรวมถึงการรายงานผลการติดตามสถานะของการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญของบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
รวมถึงบริษัทก าหนดให้มีการพิจารณา รวบรวมข้อเท็จจริง สอบสวน และรายงานต่อผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือส่ิงผิดปกติ หรือความบกพร่องที่ส าคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

13.2       ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  

13.2.1  ข้อสังเกตทำงกำรบัญชีและกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทางการบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชี 
ต่อผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

13.2.2   ข้อสังเกตทำงด้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)                   
ต่อผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
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13.3      หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

บริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรับการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ 1/2561  (บริษัทจ ากัด) เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฏฐ์ โอประภากรเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3   

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ และผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ี

ตามทีค่ณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มกีารออกกฏเกณฑเ์กี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
งานบัญชแีละการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี บริษทัจึงขอเปดิเผยประวัติดงันี ้

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ 

นำงกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ (53 ปี)  

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชแีละการเงิน 
- เลขานุการบริษัท 

วุฒทิำงกำรศึกษำ 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ สาขาบญัชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

กำรอบรม  

2561 -  ป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม ก า รพัฒน า ค ว า ม รู้ ต ล า ดทุ น  ต ล า ดห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                                                
หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs 2561 

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

2562 -   เ ข้ าอบรมพัฒนาความรู้ ต่อ เนื่ อ งด้านบัญชี  ในหลัก สูตร  TLCA CFO Professional Development Program                      
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี  

นำยสุชำติ ศศิวิมลวทิย์ (53 ปี) 

-    ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

วุฒกิำรศึกษำ 

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ บัญช ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำรขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท ำบัญช ี

- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2544 

กำรอบรม  

- เข้าอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางดา้นบัญชีทีเ่ป็นไปตามหลักเณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจส าหรับปี 
2560 จ านวน 26 ชั่วโมง ส าหรับปี 2561 จ านวน 7 ชัว่โมง และส าหรับปี 2562 จ านวน 24 ชั่วโมง 
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หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ประวัติหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

นายพิสิฏฐ์ โอประภากร 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี 

วุฒทิำงกำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (MBA – Finance) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (BBA – Accounting) เกียรตินิยมเหรียญทองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(ABAC) 
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

กำรอบรม 

อบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจากสภาวิชาชีพบญัชี ดังนี้ 

 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน 

 การวางแผนงานบริหารงานตรวจสอบประจ าปี 

 Audit Process วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน 
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

2556 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร)   บจ.ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร     
         ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

2553 – 2555 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ความเส่ียงและการควบคุมภายใน)   บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานท่ัวไปภายในส านักตรวจสอบ 

2. จัดท าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติตามคู่มือ 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของบริษัท โดยก าหนดเป้าหมายและขอบเขตที่จะตรวจสอบเพื่อน าเสนอ 
พิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จัดท างบประมาณประจ าปีของส านักตรวจสอบภายใน และบริหาร/ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณตามที่ก าหนด 
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5. สอบทานงานบริหารและควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการ 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ 

6. สอบทานและอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program) รวมถึงผลประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการ 
ควบคุมภายในของแต่ละงานตรวจสอบท้ังด้านปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสารสนเทศ 

7. สอบทานและให้ค าแนะน าต่องานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบ รวมถึงควบคุมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
แผนงาน และระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8. สอบทานรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขท่ีได้สรุปร่วมกันกับผู้รับการตรวจสอบ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน   
 

รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี ้

(ก) รำยกำรกำรขำยสินค้ำ 

บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้บริการ 
- รายได้อื่น 

1.97 
0.03 
0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้แก่ พ่อแม่ บุตร
ธิดา คู่สมรส และพี่-น้อง ได้ซื้อสินค้าและบัตรก านัล (Gift Voucher) รวมทั้งมีการใช้บริการ
ติดตั้งสินค้าจากบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวได้ซื้อสินค้าจากบริษัทดว้ยราคาตามนโยบายการ
ให้ส่วนลดสินค้าแก่พนักงานหรือราคาตามหน้าร้านที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขทาง
การค้าทั่วไปเช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

2. บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ ากัด
(“BMW”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ 
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ 
และนายเอกฤทธิ์ฯ 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ  
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ 
และนายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 100.0 
 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้บริการ 
- รายได้อื่นๆ 
- ลูกหนี ้

1.03 
0.31 

- 
0.18 

 

ตามที่บริษัทได้มีการส่ังผลิตสินค้าจาก BMW และมีความต้องการให้สินค้าดังกล่าวมี
คุณสมบัติ รูปแบบ และสีตามที่บริษัทต้องการ แต่เนื่องจากวัตถุดิบท่ี BMW มีไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่บริษัทต้องการ ดังนั้น บริษัทจึงขายวัตถุดิบดังกล่าว ซึ่งก็คือ ผ้า ให้แก่ BMW 
เพื่อให้  BMW ใช้วัตถุดิบดังกล่าวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการผลิตโซฟาให้แก่บริษัท                      
โดยก าหนดราคาขายในลักษณะต้นทุนบวกอัตราก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ตามนโยบาย
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอัตราก าไรดังกล่าวสูงกว่าอัตราก าไรที่บริษัท ขายวัตถุดิบ
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราก าไรขั้นต้น (Gross profit 
margin) หลังจากที่บริษัทได้ซื้อสินค้าดังกล่าวกลับมา และน ามาขายที่หน้าร้านของบริษัท 
พบว่าอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติ
ของบริษัท และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  
นอกจากนี้ โดยปกติ BMW จะคิดค่าสินค้าโดยรวมค่าจัดส่ง อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่ BMW 
ไม่สามารถจัดหารถมาส่งสินค้าให้แก่บริษัทได้ตามที่ตกลงกันไว้ BMW จะขอใหบ้ริษัทน ารถ
มารับสินค้าดังกล่าวเอง โดยให้บริษัทคิดค่าบริการขนส่งสินค้ากับ BMW ในกรณีดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวบริษัทจะน ารถของบริษัทไปรับสินค้าโดยคิดค่าบริการขนส่งด้วย
ต้นทุนบวกอัตราก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งสามารถเทียบได้กับผู้ให้บริการภายนอกราย
อื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้คา่บริการ 
- ลูกหนี ้

18.88 
7.63 
1.34 

 

IDF รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น หน้าบาน ขาตู้ และขาโต๊ะ เป็นต้น  และรับจ้าง
ให้บริการ เช่น เย็บเบาะหนัง และงานปิดผิว เป็นต้น ให้แก่ BMW เพื่อท่ี BMW จะน าชิ้นส่วน
ดังกล่าวไปเป็นหนึ่งในส่วนประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ BMW  โดยก าหนดราคา
ขายในลักษณะต้นทุนบวกอัตราก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ตามนโยบายการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอัตราก าไรส่วนเพิ่มดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราก าไรส าหรับ
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

การรับจ้างผลิตแบบไม่มีเครื่องหมายการค้า (OEM) ของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวมี
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 

- รายได้จากการขาย
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

1.28 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 IDF ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องตัด เครื่องเจาะ และเพลา 
เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้แก่ BMW โดยเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ดั งกล่าวมีอายุ เฉ ล่ียมากกว่า  10 ปีและมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ  1 บาท                              
โดยเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะธุรกิจผลิต
เฟอร์นิเจอร์ และมีมูลค่าไม่สูง ดังนั้น การจ าหน่ายออกโดยการเปิดประมูลหรือขายให้แก่
บุคคลภายนอกจะค่อนข้างยากและอาจไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน IDF จึงมักจะ
จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วในรูปแบบการขายเศษเหล็ก อย่างไรก็ดี 
เนื่องจาก BMW มีความต้องการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว IDF จึงขายให้ BMW 
ในราคาที่ตกลงกัน ซึ่งสูงกว่าการขายเป็นซากเหล็ก  
อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2561 ทางบริษัทได้จัดท านโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยก าหนดให้การซื้อขายสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กลุ่มบริษัทจะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบราคาสินค้ากับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการจัดท านโยบายดังกล่าว 
IDF ได้ขายเครื่องจักรที่ ไม่ใช้แล้วให้แก่  BMW  โดยได้มีการเปรียบเทียบราคากับ
บุคคลภายนอก และพบว่าราคาที่ขายให้ BMW นั้นสูงกว่า IDF จึงตัดสินใจขายให้แก่ BMW 
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3. บริษัท บางกอก ซันโยสปริง จ ากัด 
(“BS”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
และนางสาวกฤษชนกฯ 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ  
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ 
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ 
และนายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 45.0 

- รายได้คา่บริการ 0.95 
 

IDF ได้เข้าท าสัญญาให้บริการต่าง ๆ แก่ BS เช่น ดูแลรักษาความสะอาดโรงงานของ BS 
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และจัดหาและอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของ BS เป็นต้น 
เนื่องจากโรงงานของ BS อยู่ติดกับโรงงานของ IDF และเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนของ IDF 
โดย IDF คิดค่าบริการเท่ากับ 85,000 บาทต่อเดือน ซึ่งอัตราส่วนเพิ่มจากต้นทุนการ
ให้บริการดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 300.0 ดังนั้น IDF จึงได้ประโยชน์จากการให้บริการ
ดังกล่าว และมีเงื่อนไขการการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการตามปกติ 

4. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 
(มหาชน) (“ECF”) 

 นายอารกัษ์ฯ เป็นผู้บริหาร กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ในบรษิัทดังกล่าว 
โดยถือหุ้นร้อยละ 15.4 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้อื่น 

0.13 
- 
 

ECF ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท โดยได้รับส่วนลดตามราคาหน้าร้านที่มีให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมี
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 

5. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดสิทริ
บิวชั่น จ ากัด 

 นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ
ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัทดังกล่าว โดยถือหุ้น
ร้อยละ 20.0 

- รายได้จากการขาย 0.02 
 

เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่นฯ ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท ด้วยราคาตามหน้าร้านและมี
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
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(ข) รำยกำรกำรซือ้สินค้ำ 
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1. บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ ากัด
(“BMW”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ
และนายเอกฤทธิ์ฯ 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ   
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ 
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ 
และนายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 100.0 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 
- เงินมดัจ าค่าสินคา้ 

159.72 
 

14.88 
4.65 

 

บริษัทซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราจาก BMW เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีเครื่องจักรใน
การผลิตและต้องใช้เทคนิคในการผลิตที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถผลิตได้ เพื่อน ามาจ าหน่ายใน
ร้านค้า Index Living Mall โดยเมื่อบริษัทน าต้นทุนการซื้อสินค้าดังกล่าวมาบวกอัตราก าไร
ตามที่บริษัทต้องการแล้ว สินค้าดังกล่าวยังมีราคาที่แข่งขันได้กับสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด 
และอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของ
บริษัท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น สมเหตุสมผลและจะยังคงมีต่อเนื่องต่อไปใน
อนาคต 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 
- ค่าใช้จา่ยขายและ
บริการ 

32.76 
 

2.47 
0.13 

 

IDF ว่าจ้างให้ BMW ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เนื่องจาก IDF ไม่มีเครื่องจักรในการ
ผลิตและต้องใช้เทคนิคในการผลิตที่ IDF ไม่สามารถผลิตได้ โดย IDF ได้มีการเปรียบเทียบ
ราคาและเงื่อนไขการค้าระหว่าง BMW กับผู้ค้ารายอื่น โดยราคาจ้าง BMW ถูกกว่าผู้ค้าอีกราย
และมีเงื่อนไขทางการเป็นไปตามปกติธุรกิจ IDF จึงเลือกจ้าง BMW ผลิตสินค้าดังกล่าว ดังนั้น 
รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น สมเหตุสมผล และจะยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 

- ซื้ออุปกรณ์โรงงาน 1.46 IDF ได้ซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานจาก BMW และได้มีการ
เปรียบเทียบราคาเครื่องจักรดังกล่าวจาก BMW กับผู้ค้ารายอื่น ซึ่งราคาที่ BMW ขายเป็นราคา
ที่ต่ ากว่าผู้ค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ดังนั้น IDF จึงเลือกซื้อเครื่องจักรดังกล่าว
กับ BMW 
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2. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จ ากัด (“BI”) 
 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ   

โดยถือหุ้นร้อยละ 6.0 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

3.95 
 

0.23 
 

บริษัทซื้อสินค้าที่ท ามาจากลวดและสแตนเลส เช่น ไม้แขวนในชุดห้องครัว เพื่อน ามาจ าหน่าย
ในร้านค้า Index Living Mall โดยเมื่อบริษัทน าต้นทุนการซื้อสินค้าดังกล่าวมาบวกอัตราก าไร
ตามที่บริษัทต้องการแล้ว สินค้าดังกล่าวยังมีราคาที่แข่งขันได้กับสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด 
และอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของ
บริษัท ทัง้นี้ ส าหรับสินค้าที่สามารถซื้อจากบุคคลภายนอกได้ เช่น ชั้นวางจาน             บริษัทมี
การเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการช าระราคาของสินค้าดังกล่าว และพบว่าราคาที่ BI ขาย
เป็นราคาที่ต่ ากว่าผู้ค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ดังนั้น บริษัท จึงเลือกซื้อสินค้า
ดังกล่าวกับ BI 
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3. บริษัท บางกอก ซันโยสปริง จ ากัด 
(“BS”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
และนางสาวกฤษชนกฯ 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์   
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ 
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ
และนายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 45.0 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

0.00 
 
- 
 

IDF ซื้อสปริงจาก BS เพื่อน ามาทดลองใช้เป็นตัวอย่างในสินค้า โดย IDF ได้มีการเปรียบเทียบ
ราคาสปริงจาก BS กับผู้ค้ารายอื่น ซึ่งราคาสปริงที่ BS ขายเป็นราคาที่ต่ ากว่าผู้ค้ารายอื่น และ
มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ดังนั้น IDF จึงเลือกซื้อสปริงกับ BS 

4. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 
(มหาชน) (“ECF”) 

 นายอารักษ์ฯ เป็นผู้บริหาร กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว 
โดยถือหุ้นร้อยละ 15.4 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 
- ค่าชดเชยคา่เสียหาย 

12.33 
 

2.34 
- 
 

บริษัทซื้อเฟอร์นิเจอร์จาก ECF ในส่วนที่ ECF สามารถผลิตได้ถูกกว่าบริษัทผลิตเอง โดยเมื่อ
บริษัทน าต้นทุนการซื้อ สินค้าดังกล่าวมาบวกอัตราก าไรตามที่ บริษัทต้องการแล้ว                         
สินค้าดังกล่าวยังมีราคาที่แข่งขันได้กับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด และอัตราก าไรขั้นต้น
ของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของบริษัท 
ส าหรับค่าชดเชยค่าเสียหายเป็นการชดเชยค่าเสียหายส าหรับเหตุการณ์น้ าท่วมชั้นใต้ดินของ 
Index Living Mall สาขาพระราม 2 ในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหาย
ให้แก่ร้านค้าอื่น ๆ ที่ Index Living Mall สาขาพระราม 2 ในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
ค่าชดเชยดังกล่าวบริษัทสามารถเคลมต่อได้จากบริษัทประกันที่บริษัทท าไว้ 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

12.79 
 

3.81 
 

IDF ซื้อกระดาษปิดผิวจาก ECF เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้แก่บริษัท โดย IDF ได้มีการ
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการค้าของกระดาษปิดผิวจาก ECF กับผู้ค้ารายอื่น ซึ่งราคา
กระดาษปิดผิวที่ ECF ขายเป็นราคาที่ต่ ากว่าผู้ค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ  IDF 
จึงเลือกซื้อกระดาษปิดผิวจาก ECF 
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(ค) รำยกำรกำรเช่ำที่ดิน 

บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำน

บำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

1. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ  
(“นายพิศิษฐ์ฯ”) 
• กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 3.0 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
• คู่ ส ม ร ส ข อ ง น า ง ขั น ท อ ง            
อุดมมหันติสุข (“นางขันทองฯ”) 
• บิดาของนางสาวกฤษชนก 
ปัทมสัตยาสนธิ (“นางสาวกฤษชนก
ฯ”) นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 
( “ น า ง ส า ว พิ ช พิ ม พ์ ฯ ” )  น า ย
เ อ ก ลั ก ษ ณ์  ปั ท ม สั ต ย า ส น ธิ                   
( “นาย เอก ลักษณ์ ฯ ” )  และนาย                
เ อ ก ฤ ท ธิ์  ปั ท ม สั ต ย า ส น ธิ                       
(“นายเอกฤทธิ์ฯ”) 

- ค่าใช้จา่ยเชา่ที่ดิน 
- เจ้าหน้ีอื่น 

0.25 
0.10 

IDF ได้เช่าที่ดินจ านวน 3 ไร่ 1.2 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานมหาชัย จากนายพิศิษฐ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยนายพิศิษฐ์ฯให้ IDF เช่าพื้นที่ดังกล่าว                  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ทั้ งนี้  ณ วันที่  15 มีนาคม 2562 IDF และนายพิศิษฐ์ ฯได้ตกลงแก้ ไขสัญญาดังกล่าว                       
โดยสัญญาฉบับใหม่จะมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2592  หรือ
คิ ด เ ป็ น ร ะ ย ะ เ วล า  30 ปี  โ ด ยมี อั ต ร า ค่ า เ ช่ า เ ดื อ นละ  18,018.00 บาทต่ อ เ ดื อน                                  
ส าหรับปี 2562 – 2565 และปรับขึ้นค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก ๆ 3  ปี โดย IDF ได้จ้างผู้ประเมินที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จ ากัด มาประเมิน
อัตราค่าเช่าของที่ดินดังกล่าว และได้อ้างอิงอัตราค่าเช่าที่ประเมินดังกล่าวในการคิดค่าเช่า 
และมีเงื่อนไขในการช าระเงินท่ัวไป 

2. กลุ่มบริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จ ากดั 
(“MTD”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ 

- ค่าใช้จา่ยเชา่ที่ดิน 
- เจ้าหน้ีอื่น – คงค้าง 
- สิทธิการเชา่ – ต้นงวด 
- สิทธิการเชา่ตดัจา่ย 

122.25 
134.60 
477.00 
(28.79) 
448.21 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 9 – 20 ปี จากกลุ่ม MTD  เพื่อ
เป็นที่ตั้งของร้านค้า Index Living Mall คอมมูนิตี้มอลล์ The Walk และ Little Walk ส านักงาน
ใหญ่ และโรงงานของกลุ่มบริษัททั้งหมด 18 แห่ง ได้แก่ (1) Index Living Mall สาขาพระราม 2 
(2) Little Walk บางนา (3) Index Living Mall สาขาเชียงใหม่ (4) Index Living Mall สาขาบาง
นา (5) Index Living Mall สาขาราชพฤกษ์ (6) Index Living Mall สาขาขอนแก่น 7) Index 
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำน

บำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ 
และนายเอกฤทธิ์ฯ 

 มี ผู้ ถื อหุ้ น ร่ วมกั น  คื อ  นา งสาว                
กฤษชนกฯ  นา งสาวพิ ชพิ มพ์ ฯ                    
นายเอกลักษณ์ฯ และนายเอกฤทธิ์ฯ                 
โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100.0 

- สิทธิการเชา่ – ปลาย
งวด 

Living Mall สาขาอุดรธานี 8) Index Living Mall สาขาพิษณุโลก 9) Index Living Mall สาขา
ชลบุรี 10) ของ Index Living Mall สาขานครศรีธรรมราช 11) Index Living Mall สาขาพัทยา 
12) Index Living Mall สาขาระยอง 13) Index Living Mall สาขาสุราษฎร์ธานี 14) Index 
Living Mall สาขาหาดใหญ่ 15) Index Living Mall สาขาเกษตรนวมินทร์ 16) Index Living 
Mall สาขาจันทบุรี 17) ส านักงานใหญ่ที่พระราม 2 และ 18) โรงงานของกลุ่มบริษัทที่เอกชัย 
โดยบริษัทได้จ้างผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท โปรสเปค 
แอพเพรซัล จ ากัด บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด และบริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จ ากัด มาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าและอัตราค่าเช่าของที่ดินทั้ง 17 แห่ง และ
บริษัทได้ใช้มูลค่าสิทธิการเช่าและอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการคิดอัตราค่าเช่า 
และมีเงื่อนไขให้มีการขึ้นค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี (ยกเว้นท่ีดินที่เป็นท่ีตัง้ของคอมมนูิตี้มอลล์ 
The Walk เกษตรนวมินตร์ และ Index Living Mall สาขาพัทยา ซึ่งขึ้นค่าเช่าทุก 5 และ 6 ปี 
ตามล าดับ) และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทั่วไปตามธุรกิจให้เช่า  
ทั้งนี้ หากสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวครบก าหนด และบริษัทประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน
ออกไปอีก บริษัทจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กลุ่ม MTD ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญา โดยจะมีการเจรจาท าความตกลงเกี่ยวกับข้อก าหนด เงื่อนไข และอัตราค่าเช่ากัน
ใหม่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)                                                                                         สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
     

 

  

                    ส่วนที่ 2 หน้า 121 

 

 
(ง) รำยกำรกำรเช่ำพืน้ที่ 

บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำน

บำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

1. นางสาววิสารัตน์ ชุณหะวัต  
(“นางสาววิสารัตน์ฯ”) 
• คู่สมรสของนายเอกลักษณ์ฯ 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

 

0.19 
0.00 
0.04 
0.00 

 

นางสาววิสารัตน์ฯเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์  Little Walk สาขาบางนากับ TW เป็นระยะเวลา 
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 – 1 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบธุรกิจร้านท าเล็บ “Little 
Nail” จ านวน 45.25 ตารางเมตร โดยค่าบริการเท่ากับ 220.99 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
โดยไม่คิดค่าเช่า ซึ่งเป็นอัตราพิเศษเมื่อเทียบกบัร้านค้าอื่นในคอมมูนิตีม้อลล์ Little Walk สาขา
บางนา เนื่องจากนางสาววิสารัตน์ฯ เป็นผู้เช่ารายต้น ๆ ของพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk 
สาขาบางนา และเพื่อให้คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk มีร้านค้าเปิดทันกับช่วงเปิดคอมมูนิตี้
มอลล์ Little Walk จึงให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษกับนางสาววิสารัตน์ ซึ่งอัตราค่าเช่า
และค่าบริการพิเศษดังกล่าว เป็นลักษณะเดียวกันกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษที่กลุ่ม
บริษัทเคยให้แก่บุคคลภายนอกที่มาเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลาเปดิ 
Grand opening ซึ่งหากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันส้ินสุดลง TW จะพิจารณาปรับอัตราค่าเช่า
และบริการของนางสาววิสารัตน์ฯให้เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและบริการของร้านค้าใน
คอมมูนิตี้มอลล์ ณ ขณะนั้น 
นอกจากนี้  นางสาววิสารัตน์ฯยังได้เช่าพื้นที่ป้ายด้านหน้าคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk              
สาขาบางนา เพื่อใช้ติดป้ายร้าน “Little Nail” จ านวน 2.25 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่า
เท่ากับ 444.44 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่ร้านค้าอื่น
เช่าป้ายดังกล่าว  

2. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 
(มหาชน) (“ECF”) 

 นายอารกัษ์ฯ เป็นผู้บริหาร กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ในบรษิัทดังกล่าว 
โดยถือหุ้นร้อยละ 15.4 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

6.08 
0.01 
0.03 

- 
- 

ECF ได้เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในร้าน Index Living Mall เพื่อขายสินค้าของ ECF มานานกว่า 10 
ปี ตั้งแต่ก่อนท่ีกลุ่มบริษัทจะมีคอมมูนิตี้มอลล์หรือพลาซ่า โดยในปัจจุบัน ECF เช่าพื้นที่ภายใน
ร้าน Index Living Mall เพื่อเป็นท่ีตั้งของร้าน ELEGA และร้าน Finna House โดยมีระยะเวลา
ของสัญญาคราวละ 3 ปี เพื่อจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของ ECF โดยสินค้าของ ECF มีดีไซน์และ
ลักษณะแตกต่างกับสินค้าของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้า Index Living Mall ของบริษัท มี
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำน

บำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

- ลูกหนี้อื่น-เงินประกัน
ค้างช าระ 

 

 สินค้าที่หลากหลาย และสามารถดึงดูดลูกค้าได้หลายประเภท รวมทั้งยังมาช่วยบริหารการใช้
พื้นที่ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น  
ECF เช่าพื้นที่ภายในร้าน Index Living Mall ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าต้นทุนของบริษัท และ
อยู่ในช่วงรายได้ต่อตารางเมตรที่บริษัทได้รับจากสินค้าฝากขายของบริษัทในสาขาเดียวกัน 
และมีเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามการค้าปกติ   
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม  ณ ธันวาคม 2562 ECF ได้
ยกเลิกการเช่าพื้นที่ท้ังหมดแล้ว รายการน้ีจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้รับล่วงหน้า 
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

 

5.76 
- 

0.02 
- 
- 
 

ECF เช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ The Walk Market Walk และ Index Mall (ส่วนพลาซ่าของ
ร้าน Index Living Mall) โดยมีระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นที่ตั้งของร้าน ELEGA เพื่อจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับร้านค้าในพื้นที่เดียวกันและมีเงื่อนไขการค้า
เป็นไปตามการค้าปกติ 
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ณ ธันวาคม 2562 ECF               
ได้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ท้ังหมดแล้ว รายการน้ีจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต 

3. บริษัท นิฐาศิริ จ ากดั (“นฐิาศิริฯ”) 
• นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์  
กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว 
โดยถือหุ้นร้อยละ 10.0 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

2.20 
0.01 
0.42 
0.04 

 

ในปี 2560 นิฐาศิริฯเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ The Walk สาขาราชพฤกษ์ กับ TW เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัทเพื่อประกอบ
ธุรกิจร้านอาหาร “Banana Leaf” จ านวน 146.00 ตารางเมตร โดยมีค่าเช่าและค่าบริการ
เท่ากับ 920.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับร้านค้าใน
พื้นที่เดียวกันและมีเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามการค้าปกติ  
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำน

บำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

4. บริษัท เจวี เรสโท จ ากัด  
(“เจวี เรสโทฯ”) 

 นายเอกลักษณ์ฯ ผู้บริหาร กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 
ดังกล่าว โดยถือหุ้นร้อยละ 25.0 

 นางสาววิสารัตน์ฯ  คู่สมรสของนาย
เอกลักษณ์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทดังกล่าว โดยถือหุ้นร้อยละ 
25.0 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

 

3.16 
0.03 
0.31 
0.26 

 

เจวี เรสโทฯเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์  Little Walk สาขาบางนากับ TW เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2563 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร “Shoyuu” 
จ านวน 287.75 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับร้อยละ 5.0 ของยอดขาย
ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราพิเศษเมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นในคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk สาขาบางนา 
เนื่องจากเจวี เรสโทฯเป็นผู้เช่ารายต้น ๆ ของพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk สาขาบางนา 
และเพื่อให้คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk มีร้านค้าเปิดทันกับช่วงเปิดคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk 
จึงให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษกับเจวี เรสโทฯ ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษ
ดังกล่าว เป็นลักษณะเดียวกันกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษที่กลุ่มบริษัทเคยให้แก่
บุคคลภายนอกที่มาเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตี้มอลล์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลาเปิด Grand 
opening ซึ่งหากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันส้ินสุดลง  
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเจวี เรสโทฯประสงค์ที่จะเช่าพื้นที่ที่คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk เพิ่มเติม 
เจวี เรสโทฯ และ TW จึงได้ท าสัญญาเช่าและบริการใหม ่ซึ่ง TW ได้ปรับค่าเช่าและค่าบริการใน
สัญญาฉบับใหม่เท่ากับร้อยละ 8.0 ของยอดขายต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าท่ีเทียบเคียงไดก้บั
ร้านค้าในพื้นที่เดียวกันและมีเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามการค้าปกติ โดยสัญญาใหม่จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
นอกจากนี้ เจวี เรสโทฯยังได้เช่าพื้นที่ป้ายด้านหน้าคอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk สาขาบางนา 
เพื่อใช้ติดป้ายร้าน “Shoyuu” จ านวน 4.50 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 444.44 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่ร้านค้าอื่นเช่าป้ายดังกล่าว  
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12.1  มำตรกำรหรือขัน้ตอนในกำรอนุมัติให้เข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

ในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ด้วย ในการท ารายการดังกล่าว
บริษัทจะท าการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่ภายใต้กรอบ
จริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก                
โดยก าหนดให้คณะกรรมการ และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
ระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องใน
อนาคต บริษัทมีนโยบายในการก าหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมสีถานะเปน็
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
การท ารายการดังกล่าวมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
กรอบการท ารายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อมสามารถด าเนินการท ารายการท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม
กรอบที่ก าหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องน ารายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั้ง และบริษัทจะจัดท า
รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันที่ เกิดขึ้น  บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้                                 
ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยง    
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท า
รายการที่ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-1) 
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12.2 นโยบำยเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในอนำคต 

ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท ารายการท่ี
ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคัญ  

ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต                   
บริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่
เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบการท ารายการดังกล่าว 

นอกจากนี้ หากมีการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีการเปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว 
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13.  ข้อมูลทำงกำรเงนิท่ีส ำคัญ 

 

ตำรำงสรุปงบกำรเงนิรวมส ำหรับปี 2560 - 2562    

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สนิทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 316.7 2.6 326.4 2.7  525.0  4.3 
เงินลงทนุชัว่คราว 308.5 2.5 - -  -    - 
ลกูหนีก้ารค้า 293.2 2.4 294.2 2.4  296.1  2.4 
ลกูหนีอ่ื้น 217.1 1.8 307.7 2.5  387.8  3.2 
สนิค้าคงเหลือ 2,430.7 19.7 2,378.9 19.4  2,257.3  18.5 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 21.8 0.2 22.1 0.2  16.1  0.1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,588.0 29.1 3,329.3 27.1 3,482.3 28.5 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

เงินลงทนุเผ่ือขาย 141.8 1.2 67.4 0.5 - - 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1,003.6 8.1 1,109.3 9.0 1,154.9 9.5 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5,925.8 48.1 5,969.4 48.6  5,762.4  47.2 
สทิธิการเช่า 1,387.2 11.3 1,493.7 12.2  1,451.3  11.9 
คา่ความนิยม 49.6 0.4 - - - - 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 38.6 0.3 58.8 0.5 72.4 0.6 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 92.9 0.8 161.9 1.3 177.8 1.5 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 82.6 0.7 87.4 0.7 95.4 0.8 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,727.1 70.9 8,952.9 72.9 8,719.1 71.5 
รวมสินทรัพย์ 12,315.1 100.0 12,282.2 100.0 12,201.4 100.0 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกุ้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

448.0 3.6 999.5 8.1 416.0 3.4 

เจ้าหนีก้ารค้า 914.8 7.4 715.2 5.8 743.1 6.1 
เจ้าหนีอ่ื้น 1,092.8 8.9 1,309.7 10.7 1,168.9 9.6 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

495.7 4.0 529.8 4.3 650.7 5.3 

หุ้นกู้ ระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 1,300.0 10.6 - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

17.2 0.1 13.5 0.1 8.9 
0.1 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 54.3 0.4 45.7 0.4          15.5  0.1 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 57.1 0.5 51.2 0.4          55.3  0.5 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,079.9 25.0 4,964.6 40.4     3,058.3  25.1 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   

 

  

สว่นที่ 3 หน้า 128 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,785.1 22.6 2,244.5 18.3      3,598.1  29.5 
หุ้นกู้ ระยะยาว 1,300.0 10.6 - -             -    0.0 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 15.9 0.1 14.9 0.1          12.3  0.1 
ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
ของพนกังาน 

133.6 1.1 147.5 1.2 
        224.9  1.8 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 347.3 2.8 338.2 2.8         347.7  2.9 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 4,581.9 37.2 2,745.1 22.4 4,183.0 34.3 
รวมหนีส้ิน 7,661.8 62.2 7,709.8 62.8 7,241.4 59.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 2,000.0 16.2 2,525.0 20.6 2,525.0 20.7 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 2,000.0 16.2 2,000.0 16.3 2,525.0 20.7 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 286.4 2.3 286.4 2.3 - - 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - - 1,741.1 14.3 

ก าไรสะสม       

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 105.4 0.9 134.0 1.1  214.0  1.8 
ยงัไม่ได้จดัสรร 2,136.5 17.3 2,150.8 17.5  480.7  3.9 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 4.2 0.0 (0.6) (0.0)  (2.1) (0.0) 
       
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 4,532.5 36.8 4,570.6 37.2     4,958.7  40.6 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 120.8 1.0 1.7 0.0            1.3  0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,653.3 37.8 4,572.3 37.2  4,960.0  40.7 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,315.1 100.0 12,282.2 100.0  12,201.4  100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขาย 8,908.3 93.9 9,174.2 93.9 9,236.1 93.3 
รายได้จาการให้เช่าและบริการ 467.2 4.9 484.1 5.0 561.9 5.7 
รายได้เงินปันผล 1.1 0.0 3.8 0.0 0.4 0.0 
ดอกเบีย้รับ 5.2 0.1 5.6 0.1 1.9 0.0 

รายได้อ่ืน 106.3 1.1 100.2 1.0 95.7 1.0 
ก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ - - - - 6.7 0.1 
รวมรายได้ 9,488.1 100.0 9,767.8 100.0 9,902.7 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 5,096.9 53.7 5,118.9 52.4 5,208.2 52.6 
ต้นทนุการให้เช่าและบริการ 255.5 2.7 276.1 2.8 327.7 3.3 
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 2,174.1 22.9 2,400.0 24.6 2,347.2 23.7 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,034.8 10.9 1,145.0 11.7 1,195.8 12.1 
ขาดทนุท่ีรับรู้จาการวดัมลูยตุธิรรมของสว่นได้เสีย
ในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย 31.1 0.3 - - - - 

ขาดทนุจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย - - 161.5 1.7 - - 
ขาดทนุจาการอตัราแลกเปล่ียน 12.6 0.1 5.0 0.1 - - 
ต้นทนุทางการเงิน 183.7 1.9 169.6 1.7 184.0 1.9 

รวมค่าใช้จ่าย 8,788.8 92.6 9,276.2 95.0 9,263.0 93.5 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม (สทุธิจากภาษีเงินได้) 

(78.8) (0.8) - - - - 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 620.5 6.5 491.7 5.0 639.7 6.5 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 123.2 1.3 60.7 0.6 43.9 0.4 

ก าไรส าหรับปี 497.3 5.2 431.0 4.4 595.8 6.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
 

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.5 (3.8) (0.2) 

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 0.4 (0.6) - 

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของเงินลงทนุเผ่ือขายสว่นท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทนุ 1.7 (1.6) (1.7) 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถกูจดัประเภทใหม่ไปไว้ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (0.4) 0.4 0.3 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
2.2 (5.6) (1.6) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (4.1) - (28.2) 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทใหม่ไว้ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 0.8 - 5.7 

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (3.3) - (22.6) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงนิได้ (1.0) (5.6) (24.2) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 496.3 425.4 571.6 
การแบ่งปันก าไร    

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 494.4 542.9 596.1 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 2.9 (112.0) (0.3) 
ก าไรส าหรับงวด 497.3 431.0 595.8 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม    

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 494.1 538.1 572.0 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 2.2 (112.7) (0.4) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 496.3 425.4 571.6 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน/1 1.24 1.36 1.33 

หมายเหต:ุ /1 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561 ค านวณโดยได้ปรับจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วเพ่ือสะท้อนผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วจากเดมิ 20.0 ล้านหุ้นท่ีมูลค่าท่ีตราไว้เท่ากับ 100.0 บาทต่อหุ้น เป็น 400.0 ล้านหุ้นท่ีมูลค่าหุ้นท่ี

ตราไว้เป็น 5.0 บาทตอ่หุ้น   
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรส าหรับปี 497.3 431.0 595.8 

ปรับรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)    

ภาษีเงินได้ 123.2 60.7 43.9 
ต้นทนุทางการเงิน 183.7 169.6 184.0 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 685.1 709.3 752.7 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 

ขาดทนุจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย - 161.5 - 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 15.1 20.4 53.6 
(กลบัรายการ) ประมาณการโปรแกรมพิเศษ (12.4) (3.3) 0.1 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (1.4) (4.5) (0.2) 

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนการแปลงคา่งบการเงิน  1.6 (2.3) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุเผ่ือขาย (1.7) - - 

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (สทุธิจากภาษี) 78.8 - - 
ขาดทนุท่ีรับรู้จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็น
บริษัทย่อย 31.1 - - 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1.5 6.9 4.0 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้า 8.5 (4.0) 1.9 

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มี
ตวัตน 

6.3 (5.5) (9.2) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน 15.2 3.3 5.3 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายสทิธิการเช่า (10.2) - - 

ตดัจ าหน่ายรายได้สทิธิการเช่า (9.7) (9.7) (9.7) 

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย - 6.3 - 

ดอกเบีย้รับ (5.2) (5.6) (1.9) 
เงินปันผลรับ (1.1) (3.8) (0.4) 

  1,604.0 1,534.2 1,617.8 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    

ลกูหนีก้ารค้า (38.8) 0.1 (5.6) 

ลกูหนีอ่ื้น (28.7) (98.4) (60.9) 
สนิค้าคงเหลือ (55.8) 55.8 119.6 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (9.3) (0.4) 6.0 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (1.7) (4.8) (7.9) 

เจ้าหนีก้ารค้า 109.6 (199.3) 27.8 
เจ้าหนีอ่ื้น (62.8) 84.9 (46.7) 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (15.7) (10.3) 4.1 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (5.0) (6.5) (4.4) 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 10.4 5.5 19.2 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 1,506.1 1,360.9 1,669.1 

จ่ายภาษีเงินได้ (138.0) (137.8) (92.7) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,368.1 1,223.2 1,576.4 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ 19.8 - - 

ดอกเบีย้รับ 5.2 5.6 1.9 
เงินปันผลรับ 1.1 3.8 0.4 

เงินลงทนุระยะสัน้เพิ่มขึน้ (415.3) - - 

เงินลงทนุระยะสัน้ลดลง 410.7 308.5 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย (100.8) (311.0) - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย 100.7 381.5 68.0 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุของบริษัทร่วม - - - 

เงินสดลดลงจากการสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย - (17.7) - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (314.9) (602.9) (545.6) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 12.6 14.2 12.7 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (31.5) (136.2) (34.6) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สทิธิการเชา่ (69.1) (182.3) (37.2) 
เงินสดรับจากการขายสทิธิการเช่า 27.0 - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (26.4) (33.0) (28.2) 

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.0 0.02 0.1 

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 16.9 - - 

เงินสดจ่ายให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (16.9) - - 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (380.9) (569.4) (562.6) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ - - 2,310.0 
คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นทนุ - - (54.9) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 12.6 - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,592.5 6,933.5 7,832.5 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (6,993.4) (6,382.0) (8,416.0) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 300.0 26.4 2,550.0 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (403.9) (532.9) (1,075.6) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุ้นกู้   - (1,300.0) 

เงินสดท่ีผู้ เช่าจ่ายเพ่ือลดหนีส้นิซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าทางการเงิน (25.3) (19.6)  (14.5) 
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (200.0) (500.0) (2,450.0) 

เงินปันผลจ่ายให้สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (16.0) (0.0) (0.0) 
ดอกเบีย้จ่าย (183.0) (169.5) (196.7) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (916.5) (644.0)  (815.2) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิก่อนผลกระทบของอตัรา
แลกเปล่ียน 70.7 9.7 198.5 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีตเ่งินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (2.9) - (0.01) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 67.8 9.7 198.5 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 248.9 316.7 326.4 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 316.7 326.4 525.0 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสดรายการท่ีมใิช่เงนิสด    

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยยงัมิได้ช าระเงิน 23.3 137.8 67.4 

โอนอาคาร และระบบสาธารณปูโภคไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 16.8 - - 
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 อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั  

หมายเหต ุ
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนีส้ินหมนุเวียนรวม 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (สินทรัพย์หมนุเวียนรวม - สินค้าคงเหลือ) / หนีส้ินหมนุเวียนรวม 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 365 / [รายได้จากการการขายและรายได้จากการให้เชา่และบริการ / ลกูหนีก้ารค้าถวัเฉลีย่] 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 365 / [ต้นทนุขายและต้นทนุการให้เชา่และบริการ / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย] 
 ระยะเวลาช าระหนี ้= 365 /  [ต้นทนุขายและต้นทนุการให้เชา่และบริการ /เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉลี่ย] 
 วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช าระหนี ้
 อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ = รายได้จากการการขายและรายได้จากการให้เชา่และบริการ / สินทรัพย์ถวัเฉลี่ย 
 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
 อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ = ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้ / ต้นทนุทางการเงิน 
 อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขาย = (รายได้จากการขาย – ต้นทนุขาย) / รายได้จากการขาย 
 อตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้เชา่และบริการ = (รายได้จากการให้เชา่และบริการ – ต้นทนุการให้เชา่และบริการ) / รายได้

จากการให้เชา่และบริการ 
 อตัราก าไรขัน้ต้นรวม = (รายได้จากขายและรายได้จากการให้เชา่และบริการ – ต้นทนุขายและต้นทนุการให้เชา่และ

บริการ) / รายได้จากการให้เชา่และบริการ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 2562 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.2 0.7 1.1 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.4 0.2 0.4 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratios)    
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 10 11 11 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 168 171 162 
ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า (วนั) 62 58 51 
วงจรเงินสด (วนั) 117 124 122 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.8 0.8 0.8 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Leverage Ratios) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  1.7 1.7 1.5 
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.1 1.1 0.9 
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 4.4 3.9 4.5 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios) 
อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขาย (%) 42.8% 44.2% 43.6% 
อตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้เชา่และบริการ (%) 45.3% 43.0% 41.7% 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 42.9% 44.1% 43.5% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 8.5% 6.8% 8.3% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.2% 5.6% 6.0% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจา่ย (%) 15.6% 13.9% 15.8% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.5% 5.4% 6.7% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 11.3% 11.9% 12.5% 
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 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้/ รายได้รวม 
 อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ / รายได้รวม 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจา่ย = ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกั

ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจา่ย  / รายได้รวม 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ /สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

14.1 สรุปสำระส ำคัญในปี 2562                                            

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
2561 2562 

เปลี่ยนแปลง 
%YoY (หน่วย: ล้านบาท)  

รายได้จากการขาย 9,174.2 9,236.1 +0.7% 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 484.1 561.9 +16.1% 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,658.2 9,798.0 +1.4% 
ก าไรขัน้ต้น 4,263.2 4,262.1 -0.03% 
EBITDA 1,360.8 1,566.8 +15.1% 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 542.9 596.1 +9.8% 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 44.1% 43.5% - 
อตัรา EBITDA (%) 13.9% 15.8% - 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.6% 6.0% - 
คา่ใช้จา่ยครัง้เดียว (กลบัรายการ)* 35.4 21.0 -40.7% 
ก ำไรสุทธิไม่รวมค่ำใช้จ่ำยครัง้เดียว 578.3 617.1 +6.7% 

หมายเหต:ุ *ค่าใช้จ่ายครัง้เดียวในปี 2561 มาจากการปิด ILM Malaysia และในปี 2562 มาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายขุอง
พนกังาน 

  
 บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2562 จ านวน 596.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.8% จากปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ

เพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายสนิค้าและรายได้จากการให้เช่าและบริการ การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ต้นจากการ
ให้เช่าและบริการเนื่องจากพืน้ที่เช่าที่เพิ่มขึน้และอัตราการเช่าพืน้ที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จ าหนา่ยที่ลดลงจากการบริหารคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 รายได้จากการด าเนินงานเติบโต 1.4% เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการให้เช่าและบริการซึ่งเติบโตสงูถึง 16.1% ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าเติบโตเล็กน้อยที่ 
0.7% โดยรายได้จากการสินค้ามีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลกั คือ ยอดขายออนไลน์ซึ่งเติบโตโดดเด่น 
155.0% ยอดขาย “Younique Customized Furniture 4.0” ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ 55.1% และงาน
โครงการภายในประเทศซึง่เติบโต 9.8%  

 บริษัทประสบความส าเร็จในการเปิดตวัสาขาใหม่หลายสาขาในช่วงปีที่ผ่านมา สง่ผลให้รายได้จากการขาย
สินค้าเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์ 
(มกราคม 2562) Index Living Mall สาขาจนัทบรีุ (สิงหาคม 2562) WINNER สาขาราชบรีุ (สิงหาคม 2562)  
รวมถึง “Younique Customized Furniture 4.0” จ านวน 5 สาขา และร้านแฟรนไชส์ที่ประเทศเวียดนามอีก 2 
สาขา 
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14.2 เหตุกำรณ์ส ำคัญในปี 2562                                               

 เปิด Index Living Mall สำขำชัยพฤกษ์ 
ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการ Index Living Mall สาขาชยัพฤกษ์ ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน
สาขาที่ 30 ในประเทศไทย   

 เปิด Index Living Mall จังหวัดจันทบุรี 
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการ Index Living Mall จงัหวดัจนัทบรีุ ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน
สาขาที่ 31 ในประเทศไทย โดย ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีร้าน Index Living Mall รูปแบบสแตนด์อโลนทัง้หมด 31 สาขา 
และ Index Furniture Center จ านวน 6 สาขา ในประเทศไทย 

 เปิดตัวร้ำน WINNER สำขำแรก 
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้เปิดตวัร้าน WINNER สาขาแรกที่จงัหวดัราชบรีุ ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน 
และบ ริ ษั ท เ ป็น เ จ้ าของและ เ ป็นผู้ บ ริ ห า ร งาน เอง  ( COCO – Company Owned Company Operated)                                
เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่ม mass market มากขึน้ ทัง้นี ้ร้านดังกล่าวเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก
รูปแบบใหม ่ซึง่มุง่เน้นไปท่ีจงัหวดัและเมืองรองทัว่ประเทศที่บริษัทยงัไมม่ีการด าเนินธุรกิจในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

 เปิดแฟรนไชส์ 2 สำขำแรกในประเทศเวียดนำม 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการ Index Living Mall ในรูปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในเมืองโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม ซึง่นบัเป็นสาขาตา่งประเทศสาขาที่ 18 ของบริษัท และตอ่มาในเดือนธนัวาคม 2562 บริษัทได้เปิด
ร้านแฟรนไชส์ที่เวียดนามเพิ่มอีก 1 สาขา สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีร้านแฟรนไชส์ในต่างประเทศรวมทัง้หมด 
19 สาขา ใน 8 ประเทศ ทัง้นี ้จากผลตอบรับที่ดีมากของร้านแฟรนไชส์ในประเทศเวียดนาม ทัง้ 2 สาขา บริษัทมีแผน
ที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในประเทศเวียดนามอีกหลายแหง่ในปี 2563 

 เดินหน้ำขยำยสำขำ “Younique Customized Furniture 4.0” 
หลังจากได้ รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากโมเดลในการออกแบบเฟอร์นิ เจอร์สั่งตัดที่ตอบโจทย์ลูกค้า                      
“Younique Customized Furniture 4.0” นบัตัง้แต่เปิดตวัในช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้ขยายสาขาของ Younique 
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2562 ได้ขยายเพิ่มอีก 5 สาขา รวมทัง้สิน้เป็น 12 สาขา ณ สิน้ปี 2562 
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14.3 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

2561 2562 
เปลี่ยนแปลง 

(หน่วย: ล้านบาท) %YoY 
รายได้จากการขาย 9,174.2 9,236.1 +0.7% 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 484.1 561.9 +16.1% 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,658.2 9,798.0 +1.4% 
ต้นทนุขาย 5,118.9 5,208.2 +1.7% 
ต้นทนุการให้เชา่และบริการ 276.1 327.7 +18.7% 

ต้นทุนขำยและบริกำร 5,395.0 5,535.9 +2.6% 

ก ำไรขัน้ต้น 4,263.2 4,262.1 -0.0% 
รายได้อื่น 109.6 104.7 -4.5% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 2,400.0 2,347.2 -2.2% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,145.0 1,195.8 +4.4% 
ต้นทนุทางการเงิน 169.6 184.0 +8.5% 
คา่ใช้จา่ยอื่น (กลบัรายการ) 166.5 - - 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 491.7 639.7 +30.1% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (รายได้) 60.7 43.9 -27.6% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 542.9 596.1 +9.8%  
 
โครงสร้ำงรำยได้ 

รำยได้ 
2561 2562 

เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ล้านบาท) %YoY 

A. รำยได้จำกกำรขำย       
รำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ       
1. หน้าร้านค้าปลกีของบริษัทฯ 7,438.1 7,472.7 +0.5% 
2. งานโครงการ 1,082.8 1,189.3 +9.8% 
3. ตวัแทนจ าหนา่ย 133.1 123.6 -7.2% 
4. ออนไลน์ 84.8 216.4 +155.0% 
รวมรำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ 8,738.9 9,001.9 +3.0% 
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ 435.3 234.2 -46.2% 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 9,174.2 9,236.1 +0.7% 
B. รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 484.1 561.9 +16.1% 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,658.2 9,798.0 +1.4% 
รายได้อื่น 109.6 104.7 -4.5% 

รวมรำยได้ 9,767.8 9,902.7 +1.4% 
รายได้จากการด าเนินงาน 
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 ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานรวม 9,798.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 139.8 ล้านบาท หรือ 1.4% จากปี 2561 
โดยมีเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยได้จำกกำรขำย เพิ่มขึน้ 62.0 ล้านบาท หรือ 0.7% จากปี 2562 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจในประเทศที่
มีผลประกอบการดีขึน้ 263.1 ล้านบาท หรือ 3.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวของสาขาใหม่ ( Index 
Living Mall บางกรวย-ไทรน้อย เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2561 Index Living Mall ชัยพฤกษ์                  
เปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2562 Index Living Mall จันทบุรี และ WINNER ราชบุรี เปิดให้บริการใน
เดือนสิงหาคม 2562) การเติบโตอย่างโดดเด่นของยอดขายออนไลน์ การเติบโตอย่างมีนัยส าคัญของ 
“Younique Customized Furniture 4.0” และการเพิ่มขึ น้ของรายได้จากงานโครงกา รในประเทศ                     
แม้ว่ารายได้จากต่างประเทศจะลดลง 201.1 ล้านบาทหรือ 46.2% ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปิดการ
ด าเนินงานของ ILM Malaysia และงานโครงการใหญ่ในเวียดนามซึ่งเสร็จสิน้ไปตัง้แต่ไตรมาสที่ 1/2561 
อย่างไรก็ตาม ยอดขายตา่งประเทศในสว่นของการขายสนิค้า OEM และแฟรนไชส์ตา่งประเทศสามารถติบ
โตได้ จากการการเปิดสาขาแฟรนไชส์ใหมท่ี่ประเทศเวียดนาม 2 สาขา 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิ่มขึน้ 77.8 ล้านบาท หรือ 16.1% จากปี 2561 เนื่องจากพืน้ที่เช่าที่
เพิ่มขึน้ (Index Mall บางนา เปิดให้บริการในเดือนกนัยายน 2561 Little Walk พทัยา เปิดให้บริการในเดือน
พฤศจิกายน 2561 และ Index Mall ชยัพฤกษ์ เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562) รวมถึงอตัราการเช่าที่
สงูขึน้ และรายได้ที่เพิ่มขึน้จากบริการ Home Service เ ช่ น  บ ริการขนย้าย  บ ริการท าความสะอาด                 
บริการท าความสะอาดที่นอน และบริการก่อสร้างและตกแตง่ภายใน เป็นต้น 

 
ต้นทนุขายและบริการ 

 ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าและบริการรวม 5,535.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 140.9 ล้านบาท หรือ 2.6% จากปี 

2561 โดยมีเหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ต้นทุนขำยสินค้ำ เพิ่มขึน้ 89.3 ล้านบาท หรือ 1.7% จากปี 2561 เนื่องมาจากรายได้จากการขายสินค้า
เพิ่มขึน้ การลดล้างสต็อคสนิค้าเก่าและสนิค้าตกแตง่ตามเทศกาล รวมถึงการขายสนิค้าที่มีอตัราก าไรต ่าใน
ปริมาณมากให้กบัลกูค้าโครงการ ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรับลดลงเป็นอย่าง
มาก บริษัทจึงคาดว่าอตัราสว่นต้นทนุขายต่อยอดขายสินค้าจะสามารถกลบัมาอยู่ในระดบัปกติได้ในไตร
มาส 1/2563  

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร เพิ่มขึน้ 51.6 ล้านบาท หรือ 18.7% จากปี 2561 โดยต้นทนุที่สงูขึน้มาจาก
คา่ใช้จ่ายของพืน้ท่ีให้เช่าแหง่ใหม ่เช่น คา่เสือ่มราคา คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายพนกังาน และคา่เช่าพืน้ที่ 
เป็นต้น 

ก าไรขัน้ต้น 
 ในปี 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 4,262.1 ล้านบาท ลดลง 1.1 ล้านบาท หรือ 0.03% จากปี 2561 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 ก ำไรขั ้นต้นจำกกำรขำย  ลดลง 27.3 ล้านบาท หรือ  0.7% จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการ                         
ลดล้างสต็อคสินค้าเก่าและสินค้าตกแต่งตามเทศกาล รวมถึงการขายสินค้าที่มีอตัราก าไรต ่าในปริมาณ
มากให้กบัลกูค้าโครงการ ซึ่งสง่ผลให้สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2562 ปรับลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทจึงคาด
วา่อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าจะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกติได้ในไตรมาส 1/2563    
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 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิ่มขึน้ 26.2 ล้านบาท หรือ 12.6% จากปี 2561 เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีให้เช่าและอตัราการเช่า 

คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหนา่ย 
 ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 2,347.2 ล้านบาท ลดลง 52.9 ล้านบาท หรือ 2.2% จากปี 

2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดจ านวนพนกังานที่ไม่ใช่พนกังานขายที่สาขาต่าง  ๆ ของ Index Living Mall 
รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ถึงแม้จะมี
คา่ใช้จ่ายเพิ่มจากสาขาที่เพิ่มขึน้ทัง้จากร้านค้าปลกีและพืน้ท่ีเช่า ในขณะท่ีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ สง่ผลให้
อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายต่อรายได้จากการด าเนินงานปรับตวัลดลงจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก
การด าเนินงานและการบริหารคา่ใช้จ่ายที่ดีขึน้ 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,195.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50.9 ล้านบาท หรือ 4.4% จาก ปี 2561             

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังาน ค่าเสื่อมราคา ค่าจดัสง่สินค้าที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนรอบ
การขนสง่ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราค่าขนสง่ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2561 นอกจากนี ้         
ยงัมีค่าใช้จ่ายครัง้เดียวจ านวน 26.2 ล้านบาท จากการปรับเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายใุนช่วง
ไตรมาส 1/2562 

ต้นทนุทางการเงิน 
 ในปี 2562 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน 184.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.4 ล้านบาท หรือ 8.5% จากปี 2561 โดยการเพิ่มขึน้

ของต้นทุนทางการเงินเกิดจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่สูงขึน้ระหว่างปี อย่างไรก็ตาม หนีส้ินที่มี                     
ภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2562 ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ 4,685.9 ล้านบาท จาก 5,102.3 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561  

 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 16.8 ล้านบาท หรือ 27.6% 
เนื่องจากมีสดัสว่นรายได้ที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีที่เพิ่มขึน้ รวมถึงมีคา่ใช้จ่ายหกัลดหยอ่นภาษีที่สงูขึน้ 

 
ก าไรสทุธิ 

 ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ 596.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53.2 ล้านบาท หรือ 9.8% จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
ดงัตอ่ไปนี ้

 รายได้จากการขายเติบโต 0.7% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลกัคือ  ยอดขายออนไลน์ซึ่งเติบโต               
โดดเด่น 155.0% ยอดขาย “Younique Customized Furniture 4.0” ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ 55.1% 
และงานโครงการภายในประเทศซึง่เติบโต 9.8%  

 รายได้และก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการท่ีเพิ่มขึน้ จากพืน้ท่ีเช่าที่เพิ่มขึน้ และอตัราการเช่าที่เพิ่มขึน้ 
 การลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหนา่ยซึง่เป็นผลมาจากการบริหารคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพ 
 ทัง้นี ้ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายครัง้เดียวมลูค่า 35.4 ล้านบาท จากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia 

ซึง่หากไมร่วมคา่ใช้จ่ายครัง้เดียวในสว่นนี ้บริษัทจะมีก าไรสทุธิในปี 2561 มลูคา่ 578.3 ล้านบาท 
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 ในปี 2562 มีคา่ใช้จ่ายครัง้เดียวมลูคา่ 21.0 ล้านบาท (สทุธิหลงัภาษี) จากการปรับเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์
พนกังานเมื่อเกษียณอายุ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายครัง้เดียวในส่วนนี ้จะมีก าไรสทุธิในปี 2562 มูลค่า 617.1 
ล้านบาท 

 
14.4 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สนิทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 12,201 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือ 0.7% จากมลูคา่ 

12,282 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีเหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้
 การลดลงของสนิค้าคงเหลอื ซึง่เป็นไปตามนโยบายการลดสนิค้าคงคลงัของบริษัท  
 การลดลงของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จากการตดัคา่เสือ่มราคา 
 การลดลงของสทิธิการเช่าจากการตดัจ าหนา่ย 

 อยา่งไรก็ตาม การลดลงของสนิทรัพย์ข้างต้นได้ถกูชดเชยบางสว่นจากการเพิ่มขึน้ของรายการสนิทรัพย์ตอ่ไปนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดที่เพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO) 
 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากพืน้ท่ีให้เช่า 

หนีส้นิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีหนีส้นิรวม 7,241 ล้านบาท ลดลง 469 ล้านบาท หรือ 6.1% จาก 7,710 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการช าระคืนหุ้นกู้  และเงินกู้ยืมระยะสัน้บางสว่น  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 4,959 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 388 ล้านบาท หรือ 

8.5% จาก 4,571 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มทนุผา่นการเสนอขายหุ้นแก่
สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO) รวมถึงผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2562 

14.5 งบกระแสเงนิสด     

 

หน่วย : ล้ำนบำท 2561 2562 % เปลี่ยนแปลง 
เงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิด าเนินงาน 

1,534 
 

1,618 
 

+5.4% 
 

เงินสดจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน (311) (41) -86.7% 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,223 1,576 +28.9% 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (603) (546) -9.5% 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (136) (35) -74.6% 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สทิธิการเช่า (182) (37) -79.6% 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน (33) (28) -14.6% 
เงินสดจากกิจกรรมลงทนุอื่นๆ 385 83 -78.5% 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (569) (563) -1.2% 
เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 0 2,310 - 
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ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิ  525 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 199 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยมี
สว่นประกอบหลกัมาจากรายการตา่งๆ ดงันี ้

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,576 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 1,618 ล้านบาท และ (2) เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 41 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า และการลดลงของ
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น    

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 563 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์               
546 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 35 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สิทธิการเช่า 
37 ล้านบาท (4) เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  28 ล้านบาท และ (5)  เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ              
83 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 815 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 8,416 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,076 ล้านบาท 
(3) เงินสดจ่ายเพื่อช าระหุ้นกู้  1,300 ล้านบาท (4) เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 2,450 ล้านบาท (5) ดอกเบีย้
จ่าย 197 ล้านบาท และ (6) เงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ 69 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากก
กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้(1) เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 2,310 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 7,833 ล้านบาท และ (3) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,550 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
14.6 โครงกำรในอนำคต 

หน่วย : ล้ำนบำท 2561 2562 % เปลี่ยนแปลง 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,933 7,833 +13.0% 
เงินสดจา่ยเพื่อช าระเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (6,382) (8,416) +31.9% 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26 2,550 +9547.2% 
เงินสดจา่ยเพื่อช าระเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (533) (1,076) +101.9% 
เงินสดจา่ยเพื่อช าระหุ้นกู้  0 (1,300) - 
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (500) (2,450) +390.0% 
ดอกเบีย้จ่าย (170) (197) +16.0% 
เงินสดจา่ยส าหรับกิจกรรมจดัหาเงินอื่นๆ (20) (69) +254.4% 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (644) (815) +26.6% 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 0 (0) - 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 10 199 +1942.6% 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 317 326 +3.1% 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 326 525 +60.8% 
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 กำรปรับปรุงร้ำน Younique Customized Furniture 4.0 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสาขา Younique Customized Furniture ทัง้หมด 12 สาขา และเพื่อเป็นการพฒันานวตักรรม
และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มฐานลูกค้า บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงสาขา Younique Customized Furniture                    
ที่มีอยู่เพิ่มเติม รวมถึงการเพิ่มประเภทวสัดขุองผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายมากขึน้เพื่อจบักลุม่ลกูค้า Ultra luxury และ
เพิ่มศกัยภาพการปรับแตง่เพื่อสนองความต้องการของลกูค้า 

 กำรขยำยสำขำในต่ำงประเทศ 

หลงัจากการเปิดร้านแฟรนไชส์ทัง้ 2 สาขาแรก ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา 
ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี บริษัทจึงมีแผนท่ีจะเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มเติมตอ่ไปในปี 2563 ทัง้ในประเทศเวียดนาม
และประเทศอื่น ๆ เช่น กมัพชูา และเมียนมาร์ 

 กำรปรับปรุงสำขำเพื่อเพิ่มพืน้ที่ขำยส ำหรับผลิตภณัฑ์ที่มีอัตรำก ำไรสูง 

หลงัจากบริษัทได้มีการปรับปรุงสาขาของ Index Living Mall จ านวน 2 สาขา เพื่อท าการเพิ่มพืน้ท่ีขายส าหรับสนิค้าที่
มีราคาสูงและมีอัตราก าไรสูง  รวมถึงการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้                                 
ผลตอบรับของสาขาที่ปรับปรุงดงักลา่วทัง้ 2 แห่ง เป็นไปได้ด้วยดี บริษัทจึงมีแผนที่จะปรับปรุงสาขาอื่น ๆ เพิ่มเติม
ตอ่ไป 

 กำรติดตัง้แผงพลังงำนแสงอำทิตย์ 

หลงัจากที่บริษัทได้มีการติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโรงงาน รวมถึงการติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ที่ 
Index Living Mall ทัง้หมด 4  สาขา ในปี 2561 และอีก 6 สาขาในปี 2562 ที่ผา่นมา ได้ช่วยลดคา่พลงังงานไฟฟา้ของ
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั บริษัทจึงมีแผนท่ีจะติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ที่ร้าน Index Living Mall เพิ่มเติมอีกหลาย
แหง่ในปี 2563 เพื่อช่วยลดคา่พลงังานไฟฟา้ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้อยา่งยัง่ยืน  

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   

 

  
  

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู หน้า 1 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่ว
ถกูต้อง ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่  

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัาานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั
ทัง้ของบริษัทถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัท 
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว                      
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลักาานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว                    
บริษัทได้มอบหมายให้นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น 

                ชื่อ                   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายพิศษิา์ ปัทมสตัยาสนธิ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - นายพิศิษฐ์ ปัทมสตัยาสนธิ - 

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ - 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายบญัชี-การเงิน /            
บริหาร-พฒันาทรัพยากรมนษุย์  / เลขานกุารบริษัท - นางกนกวรรณรตัน์ ศรีมณีศิริ - 

 



 

 

  
 

 

 
 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี  

และเลขำนุกำรของบริษัท 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ีและเลขำนุกำรของบริษัทฯ  

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

1. นำงกรรณิกำ 
ชลิตอำภรณ์ 
ประธานกรรมการ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 

 
 

72 - ปริญญาตรี, Business, 
University of Colorado, 
USA 

- Advanced Management 
Program, Harvard 
University, USA 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 149/2561 

- Role of the Chairman 
Program (RCP)  
รุ่นท่ี 7/2545 

0.090 - 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทอ่ืน   
2561 – 2562 
    
 
2559 – ปัจจบุนั        
 
 
2558 – 2561       
 
2550 – 2558 
 

กรรมการ / กรรมการกิจกรรม
เพ่ือสงัคม / กรรมการก ากบั
ความเส่ียง 
รองประธานกรรมการ / 
ประธานท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร   
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / สถาบนัการเงิน 
 
 
บมจ. โอสถสภา / ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอปุโภค
บริโภค 
 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / สถาบนัการเงิน 
 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / สถาบนัการเงิน 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2. นำยจิรำยุทธ  
รุ่งศรีทอง 
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล /  
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 
 

53 - ปริญญาตรี, 
วศิวกรรมศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์, สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหาร ลาดกระบงั 

- ปริญญาโท, Operations 
Research,  George 
Washington University, 
USA 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 36/2548 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 60/2548 

- Financial Institutions 
Governance Program 
(FGP) รุ่นท่ี 4/2555 

0.029 -  2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน   
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2558 
 
2558   
2552 – 2554 
 
2549 – 2552 
 
2548 – 2549 
2547 - 2548 

กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการอิสระ 
 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานการเงิน 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ยนิูเวอร์แซล ยทูลีิตีส์้ / รับจ้างผลิตน า้สะอาด 
บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
/ สาธารณปูโภค 
บมจ. คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) / บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
กระทรวงคมนาคม 
บมจ. กสท โทรคมนาคม / บริการระบบเครือข่าย
โทรคมนาคม 
บมจ. กสท โทรคมนาคม / บริการระบบเครือข่าย
โทรคมนาคม 
บมจ. หลกัทรัพย์ บวัหลวง / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
บมจ. หลกัทรัพย์ ยไูนเตด็ / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

3. นำงเพญ็นภำ 
ธนสำรศลิี์ 

 กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
สรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ  
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้    
30 พฤษภาคม 2561 
 
 

65 - ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัโนวา เซาท์อีส
เทร์ิน, USA 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 3/2546 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 68/2548 

0.039 - 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ /  

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน   
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร / 
ผู้อ านวยการฝ่าย 
 
กรรมการ 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
กรรมการ 

บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ / ผลิตมอเตอร์พดัลม 
อะไหล่และอปุกรณ์ทกุชนิด 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล / กิจกรรมนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
บมจ. แพลนบ ีมีเดีย / ให้บริการและรับจ้างผลิตส่ือ
โฆษณา 
 
 
บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล / จดัจ าหน่ายสินค้า
อปุโภค-บริโภค         
 
บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้ / ส่งออกสินค้าอปุโภค
บริโภค 
บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดสิทริบวิชัน่ / จดั
จ าหน่ายสินค้าอปุโภค-บริโภค 
บจ. หวัหนิทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี ้/ ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั
2535 – ปัจจบุนั 
2530 – ปัจจบุนั 
2529 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ไทย บุนกะ แฟชัน่ / โรงเรียนสอนตดัเย็บ 
บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ / จดัสมัมนา 
บจ. งามศริิ / ภตัตาคาร 
บจ. นิฐาศริ / ภตัตาคาร 
บจ. ชยันิษฐ์ศริิ / ภตัตาคาร 
บจ. จิตต์ธนา / ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส์ / ผลิตอาหาร 

4. นำยอดิศักดิ์  
รักอริยะพงศ์ 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 
 

46 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท, Business 
Management, Nagoya 
University, ประเทศญ่ีปุ่ น 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 103/2556  

- หลกัสตูร Advance Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นท่ี 29/2563  
 

0.059 - 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน   
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั  
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บจ. มีทสเตอร์ / ขายเนือ้สตัว์ 
บจ. โคโค อาร์ท / ผลิตและจ าหน่ายมะพร้าว และ
ผลิตภณัฑ์จากมะพร้าว 
บจ. โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) / ผลิตเพ่ือจ าหน่าย
ทอ่ ข้อตอ่พลาสตกิ ที่ใช้ในอตุสาหกรรม 
บจ. โฮสเซ็นเตอร์ / ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อตุสาหกรรมทอ่ ข้อตอ่ท่ีใช้ในเคร่ืองจกัร 
บจ. ออลโคโค ่กรุ๊ป / ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากมะพร้าว 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจบุนั 
  
2558 –  ปัจจบุนั 
 
2558 –  ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั   
2551 – ปัจจบุนั   
 
2550 – ปัจจบุนั  
 
2556 –  2559 
 
2551 – 2556                 

กรรมการ 
 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ               
กรรมการ  
 
Managing Director 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการ
ด้านบริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited 
/ น าเข้า-ส่งออก และจดัจ าหน่ายสินค้า 
บจ. เซป็เป ้โฮลดิง้ (ประเทศไทย) / ให้บริการด้าน
บริหารจดัการแก่บริษัทในเครือ 
บมจ. เซป็เป ้/ ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ 
 
บจ. ฮายาชิ โปรดกัส์ / ธุรกิจจ าหน่ายถงุยางอนามยั 
บจ. เซปเป ้คอร์ปอเรชัน่ / ขายปลีกเคร่ืองดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 
บจ. โตโยกซ์ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) / ธุรกิจจ าหน่าย
ทอ่อตุสาหกรรม 
บจ. สามที เอ็นจิเนียร่ิง / ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วน
เคร่ืองจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม 
บจ. ทรัพย์อนนัต์ เยนเนอรัล ฟู้ด  / ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

5. นำยอริยะ  
พนมยงค์ 
กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 
 

46 - ปริญญาตรี, Mathematics 
& IT, University De 
Marne-La-Vallee, ประเทศ
ฝร่ังเศส 

- ปริญญาโท, Mathematics 
& IT, University De 
Marne-La-Vallee, ประเทศ
ฝร่ังเศส 

- ปริญญาโท, Management, 
London School of 
Economics, ประเทศ
องักฤษ 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 149/2561 

- - ก.พ. 2561 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน   

2562 – ปัจจบุนั 
 
2559 – 2562 
 
2554 – 2558   

กรรมการ / กรรมการ
ผู้อ านวยการ 
กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
 
ผู้จดัการประจ าประเทศไทย 

บมจ. บีอีซี เวลิด์ / ธุรกิจด าเนินการออกอากาศและ
ส่ือโฆษณา ธุรกิจโทรทศัน์  
บจ. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) / ข้อมลูข่าวสาร
และการส่ือสาร 
บจ. กเูกิล (ประเทศไทย) / เวบ็ไซต์หาข้อมลู 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

6. นำยพิศษิฐ์  
ีัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 
 

 

70 - ศลิปศาสตร์ดษุฏีบณัฑติ
กิตตมิศกัดิ์, การตลาด, 
มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 147/2561 

2.654 - คูส่มรสของ
บคุคลในล าดบั
ท่ี 7   

- บดิาของบคุคล
ในล าดบัท่ี 8-11 

 

2537 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั 
2526 – ปัจจบุนั         

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซา่ /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รีสอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ย.ูดี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั  
2539 – ปัจจบุนั 
2538 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM  
บจ. เดอะพลาซา่ มอลล์ เชียงราย / ให้เช่าท่ีดิน 
บจ. บางกอก ซนัโย สปริง / ผลิตสปริงอิเล็กทรอนิคส์ 
บจ. บางกอก ไอโทอะ / ขายเส้นลวดและเหล็ก 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

7. นำงขันทอง  
อุดมมหันตสุิข 
กรรมการ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 

 

66 - ปริญญาตรี, รัฐประศาสน
ศาสตร์, มหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบรีุ 

- MINI MBA, พาณิชยศาสตร์ 
และการบญัชี, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 147/2561 

4.159 - คูส่มรสของ
บคุคลในล าดบั
ท่ี 6   

- มารดาของ
บคุคลในล าดบั
ท่ี 8-11 

 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2545 – ปัจจบุนั  
2526 – ปัจจบุนั           

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร 

บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซา่ /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รีสอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ย.ูดี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

8. นำงสำวกฤษชนก  
ีัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ / กรรมการ
ผู้จดัการ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ  
30 พฤษภาคม 2561 
 

43 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ,
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท, Business 
Administration, 
International business, 
San Francisco State 
University, USA 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 144/2561 

6.731 - บตุรของบคุคล
ในล าดบัท่ี 6-7   

- พ่ีของบคุคลใน
ล าดบัท่ี 9-11 

 
 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
2540 – ปัจจบุนั           

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซา่ /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รีสอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ย.ูดี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อบุลราชธานี/ 
อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์./ อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. วนัเดอร์แลนด์ บิวตี ้/ ขายเคร่ืองส าอาง 
บจ. บางกอก ซนัโย สปริง / ผลิตสปริงอิเล็กทรอนิคส์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

9. นำงสำวพชิพมิพ์  
ีัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 
 

41 - ปริญญาตรี, สถาปัตยกรรม
ศาสตร์, สถาบนัเทคโนโลยี
เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 

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

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 144/2561 

6.661 - บตุรของบคุคล
ในล าดบัท่ี 6-7   

- พ่ี/น้องของบคุคล
ในล าดบัท่ี 9-11 

 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั  

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซา่ /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562– ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รีสอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ย.ูดี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อบุลราชธานี/ 
อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์./ อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

10. นำยเอกลักษณ์  
ีัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ /  
รองกรรมการจดัการ
อาวโุส สายพฒันา
ธุรกิจ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 
 

38 - ปริญญาตรี, 
วศิวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
อตุสาหการ, จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโท, International 
Business, Thunderbird 
Global School of 
Management, Arizona, 
USA  

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 144/2561 

6.661 - บตุรของบคุคล
ในล าดบัท่ี 6-7   

- พ่ี/น้องของบคุคล
ในล าดบัท่ี 9-11 

 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / รองกรรมการ 
ผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
2552 – ปัจจบุนั  

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซา่ /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รีสอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ย.ูดี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. เจวี เรสโท / ภตัตาคาร 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อบุลราชธานี/ 
อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์./ อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

11. นำยเอกฤทธ์ิ 
ีัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
30 พฤษภาคม 2561 

 

34 - ปริญญาตรี, คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท, Global MBA 
program, University of 
Michigan, Ross School   
of Business,  Ann Arbor, 
USA 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 149/2561 

6.790 - บตุรของบคุคล
ในล าดบัท่ี 6-7   

- น้องของบคุคล 
ในล าดบัท่ี 9-11 

 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
2552 – ปัจจบุนั  

กรรมการ  
 
กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. /  ร้านค้า 
Index Living Mall ในประเทศมาเลเซีย 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซา่ /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รีสอร์ต   
บจ. เลขท่ีแปด / ร้านอาหาร 
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชยั / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ย.ูดี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั           
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ  
 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อบุลราชธานี/ 
อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์./ อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 19 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

12. นำยวิพล วรเสำหฤท 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบตักิาร  
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
1 สิงหาคม 2562  

54 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
การตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร  
- หลกัสตูร Director 

Certification Program  
(DCP) รุ่นท่ี 154/2554 

0.004 - 2562- ปัจจุบนั 
 
บริษัทอ่ืน  
2560-2561  
2557-2560 
 
2554 - 2557 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบตักิาร 
 
กรรมการผู้จดัการ  
First Executive Vice 
President  
กรรมการผู้จดัการ  
 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
บริษัทกรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) / ประกนัภยั 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) / สถาบนัการเงิน 
 
บริษัทไทยพาณิชย์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) / 
ประกนัชีวติ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 20 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

13. นำงกนกวรรณรัตน์ 
ศรีมณีศริิ 

 รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุส  
สายบญัชี-การเงิน
และบริหาร-พฒันา
ทรัพยากรมนษุย์  / 
เลขานกุารบริษัท 

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
   16 กนัยายน 2553    

53 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ 
สาขาบญัชี, 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
- หลกัสตูร Company 

Secretary Program 
(CSP) ครัง้ที่ 95/2562  

- ประกาศนียบตัรศนูย์ส่งเสริม
การพฒันาความรู้ตลาดทนุ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย หลกัสตูร 
CFO’s Orientation Course 
for New IPOs 2561 

- นบัชัว่โมงการพฒันาความรู้
ตอ่เน่ืองตามเกณ์คณุสมบตัิ
ของผู้ รับผิดชอบในสายงาน
บญัชีและการเงินของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

0.013 - 2553 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส
สายบญัชี-การเงินและบริหาร-
พฒันาทรัพยากรมนษุย์  / 
เลขานกุารบริษัท 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน   
2548 – ปัจจบุนั 
2544 – 2553 

กรรมการ 
Corporate Finance Director 
 

บจ. สยามบีทบูี / ธุรกิจด้านการส่ือสาร 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์แนชชัน่แนล / ธุรกิจอาหาร 
และเคร่ืองดื่ม ธรุกิจโรงแรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจโรงแรม 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 21 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

TLCA CFO Professional 
Development Program 
(TLCA CFO CPD) 2019 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 22 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

14. นำยณัตนัิยน์ 
ยุทธพัฒน์ศักดิ์ 
รองกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส สายงานขาย
โครงการและ
เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
1 ตลุาคม 2537    

58 - ปริญญาตรี, 
วศิวกรรมศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

0.411 - 2537 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
สายงานขายโครงการและ
เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

15. นำยขวัญชัย 
กิจก้องขจรชัย 
รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุส  
สายบริหารสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
1 สิงหาคม 2537   

52 - ปริญญาตรี, ศลิปศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

0.003 - 2537 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. /  ร้านค้า 
Index Living Mall ในประเทศมาเลเซีย 

16. นำยสมชำย โตสม
สกุล 
รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุสสาย
การพาณิชย์ 

52 -  ปริญญาตรี สถิตศิาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2562 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
สายการพาณิชย์ 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน 
2562 
2561–2562  
 

 
Head of Wholesales 
กรรมการผู้จดัการ 
 

 
บมจ. แอสเสท เวล์ิด  
บจ. ทรู ดจิิตอล มีเดีย แอนด์ แพลตฟอร์ม / ดจิิตอล 
มีเดีย 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 23 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

   วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     
1 พฤศจิกายน 2562  

2558 – 2561 
 
 

Senior Vice President, Food 
Business Unit Head and 
Corporate Strategy  

บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
 
 

2552- 2554 Regional Customer Service 
Excellent Director 

บจ. ยนิูลิเวอร์ เซ้าท์ แอฟริกา  

17. นำงสำวีวำรณ์วดี 
วชัิยดษิฐ 
รองกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส สายห่วงโซ่
อปุทานและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
7 กนัยายายน  2559 

50 - ปริญญาตรี, วทิยาศาสตร์ 
Biotechnology, 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

0.003 - 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส
สายห่วงโซอ่ปุทานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   
2560 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. /  ร้านค้า 
Index Living Mall ในประเทศมาเลเซีย 

บริษัทอ่ืน   
2533 – 2559 Customer Service Director 

 
Unilever Thai Trading /  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อปุโภคบริโภค 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 24 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

18. Mr. Gerard 
Mcgurk 
รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุสสาย
ธุรกิจตา่งประเทศ 

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
        3 พฤษภาคม 2559 

52 - ปริญญาตรี,  Business 
Studies, Dundee College 
Of Commerce, ประเทศ 
สก็อตแลนด์ 

0.001 - 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส
สายธุรกิจต่างประเทศ 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืน   

2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – 2558 

กรรมการ 
 
Executive Vice Present 

Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. /  ร้านค้า 
Index Living Mall ในประเทศมาเลเซีย 
บมจ. โรบนิสนั / ค้าปลีก 

19. นำงกำญจนวรรณ 
ลำยลักษณ์ศิริ 
รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุสสาย
การตลาด 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
1 มีนาคม 2562 

48 - ปริญญาตรี,  รัฐศาสตร์, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- Mini MBA, จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

0.001 - มี.ค. 2562 – 
ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส
สายการตลาด 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 

2560 – 2562 รองกรรมการผู้จดัการสาย
การตลาด 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 

บริษัทอ่ืน   
2557-2559 
 
2546-2557 
 

รองกรรมการผู้จดัการสาย
การตลาด 
General Manager/ 
Marketing 

บมจ. เซน็ทรัลพฒันา / พฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีใน
ศนูย์การค้า 
บมจ. โรบนิสนั 

20. นำยสุชำต ิ 
ศศวิิมลวทิย์ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บญัชี 

       วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
         16 กมุภาพนัธ์ 2541 

52 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ 
บญัชี, มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.007 - 2541 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทอ่ืน   

2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. แอคโฮม ออดทิ / ตรวจสอบบญัชี 
บจ. ศศ ิแอคเค้าท์ติง้ / ตรวจสอบบญัชี 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 25 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
)ีี(  

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ีระวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ีระสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ีระเภทธุรกิจ 

- เข้าอบรมพฒันาความรู้
ตอ่เน่ืองทางด้านบญัชีท่ี
เป็นไปตามหลกัเณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศกรม
พฒันาธุรกิจส าหรับปี 2560 
จ านวน 26 ชัว่โมง ส าหรับปี 
2561 จ านวน 7 ชัว่โมง และ
ส าหรับปี 2562 จ านวน 24 
ชัว่โมง 

21. นำยต่อศักดิ์  
กำญจนนิมมำนนท์ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน 

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
      1 เมษายน 2559 

63 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ 
บญัชี, มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

0.015 - 2559 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
2541 – 2559 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

* หมายเหต:ุ  ค านวณตามสดัสว่นการถือหุ้นที่แท้จริง (effective rate) ตามข้อมลู ณ วนัที่ 31 มกราคม 2563 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 26 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติแตง่ตัง้นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เป็นเลขานกุารบริษัทของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15                       
แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคบัของบริษัท  และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการ
เปลีย่นแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการและผู้บริหาร 

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ง) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทัง้จดัสง่ส าเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัท 
ได้รับรายงานนัน้ 

5. ติดตามและดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเร่ืองอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 



 

 

  
 

 

 
 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย 



เอกสารแนบ 2  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย 

รำยช่ือ ILM IDF TW  ILM Inter  
1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ X    

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง //, Ax    

3. นางเพ็ญนภา ธนสารศลิป์ //, A    

4. นายอดศิกัดิ ์รักอริยะพงศ์ //, A    

5. นายอริยะ พนมยงค์ //    

6. นายพิศษิฐ์ ปัทมสตัยาสนธิ /,0 / / / 

7. นางขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ / / / / 

8. นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ /,0 / / / 

9. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ / / / / 

10. นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ /,0 / / / 

11. นายเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ / / / / 

12. นางกนกวรรณรัตน์  ศรีมณีศริิ 0    

13. นางสาวพรพรรณ วงศ์มาศา 0    

14. นายขวญัชยั  กิจก้องขจรชยั 0    

15. นาง รัตนา อนนุตการุณ 0    

16. นายณตัินยัน์  ยทุธพฒัน์ศกัดิ์ 0    

17. นางสาวปวารณ์วดี วชิยัดษิฐ 0    

18. Gerard  Mcgurk 0    

19. นายสุชาต ิศศวิิมลวทิย์ 0    

20. นายตอ่ศกัดิ ์กาญจนนิมมานนท์ 0    
หมายเหต:ุ 
x  = ประธานกรรมการ / = กรรมการ Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
// =  กรรมการอิสระ 0 = ผู้บริหาร A = กรรมการตรวจสอบ 



 
  

 

  
 

 

 
 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 
 
  



เอกสารแนบ 3  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นายพิสิฏฐ์ โอประภากร 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

33 - ป ริ ญญ า โ ท  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บัณ ฑิ ต                  
สาขาการเงิน (MBA – Finance) สถาบนับณัฑิต   
พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี 
(BBA – Accounting) เกียรตินิยมเหรียญทอง
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

- ผู้สอบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 
- อบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
จากสภาวิชาชีพบญัชี ดงันี ้
> 80 ประเด็นทจุริตที่องค์กรต้องรู้เทา่ทนั 
> การวางแผนงานบริหารงานตรวจสอบ  

ประจ าปี 
>  Audit Process วิธีการวางแผนงานตรวจสอบ

ระบบงาน 
>  โครงการอบรมเพื่อ รับวุฒิบัตรด้านการ

ตรวจสอบภายใน (IACP) 

2557 – ปัจจบุนั ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน) 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

2556 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวโุส (ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร) บจ. ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส  

2553 - 2555 เจ้าหน้าที่อาวโุส (ความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน) 

บจ. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ  

   

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   

 

  
  

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี-  



 

 

  
 

 

 
 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 5 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 



 

 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง

เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และความเป็นอิสระตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีนายจิ

รายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ท า

หน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะ กรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 6 ครั้ง และ

นอกจากนี้ได้เชิญผู้สอบ บัญชีเข้าประชุมด้วยในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

เป็นดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
5/6 

นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายอดศิักดิ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 5/6 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถึงการสอบทานให้มกีารรายงานงบการเงินของบริษัท อยา่งถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบควบคมุ

ภายใน และกระบวนการก าากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีการดูแลการ

ท ารายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

ตลอดจนมีหนา้ที่ ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็น

สาระส าาคัญสรุปได้ดงันี ้

สาระส าคัญของงานที่ได้ปฏบิตัิในปี 2562 

1. ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจ ารายไตรมาส และประจ าปี ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวาระพิจารณาสอบทานงบการเงิน

ของบริษัท 

2. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น 
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3. ประชุมร่วมกับส านักตรวจสอบภายใน ถึงการปฏิบัติงานและขอบเขตการด าเนินงาน แผนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้

ว่าการ ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2562 นี้

ได้ท าการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในภาพรวม รวมถึง

การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

5. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

6. ส าหรับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในมีการ

ตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการสอบทานและมีการเปิดเผยเพื่อให้มั่นใจ

ว่าบริษัทมีการด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 

7. จัดท าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กร และ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

และระบบ การติดตาม โดยให้ความส าคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ น าองค์กร

ไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารและจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีการ

ส่ือสาร กับคณะท างานความเส่ียงเพื่อให้เข้าใจความเส่ียงที่ส าคัญ ทั้งความเส่ียงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร

อย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส 

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ าปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี และกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

กฎบัตรที่ก าาหนดไว้ 

10. สนับสนุนให้บริษัทเปิดช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ 

(Whistleblowing) ผ่าน ช่องทาง Website ถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดแูล

กิจการท่ีดี 

11. ส าหรับการก ากับดูแลในเรื่องแนวทางปฏิบัติงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มอบหมายให้ส านักตรวจสอบภายในสอบ

ทานมาตรการและการก าาหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ 

รวมถึงขยายแนวทางการปฏิบัติ ไปยังคู่ค้า เช่น จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินคูค่้า จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่

ค้า (Code of Conduct for Suppliers) กรอบแนวทางปฏิบัติในการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบตัิงานในปี 2562  

1. งบการเงินของบริษัทเป็นท่ีเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลา 

2. บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบการติดตามที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 

3. บริษัทไม่มีการปฏิบัติอันใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. การท าธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีข้อบ่งชี้หรือ

ข้อสังเกตอื่นใดที่ส่อถึง ความผิดปกติ 

5. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน มีความเป็นอิสระมี

ความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ท าให้เชื่อมั่นได้วา่

การตรวจสอบบัญชีเป็น ไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระ แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ขอบเขตงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ

และมีประสิทธิผล 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

 

             นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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