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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญความท้าท้ายทางเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตครั้งใหญ่ จากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 ทั้งนี้รัฐบาลไทยมีมาตรการณ์ล็อคดาวน์ประเทศที่
ท าให้บริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการทั้ง Index Living Mall และห้าง The Walk เกือบทุกสาขาเป็นระยะเวลาเกือบสองเดือน 
(ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563)  ส าหรับบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ระดมทั้ง
ความคิด ก าลังและความร่วมมือจากทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจทันทีท่ีเกิดสถานการณ์ เพื่อน าพาธุรกิจของบริษัทให้สามารถฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ และผลักดันธุรกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
ให้ได้เร็วที่สุด  

สืบเนื่องจากการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทได้พลิกวิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้โดยเฉพาะ
ช่องทางการขายทางออนไลน์เพื่อทดแทนการขายผ่านสาขา ซึ่งการขายออนไลน์น้ันเติบโตอย่างมากในช่วงล็อคดาวน์ และมีการ
หาช่องทางเพิ่มรายได้อื่นๆ จากฐานธุรกิจเดิมโดยการหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานภายในบริษัท ให้คล่องตัวและมีแผนฉุกเฉินรองรับการท างานผ่านออนไลน์มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น ชะลอการลงทุนการเปิดสาขาใหม่และใช้การปรับปรุงพื้นที่ขายแทน โดยเน้นจัดโซนสินค้า และพื้นที่การวางสินค้าใหม่ 
นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ทั้งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ Index Living Mall และผู้ประกอบการภายในพื้นที่เช่าของ The Walk, Little 
Walk, และ Index Mall ทุกสาขา 

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในปี 2563 ผ่านการขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่จะช่วยเสริม
ศักยภาพของฐานธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อาทิเช่น บริษัทได้ร่วมกับ NocNoc.com ผู้น าแพลตฟอร์มตลาด
ออนไลน์ หมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างยอดขาย
ออนไลน์ให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดออนไลน์  ส าหรับ Younique แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ส่ังตัด บริษัทได้
ร่วมมือกับ SCG (ผู้น าด้าน Innovative House) และ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด (ผู้น าธุรกิจศูนย์รวมสินค้าวัสดุตกแต่ง 
กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ า ห้องครัว และของแต่งบ้าน) ในการเปิดโชว์รูม "Younique Customized Furniture นวัตกรรม
เฟอร์นิเจอร์ส่ังตัดตามใจคุณ” ในอาคาร SCG Experience และร้านบุญถาวร ตามล าดับ อีกทั้ง ยังได้ร่วมมือกับบริษัท แลนดี้ 
โฮม (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าของ Younique ให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีม่ีความต้องการเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งอย่างแท้จริง 

ส าหรับธุรกิจการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่าได้ปรับปรุงพื้นที่ในสาขา Index Living Mall เพื่อขยายเป็นพื้นที่เช่าเพื่อ
สร้างรายได้และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการใน Index Living Mall เพิ่มขึ้น โดยคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมาเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการและตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ท่ีลูกค้าต้องการในระยะยาว  

นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญในบริหารจัดการสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริหารจัดการสินค้า
คงคลังเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังลงจากปี 2562 เป็นมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท อีกทั้ง 
บริษัทได้ท า Lean Operation ในด าเนินงานของทุกหน่วยงาน การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิต ลดต้นทุนการผลิต และต้นทุนด าเนินการในทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทได้
เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2562 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และเงินปัน
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ผลระหว่างกาลของปี 2563 เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และบริษัทยังสามารถช าระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ได้ก่อนก าหนด 
ช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตได้ 

ท่ามกลางภาวะวิกฤติที่ผ่านมาในปี 2563 และมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อเนื่องนั้น บริษัทมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและ
บริการที่คัดสรรให้สามารถตอบสนองลูกค้าและผู้บริโภคให้ตรงต่อความต้องการแบบ Personalize มากขึ้น ผ่านทุกช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินกิจการทั้ง
ธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า ทั้งนี้  บริษัทยังคงนโยบายในการควบคุมต้นทุนการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ และให้ความส าคัญกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2564 อีกด้วย 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นที่หนึ่งในใจเรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

พันธกิจ (Mission)  

1. เราเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแบรนด์ที่เข้มแข็ง และทีม
ผู้บริหารมืออาชีพ 

2. เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ด้วยการขยายแฟรนไชส์ไปสู่ภูมิภาคเอเชียและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. เราเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าเสมอ ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีไซน์ทันสมัย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น 

4. เรามุ่งให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่พนักงาน คู่ค้า และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม 

ค่ำนิยมองค์กร (Core value) 

รวดเร็ว ทันสมัย และใส่ใจบริการ (Speed Technology & Service : STS) 

 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นความเป็นหนึ่งในใจเรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในเอเชีย  บริษัท
ใส่ใจถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ชีวิตและการจับจ่ายสินค้าที่
เปล่ียนแปลงไปหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19  บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพการท าตลาดผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบช่องทางจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ต่อเนื่อง 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประสบการณ์ที่ดีในการช้อปปิ้งออนไลน์ พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ทางการตลาด Online 
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.indexlivingmall.com เอง เว็บไซต์ Marketplace และ Platform 
ชั้นน า รวมทั้งมีช่องทางขาย Social Media ให้ครบทุกช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทยังวางแนวทางในการขยายธุรกิจผ่าน
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การร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่กวา้งขึน้ และเพิ่มศักยภาพในการรับรองความต้องการ
ของผู้บริโภคทีน่ิยมซื้อขายผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น  

บริษัทยังได้วางแผนสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส่ังตัด Younique ซึ่งสอดรับกับกระแสความต้องการ 
Customized Furniture ของผู้บริโภคที่สูงขึ้น โดยได้ให้ความส าคัญในการขยายการให้บริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น SCG 
และบุญถาวร ซื่งมีโอกาสในการขยายการเปิดโชว์รูม "Younique Customized Furniture นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่ังตัดตามใจ
คุณ” ในสาขาอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังแสวงหาความร่วมมือกับบริษัทรับสร้างบ้านรายอื่นๆ หลังจากประสบ
ความส าเร็จจากการร่วมมอืในการขยายธุรกิจกับ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์รับสร้างบา้นอันดับ 1 ของประเทศ
ไทย มาแล้ว บริษัทยังคงพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมและมีฟังก์ชั่นใช้งานท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์   

ส าหรับแผนในการขยายร้าน Index Living Mall ทั้งภายในและภายนอกประเทศนั้น ในปี 2564 ด้วยภาวะเศรษฐกิจ
และก าลังซื้อที่ชะลอตัวของประเทศไทย บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบส าหรับการลงทุนเปิดสาขาภายในประเทศ ส่วนของ
ตลาดต่างประเทศ บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านช่องทาง Franchise โดยให้ความส าคัญกับประเทศ
ในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงเป็นหลัก เช่น เวียดนาม และเมียนมาร์ เป็นต้น  

ส าหรับธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า บริษัทมีแผนในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายพื้นที่เช่าให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งพื้นที่
เช่าภายใน Index Living Mall และ The Walk   

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายต่าง ๆ แล้ว บริษัทยังคงนโยบายในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอ
ตัวในระยะยาว บริษัทยังมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมีการน านวัตกรรมเครื่องจักรใหม่จากประเทศเยอรมนีที่เป็น
เทคโนโลยี Fully Automation มาใช้และให้ความส าคัญในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด
ต้นทุนการเก็บรักษา ต้นทุนการด าเนินงาน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจอีกทางหน่ึงด้วย   

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี 2561 

‐ เปิดตัวร้านเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ MOMENTOUS ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์อเมริกัน ลักซูรี่ ลิฟวิ่ง ภายใต้               
คอนเซ็ปต์ “Living in the Moment” ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 

‐ เปล่ียนชื่อบริษัทโฮม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ากัด ซึ่งได้รับโอน
ธุรกิจแฟรนไชส์จากครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ 

‐ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  

‐ ยกเลิกกิจการ Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. เนื่องจากผลด าเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
และยังคงขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งได้หยุดขายสินค้าภายในร้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดบริษัทต่อไป 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2563 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)                  สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  
   

 

  

ส่วนที่ 1 หน้า 5 

 

‐ เปิด Index Living Mall สาขาบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมศีักยภาพในฝ่ังตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร  

ปี 2562 

‐ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

‐ เปิด Index Living Mall สาขาชัยพฤกษ์และสาขาจันทบุรี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทางฝ่ังนนทบุรีและตะวันออก 
ตามล าดับ 

‐ เปิดร้าน WINNER Store สาขาแรกที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กภายใต้รูปแบบ COCO 
(Company Owned Company Operated) 

‐ บริษัทเปิดร้าน Index Living Mall 2 สาขา ที่เวียดนาม ซึ่งเป็นร้าน Franchise ที่โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม 
เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง 

ปี 2563 

‐ ปิดสาขาชั่วคราวของ Index Living Mall, The Walk และ Little Walk ตั้ งแต่วันที่  22 มีนาคม ถึงวันที่  16 
พฤษภาคม 2563 ตามค าส่ังการล็อคดาวน์ของรัฐบาล เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยังมีพื้นที่
บางส่วนที่ใน The Walk และ Little Walk บางส่วนที่ยังสามารถให้บริการได้ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร 
(ส าหรับบริการส่ังกลับเท่านั้น) และร้านขายยา เป็นต้น ทั้งนี้ สาขาทั้งหมดกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว
ตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 

‐ ปิดร้าน Index Furniture Center สาขา The Mall ท่าพระ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เนื่องจากหมดสัญญาเช่า
พื้นที่ระยะยาว และปิดร้าน Index Furniture Center สาขาสนามบินดอนเมือง เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้น
มา เนื่องจากมาตรการเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศหยุดชะงัก 
ประกอบกับผลประกอบการไม่มีนัยส าคัญต่อยอดขายรวมของบริษัท  บริษัทจึงยุติการด าเนินการของสาขา
ดังกล่าว  

‐ ปิดร้าน BoConcept สาขา Index Living Mall พัทยา เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้ยอดขายของสาขา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และก าลังซื้อยังไม่กลับฟื้นเป็นปกติ บริษัทจึงตัดสินใจที่จะยุติการ
ด าเนินงานของสาขาดังกล่าว เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการบริหารงานอย่างเหมาะสม 

‐ เปิดร้านแฟรนไซส์ Index Living Mall ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์เป็นสาขาที่ 5 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
และเปิดร้าน Index Living Mall ทีเ่มืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม สาขาที่ 3 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 

‐ เปิดตัวแบรนด์สินค้าใหม่ Furinbox เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปบรรจุในกล่อง นวัตกรรมสินค้าเฟอร์นิเจอร์แนวคิดใหม่ที่
ออกแบบ ที่ผ่านการดีไซน์และพัฒนาให้ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายและความสะดวกสบาย ด้วย
จุดเด่นด้านราคาย่อมเยา ประกอบติดตั้งง่าย เข้าถึงได้กับทุกพื้นที่ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดแมส (Mass Market)และ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางขายออนไลน์  

‐ ร่วมมือกับ NocNoc.com ผู้น าแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ หมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อเสริม
ศักยภาพของบริษัทบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ในกลุ่มสินค้า Home Living และสนับสนุนการเติบโตของ
ยอดขายออนไลน์ 
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‐ ร่วมมือกับ SCG ผู้น าด้าน Innovative House โดยเปิดโชว์รูม "Younique Customized Furniture นวัตกรรม
เฟอร์นิเจอร์ส่ังตัดตามใจคุณ” อย่างเป็นทางการภายในอาคาร เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ สร้างโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้าของ Younique 

‐ ร่วมมือกับ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด ผู้น าธุรกิจศูนย์รวมสินค้าวัสดุตกแต่ง กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ า 
ห้องครัว และของแต่งบ้าน โดยเปิดโชว์รูม "Younique Customized Furniture นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่ังตัดตามใจ
คุณ” ที่บุญถาวร สาขาเกษตรนวมินทร์ สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของ Younique ให้กว้างขึ้น 

‐ ร่วมมือกับ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์รับสร้างบา้นอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อสรา้งโอกาสใน
การเข้าถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการสรา้งบา้นใหม่ได้โดยตรง 

‐ ปิดสาขาชั่วคราวของ Index Living Mall สาขามหาชัย (ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564) 
และสาขาระยอง (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564) ตามค าส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ 

 
1.3 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทได้แบ่งแยกการด าเนินการอย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกิจ โดยบริษัทในเครือ เช่น บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์
เฟิร์น จ ากัด ท าหน้าที่ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งให้กับบริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทเดอะวอล์ค 
จ ากัด ด าเนินธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่เช่า นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์  จ ากัด ดูแลการให้สิทธิ
แฟรน์ไชส์กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ  

แผนภำพโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 
 

* หยุดด าเนินกจิการแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการปิดบริษัท 

 

 

บมจ. อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำเฟอร์นิเจอร์       

ของใช้ภำยในบ้ำน และของตกแตง่
บ้ำน 

บจก. อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
ผลติเฟอร์นิเจอร์และท่ีนอน 

99.99% 

บจก. บางกอก คาซ่า 
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. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร โดยมุ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าของใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ของบริษัทและแบรนด์อื่น ๆ ผ่านช่องทางจ าหน่ายที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านค้า
ปลีกของบริษัทงานโครงการ ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) และออนไลน์  ให้ครอบคลุมการจัดจ าหน่ายภายในประเทศ ส าหรับ
ตลาดต่างประเทศ บริษัทมีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศนั้น ๆ 
รวมถึงการขายแบบงานโครงการ และการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้ประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่าภายใน Index Living Mall และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้แบรนด์ The 
Walk, Little Walk และ Index Mall   

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจ าแนกตามช่องทางการจัดจ าหน่าย สรุปได้ดังนี้   

 2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
1. ภายในประเทศ       

1.1. หน้าร้านค้าปลีกของบรษิัท 7,438.1  81.1  7,472.7  80.9    5,976.0 78.0 
1.2. งานโครงการ 1,082.8  11.8 1,189.3  12.9 839.0 11.0 
1.3. ตัวแทนจ าหน่าย 133.1 1.5 123.6 1.3 83.4 1.1 
1.4. ออนไลน์ 84.8 0.9 216.4 2.3 549.0 7.2 

รวมรำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศ 

 8,738.9  95.3 9,001.9 97.5 7,447.4 97.3 

2. ต่างประเทศ       
2.1. แฟรนไชส์และตัวแทนจ าหน่าย  106.9  1.2  107.2  1.2   62.2 0.8 
2.2. รับจ้างผลิต (OEM)      43.4  0.5          56.6  0.6           125.3 1.6 
2.3. ILM Malaysia/1    175.4  1.9               -    -               -    - 
2.4. งานโครงการต่างประเทศ   109.6  1.2          70.4  0.8 22.2 0.3 

รวมรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ    435.3  4.7        234.2  2.5         209.7 2.7 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 9,174.2  100.0     9,236.1  100.0      7,657.1 100.0 
หมายเหตุ  /1 ยกเลิกกิจการ ILM Malaysia ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนการทางกฎหมาย  

2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริกำร 

บริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งไดด้ังนี ้

2.1.1 ธุรกิจจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  

   ลักษณะของสินค้ำ แบ่งได้เปน็ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1. สินค้ำเฟอร์นิเจอร์   

1.1. สินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท มีทั้งหมด 6 แบรนด์ ได้แก่ Index Furniture, WINNER, Logica, 

Trend Design, Younique และ Furinbox ที่ครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทการใช้งานในบ้านและ

ส านักงาน เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดเป็นหลัก และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 

(MDF) ภายใต้มาตรฐานยุโรป E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวผลิตจากทั้งโรงงานของกลุ่มบริษัท
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และผู้ผลิตสินค้าภายนอก  ส าหรับ Furinbox เป็นแบรนด์สินค้าใหม่ที่เปิดตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

เป็นเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปบรรจุในกล่องแนวคิดใหม่ที่มีราคาย่อมเยา ประกอบง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

ส าหรับกลุ่มลูกค้า Mass Market โดยจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก  

1.2. สินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์อื่น ๆ ประกอบด้วยแบรนด์ BoConcept ที่ขายภายในร้าน BoConcept และ

แบรนด์ STANLEY และ HOOKER ที่ขายภายในร้าน MOMENTOUS  สินค้าเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวเป็นสินค้า

น าเข้าจากต่างประเทศ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้สูงขึ้นมา  
2. สินค้ำเคร่ืองตกแต่งบ้ำน  

ครอบคลุมสินค้าตกแต่งบ้านทุกประเภท มากกว่า 16,000 รายการ ที่คัดสรรและออกแบบอย่างทันสมัยภายใต้แบ

รนด์ Index Home ซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดขายรองลงมาจากเฟอร์นิเจอร์ ยังมีแบรนด์สินค้าส าหรับเด็ก (Baby & 

Kids) อย่าง Baby Journey  
3. สินค้ำที่นอนและเคร่ืองนอน  

บริษัทจ าหน่ายสินค้าที่นอนและเครื่องนอนในร้าน Index Living Mall มีหลากหลายแบรนด์ทั้งที่ผลิตเอง และเป็น

สินค้าฝากขาย โดยมีแบรนด์ THERAFLEX, WINNER ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทที่ผลิตเอง ส าหรับแบรนด์ Serta 

นั้น บริษัทได้ยกเลิกการขายเมื่อสิ้นปี 2563 หลังจากสิ้นสุดสัญญาการเป็นตัวแทนผลิตและจัดจ าหน่าย   
 

ส าหรับแบรนด์สินค้าที่นอนและเครื่องนอนฝากขายที่จ าหน่าย ได้แก่ Sealy, Dunlopillo, Lotus, SANTAS, 

Slumberland และ Stevens เป็นต้น รวมทั้งชุดเครื่องนอนอยา่งหมอน ผ้านวม หมอนข้าง และปลอกหมอน ภายใต้

แบรนด์ของบริษัทคือ Index Home และแบรนด์ Caterine Brooks      

นอกจากนี้ บริษัทมีบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและกายภาพเกี่ยวกับการนอนเต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมการขาย
สินค้าที่นอนและเครื่องนอนในโซน Sleeping Klinic  

4. สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  
บริษัทรวบรวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลากหลายประเภทจากแบรนด์สินค้าชั้นน า รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

แบรนด์ของบริษัทในโซน POWER ONE ภายในร้าน Index Living Mall แบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท

ได้แก่ แบรนด์ Cusino ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและอุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้า แบรนด์ Cavallini ส าหรับ

เครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน  ส่วนของเครื่องใช้ ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นน าที่จ าหน่าย ได้แก่  SAMSUNG, LG, 

ELECTROLUX, HITACHI, PHILLIPS และ SHARP เป็นต้น 
 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย สามารถแบ่งได้ ดังนี ้

1. ร้ำนค้ำปลีก  

ศูนย์ ร วม สินค้ า เฉพาะอย่ า ง  ( Specialty Mall) ที่ ร วบรวมเฟอร์ นิ เ จอร์ ส าหรั บบ้ านและส านักงาน                         

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้านอื่น ๆ รายได้ของการขายผ่านร้านค้าปลีกมีสัดส่วน

สูงสุดกว่า 70%  โดยร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก่   
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1.1 ร้าน Index Living Mall มีจ านวน 35 สาขา โดยแบ่งเป็นรูปแบบร้าน Standalone จ านวน 31 สาขา ซึ่งมี

พื้นที่ในส่วนของขายสินค้าตั้งแต่ประมาณ 3,500 ถึง 18,000 ตารางเมตร กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และ

รูปแบบร้าน Index Furniture Center ทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์จ านวน 4 สาขา โดย

มีพื้นที่ในส่วนที่ใช้ขายสินค้าตั้งแต่ประมาณ 530 ถึง 3,300 ตารางเมตร นอกเหนือจากการจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ร้าน Index Living Mall ยังมีการบริการอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับบ้าน 

เช่น Design & Build by Index Living Mall เป็นบริการออกแบบและตกแต่งบ้าน Index Home Service 

บริการส าหรับคนรักบ้าน เช่น บริการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ และผ้าม่าน บริการขนย้าย บริการตกแต่งภายใน 

บริการท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า และท าความสะอาดบ้าน บริการจัดส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 

รวมถึงบริการอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น บริการตรวจสอบและต่อเติมภายในที่พักอาศัย เป็นต้น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้จ าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์อย่างครบวงจร 
 

รายชื่อสาขา Index Living Mall   

ล ำดับ สำขำ จังหวดั ชื่อร้ำน 

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
1 ซีคอน ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center 
2 เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center 
3 เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center 
4 รังสิต ปทุมธาน ี Index Living Mall  
5 บางนา กรุงเทพมหานคร Index Living Mall 
6 เอกมัย กรุงเทพมหานคร Index Living Mall 
7 บางใหญ ่ นนทบุร ี Index Living Mall 
8 รัตนาธิเบศร ์ นนทบุร ี Index Living Mall 
9 แฟช่ันไอส์แลนด-์รามอินทรา กรุงเทพมหานคร Index Furniture Center 

10 ราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร Index Living Mall 
11 เกษตรนวมินทร ์ กรุงเทพมหานคร Index Living Mall 
12 มหาชัย สมุทรสาคร Index Living Mall 
13 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Index Living Mall 
14 นครปฐม นครปฐม Index Living Mall 
15 พระราม 2 กรุงเทพมหานคร Index Living Mall 
16 บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุร ี Index Living Mall 
17 ชัยพฤกษ์ นนทบุร ี Index Living Mall 

ภำคกลำง    
18 พิษณุโลก พิษณุโลก Index Living Mall 
19 เดอะวอล์ค นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ Index Living Mall 

ภำคตะวันตก    
20 หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ ์ Index Living Mall 

ภำคตะวันออก    
21 ชลบุร ี ชลบุร ี Index Living Mall 
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ล ำดับ สำขำ จังหวดั ชื่อร้ำน 

22 พัทยา ชลบุร ี Index Living Mall 
23 ระยอง ระยอง Index Living Mall 
24 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Index Living Mall 
25 จันทบุรี จันทบุร ี Index Living Mall 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   

26 อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี Index Living Mall 
27 อุดรธานี อุดรธานี Index Living Mall 
28 ขอนแก่น ขอนแก่น Index Living Mall 
29 นครราชสีมา นครราชสีมา Index Living Mall 
30 สุรินทร์ สุรินทร์ Index Living Mall 

ภาคเหนือ    
31 เชียงใหม่ เชียงใหม่ Index Living Mall 

ภาคใต ้    
32 ภูเก็ต ภูเก็ต Index Living Mall 
33 หาดใหญ ่ สงขลา Index Living Mall 
34 สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี Index Living Mall 
35 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Index Living Mall 

1.2 ร้าน Trend Design ได้เปิดตัวมามากกว่า 10 ปี เพื่อขยายประเภทสินค้าให้ครอบคลุมและรองรับความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง (Premium Mass to Premium) จ าหน่ายสินค้า

เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคุณภาพสูง เรียบง่าย ในสไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน ร้าน Trend Design จะตั้งอยู่ภายใน Index 

Living Mall 6 สาขา เป็นร้านค้าแยกตัวออกจาก Index Living Mall อย่างชัดเจนมีพื้นท่ีวางจ าหน่ายสินค้า

ประมาณ 240.0 ถึง 502.0 ตารางเมตร  

1.3 ร้าน MOMENTOUS เป็นศูนย์รวมสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากหลากหลายแบรนด์ (Multi-brand Living Store)               

สไตล์อเมริกันลักซูรี่ ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง โคมไฟตกแต่ง และของตกแต่งบ้านมากกว่า 200 รายการ

ที่น าเข้าจากแบรนด์ชั้นน า เช่น HOOKER STANLEY เป็นต้น ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้าสยามพารา

กอน มีพื้นที่ประมาณ 436 ตารางเมตร  

1.4 ร้าน BoConcept เป็นแฟรนไชส์ร้านเฟอร์นิเจอร์สัญชาติเดนมาร์ก ภายใต้แนวคิด Urban Danish Design 

ที่เน้นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในสไตล์เรียบง่าย (Minimalist) BoConcept มี 1 สาขา ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 

ของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนด์ มีพื้นที่ประมาณ 464.0 ตารางเมตร  

1.5 ร้าน WINNER ซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กภายใต้รูปแบบ COCO (Company Owned Company                  

Operated) โดยเปิด 1 สาขาจังหวัดราชบุรี 
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2. กำรขำยงำนโครงกำรในประเทศ  

การขายสินค้าส าหรับงานโครงการในประเทศของบริษัทโดยหลักจะเป็นสินค้าที่ผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกค้า 

(Made to Order) ซึ่งมีทั้งที่เป็นสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัทและสินค้าไม่มีแบรนด์ แบ่งเป็น 

2.1 งานโครงการที่อยู่อาศัย (Home Project) โดยหลักคือ งานตกแต่งบ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม และ

ร้านอาหาร งานผลิตบันไดเหล็กส าเร็จรูป และงานชั้นลอย ซึ่งบริการครอบคลุมถึงการผลิตและติดตั้ง  โดย

บริษัทได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จ านวนมากในประเทศไทย 

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

ซึ่งบริการครอบคลุมถึงการผลิตและติดตั้ง โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง 

บริษัทเอกชน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง 
 

3. ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ  

บริษัทมีตัวแทนจ าหน่ายมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ 240.0 ถึง 1,700.0 ตารางเมตร 
โดยตัวแทนจ าหน่ายจัดจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ WINNER เป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ เจ้าของบ้านใน
บริเวณใกล้เคียงที่ชอบสินค้าที่คุ้มค่าและเรียบง่ายตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ WINNER  ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศ 24 ร้านในหัวเมืองใหญ่และหัวเมืองรอง  

4. กำรขำยช่องทำงออนไลน์  

ช่องทางจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ แบ่งเป็น  

4.1 เว็บไซต์ www.indexlivingmall.com ที่รวบรวมสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว และยังมี Virtual Store เพื่อรองรับการเยี่ยมชมและช้อปปิ้ง

ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์  

4.2 การจ าหน่ายผ่าน Line “Index Chat to Shop”, “Facebook Live” และ “Facebook Messenger” เพื่อ

รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่นิยมใช้ Application ทาง Social Media ในการส่ือสาร เป็นอีกช่องทาง

จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

4.3 การจ าหน่ายสินค้าผ่าน Marketplace และ Platform อื่นๆ เช่น  Lazada, Shopee, JD Central และ 

NocNoc.com เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าออนไลน์ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

                     
5. กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ  

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในตลาดร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในต่างประเทศ                

ท าให้บริษัทได้ร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศในการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งบ้าน ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างประเทศ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

5.1   ร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นร้านค้าปลีกแฟรนไชส์ Index Living Mall                         

เต็มรูปแบบ มีการบริหารงานหน้าร้านเหมือนร้านในประเทศไทย  

http://www.indexlivingmall.com/
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5.2   รับจ้างผลิต (OEM) และการขายสินค้า (Trading) โดยบริษัทได้รับจ้างผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของ

ตกแต่งบ้านตามค าส่ังซื้อ (Made to Order) ที่ไม่มีแบรนด์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น ประเทศอเมริกา 

เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น รวมถึงการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท เช่น Index 

Furniture, WINNER ให้กับลูกค้าต่างประเทศอีกด้วย 

5.3   งานโครงการ โดยบริษัทได้เริ่มขายงานโครงการในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย งานตกแต่งที่

อยู่อาศัยและงานตกแต่งส านักงาน ทั้งในรูปแบบการซื้อสินค้าหรือการซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง โดย

บริษัทมีเครือข่ายในหลายประเทศ เช่น ผ่านหน้าร้านของเครือข่ายแฟรนไชส์ และตัวแทนจ าหน่าย รวมทั้ง

ลูกค้าติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

2.1.2 ธุรกิจกำรให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่าโดยบริษัทและผ่านบริษัท เดอะวอล์ค จ ากัด ตามกลยุทธ์ที่จะผสาน
จุดเด่นของธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชม Index Living Mall โดยแบ่ง
ธุรกิจให้เช่าและให้บริการพ้ืนท่ีเช่าออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) The Walk หรือคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อม 
ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารหลายชั้น โดยบริษัทได้คัดสรรร้านค้าต่าง ๆ ที่ครบครันและตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมาย ทั้งร้าน Index Living Mall ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้า และธนาคาร 
พร้อมที่จอดรถอย่างสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดย ณ ส้ินปี 2563 มีสาขาทั้งส้ิน 3 สาขา ได้แก่ 
ราชพฤกษ์ เกตรนวมินทร์ และนครสวรรค์ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 48,000 ตารางเมตร  

(2) Little Walk หรือคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยพื้นที่เช่าในอาคารชั้นเดียว มีจุดเด่นเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงร้านค้าทั้งแบบที่เป็น 
Drive-Through และมีระยะทางจากที่จอดรถไปยังร้านค้าที่ส้ัน โดย ณ ส้ินปี 2563 มีสาขาทั้งส้ิน 2 สาขา 
ได้แก่ บางนาและพัทยา โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 8,800 ตารางเมตร 

(3) Index Mall 
ประกอบด้วยพื้นท่ีให้เช่าภายในอาคารของ Index Living Mall ในรูปแบบ Standalone ทีม่ีขนาดใหญ ่ เพื่อ
เพิ่มโอกาสและดงึดดูให้คนเขา้มาเยีย่มชมและเลือกซื้อสินค้าใน Index Living Mall โดย ณ ส้ินปี 2563 มี In-
dex Mall ทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ บางใหญ ่พระราม 2 บางนา และชัยพฤกษ์ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 16,000 
ตารางเมตร 

(4) พืน้ที่ให้เช่ำภำยใน Index Living Mall  
ประกอบด้วยพื้นท่ีให้เช่าภายในอาคารของ Index Living Mall ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า Index Mall ปัจจุบันสาขา 
Index Living Mall ที่มีพื้นท่ีให้เชา่มีทั้งส้ิน 11 สาขา ซึง่มีพื้นที่ใหเ้ช่าประมาณ 108.0 ถึง 1,000.0 ตารางเมตร 
โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 2,900 ตารางเมตร 
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บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ โดยซื้อแฟรนไซส์ร้าน Amazon มาเปดิบริการใน The Walk  สาขา
เกษตรนวมินทร์ เมื่อเดือนมถิุนายน 2563 เพื่อเสริมบริการด้านเครื่องดื่มในพ้ืนท่ีเช่า และเป็นการดึงดูดผู้บริโภคใหเ้ข้ามาใช้
บริการภายในสาขาอีกทางหน่ึง  

2.1.3 ธุรกิจอื่น ๆ 

บริษัทมีการให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ภายใต้แบรนด์ Kafé  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มส าหรับลูกค้าที่มาเลือกชมสินค้าที่ Index Living Mall ทั้งนี้ บริษัทก าลังมีแผนในการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ
ดังกล่าวให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมีร้าน Kafé  อยู่ใน 12 สาขาในร้าน Index Living Mall  

2.2 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน  

บริษัทประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีการแข่งขันสูงที่มีผู้ประกอบการจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการรายเล็ก และมีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย โดยทั่วไปจะแข่งขันในด้านรูปแบบฟังก์ชันการใช้งาน ราคา 
คุณภาพสินค้า และบริการ ผ่านแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการเอง โดยการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางขายหลากหลาย ทั้ง
ร้านค้าปลีก ตัวแทนจ าหน่าย งานโครงการ ออนไลน์ เป็นต้น 

ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในประเทศที่ส าคัญมีดังนี้ 

- กลุ่ม SB Furniture มีแบรนด์สินค้าหลักคือ SB Furniture และ Koncept เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ทันสมัย และเป็นฟังก์ชันหลากหลาย  

- บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีแบรนดสิ์นค้าหลักคือ IKEA เน้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องน ามาประกอบเอง (DIY)  
- บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีแบรนด์สินค้าหลักคือ MODERNFORM เน้นเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเจ้าของโครงการ กลุ่มราชการ  
- บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)  มีแบรนด์สินค้าหลายหลาย เช่น  ELEFA, Finna House,                    

Fur Direct, Leaf เป็นต้น โดยเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดและยางพาราเป็นหลักที่เจาะกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการออกแบบและการผลิตตามค าส่ังซื้อ (Made to order) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  

- บริษัท ชิค รีพับบลิค จ ากัด (มหาชน) มีแบรนดสิ์นค้าหลัก ได้แก่  CHIC, RINA HEY โดยเน้นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบ
หรูหรา เท่ห์ และมีสไตล ์และมีกลุ่มลูกค้าเปา้หมายเป็นกลุ่มลูกคา้ระดับกลางถงึระดับบน  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานใน
ธุรกิจค้าปลีก (Retail Industry) และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ได้มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละแบ
รนด์สินค้าของบริษัทให้เป็นที่จดจ าของลูกค้า ด้วยสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการท าการตลาดแบบการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ซึ่งครอบคลุมช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทางทั้ง
แบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้การส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ดังนี ้
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1. กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจในประเทศไทย   

1.1. การขยายสาขาใหม่ 
ที่ผ่านมา บริษัทมีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในประเทศไทยผ่านการขยายสาขาใหม่โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีการ
กระจุกตัวของลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งส่งผลเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวและการบริโภคของภาคเอกชนและ
ครัวเรือนมีแนวโน้มหดตัวลงต่อเนื่อง บริษัทจึงปรับกลยุทธ์โดยระงับการขยายสาขาใหม่และพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังเกี่ยวกับโครงการท่ีต้องใช้งบการลงทุนสูงซึ่งจะถูกเล่ือนออกไปก่อน เพื่อรักษาสภาพคล่องในการ
ด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทท าการปรับปรุงสาขาเดิมโดยเน้นเรื่องการจัดพื้นที่โซนสินค้าใหม่ จัดพื้นที่การ
วางและแสดงสินค้าที่น่าสนใจทดแทน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นที่ดึงดูดให้ลูกค้า
เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าในสาขาปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังในการลงทุนเปิดสาขาใหม่ในอนาคต 

1.2. การขยายธุรกิจผ่านช่องทางการขายที่เติบโต  
การปิดร้าน Index Living Mall ทุกสาขาในช่วงมาตรการณ์ล็อคดาวน์ประเทศ ท าให้ช่องทางการขายหลัก
ของบริษัทต้องหยุดชะงักไปเป็นระยะเวลาเกือบสองเดือน บริษัทจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการขยายตลาด
และกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางการขายทางออนไลน์โดยทันที ซึ่งบริษัทได้ระดมก าลังพนักงานจากสาขาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบและท างานสนับสนุนช่องทางขายออนไลน์ให้สามารถตอบสนองค า
ส่ังซื้อของลูกค้าที่ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี  สะดวกและรวดเร็ว ผ่านทั้งเว็บไซต์ 
www.indexlivingmall.com  เว็บไซต์ Marketplace และ Platform ชั้นน า และช่องทางขาย Social Media 
ให้ครบทุกช่องทางออนไลน์ ท าให้ยอดขายออนไลน์เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ บริษัทได้วางกล
ยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของบริษัทและเจาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ใหม่
อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งในการขยายตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับ 
NocNoc.com ผู้น าแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ หมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อเสริม
ศักยภาพของบริษัทบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ในกลุ่มสินค้า Home Living และสนับสนุนการเติบโตของ
ยอดขายออนไลน์  

1.3.  การขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์  
บริษัทเล็งเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจผ่านการขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อ
ขยายรูปแบบธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นมาโดยไม่ต้องลงทุนเปิดสาขา Standalone เอง เช่น YOUNIQUE แบรนด์
เฟอร์นิเจอร์ส่ังตัด ที่บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตร เช่น SCG (ผู้น าด้าน Innovative House) 
และ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด (ผู้น าธุรกิจศูนย์รวมสินค้าวัสดุตกแต่ง กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ า 
ห้องครัว และของแต่งบ้าน) ในการเปิดโชว์รูม "Younique Customized Furniture นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่ัง
ตัดตามใจคุณ” ในอาคาร SCG Experience และร้านบุญถาวร ตามล าดับ ซึ่งมีโอกาสในการขยายการเปิด
โชว์รูมไปยังสาขาอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จ ากัด 
ศูนย์รับสรา้งบา้นอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าของ Younique เจาะกลุ่มลูกค้า
ทีก่ าลังสร้างบ้านใหม่ ซึ่งมีความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งและมีก าลังการซื้อสูง  
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2. กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินการร่วมกับคู่ค้าเดิมในประเทศนั้น ๆ ในการเสาะหาโอกาสในการขยายสาขาใหม่ ๆ           
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการด าเนินการร่วมกันในการบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง รวมถึง 
แสวงหาคู่ค้าในประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมองเห็นถึงศักยภาพ
การเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจมหภาค และธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ 
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น  บริษัทยังได้โอกาสในการขยายธุรกิจในส่วนของการรับจ้างผลิต สินค้า (OEM) ให้
ลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศ
จีน (Trade War) 
 

3. กลยุทธ์ในกำรผลิตและพัฒนำสินค้ำและนวัตกรรมใหม่ 

จากการเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทจึงพิจารณาปรับแผนการพัฒนาสินค้า และสรรหาสินค้าใหม่เพื่อให้รองรับ
ก าลังซื้อของผู้บริโภคที่หดลงและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้น โดยหันไปเน้นสินค้าที่มีระดับราคา
ย่อมเยา และปรับ Product Assortment ที่จ าเป็นและตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาดมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า Home Office, Kitchen และสินค้าตกแต่งบ้านเพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบภายในบ้าน ซึ่ง
เป็นกลุ่มสินค้าที่สัดส่วนการยอดขายดีในช่วงล็อคดาวน์ประเทศไทย   
 
บริษัทยังให้ความส าคัญในการรักษาสมดุลระหว่างฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้มาเลือกซื้อสินค้าใน
ร้านค้าของบริษัท ตามที่ความต้องการของลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงต้องพัฒนาสินค้าให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบโจทย์อย่างตรงจุด  การพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมและความแตกต่างจากคู่แข่ง 
ที่มีฟังกชั่นการใช้งาน และดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้ทันกับแนวโน้มในอนาคต โดยทีมพัฒนาสินค้า (Product 
Development) ร่วมกับทีมการตลาดในการศึกษาแนวโน้มตลาดเฟอร์นิเจอร์ท้ังในและต่างประเทศ และไลฟ์สไตล์
ที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต รวมถึงร่วมกับทีมพาณิชย์ออนไลน์และค้าส่ง (Commercial) ที่เป็นผู้ดูแลการ
ด าเนินการร้านค้าของบริษัทที่จะเป็นผู้ที่รู้จักพฤติกรรมของลูกค้าปัจจุบันของบริษัทดีที่สุดจากการรับฟังผลตอบ
รับของลูกค้าเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบและจัดหาสินค้าใหม่ รวมถึงทีมการตลาดจะด าเนินการ
ท าแผนการตลาดรองรับสินค้าใหม่ให้ตรงตามแนวคิดที่วางไว้ และติดตามสถานการณ์ทางตลาดอย่างใกล้ชิดให้
สามารถปรับเปล่ียนแผนอย่างทันท่วงที  
 
นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการผลิตสินค้าผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานผลิตในเครอื 
แสวงหาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ในต้นทุนท่ีต่ า สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้านราคา
สูงจากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั่วโลก เช่น ผู้ผลิตในประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ดังนั้น บริษัทมีแผนที่จะปรับ
สายการผลิตให้เป็น Automate มากขึ้น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ และซื้อ
เครื่องจักรใหม่ที่สามารถปรับเปล่ียนประเภทการผลิตท าให้ลดปริมาณการผลิตขั้นต่ า ส่งผลให้บริษัทสามารถ
จัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ลดลง  
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4. กลยุทธ์ในกำรขำยและบริกำร 

จากความกังวลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นการเข้าใช้บริการการเลือกซื้อสินค้าภายในห้างค้าปลีกต่างๆ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้า ที่มาเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน หรือมาใช้บริการ
ต่างๆ ภายใน Index Living Mall, The Walk และ Little Walk  ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใชบ้ริการ
ได้อย่างไร้ความกังวลและไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ เน้นการท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพ้ืนที่ต่างๆ พร้อม
ก าชับพนักงานสวมหน้ากากป้องกันขณะให้บริการแก่ลูกค้า 
 

ในเรื่องของการขายและบริการทั้งจากหน้าร้านส าหรับลูกค้าปลีก และลูกค้าโครงการ บริษัทให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาพนักงานขายและพนักงานในกลุ่มที่ให้บริการตรงกับลูกค้า โดยได้จัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหารจัดการการขายและการบริการข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้น าเสนอกับลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากพนักงาน
ปฏิบัติงานในทุกสาขา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดโครงสร้างค่าตอบแทนให้อ้างอิงกับผลการขาย และการประเมิน
คุณภาพการบริการเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการท างานให้กับพนักงานอีกด้วย 
 

ทั้งนี้ การจัดอบรมให้กับพนักงานขายและพนักงานติดตั้งของบริษัทประกอบไปด้วย (1) การฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่ (Orientation Program) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมไปถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม (2)  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ  (3) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการท างานให้กับพนักงานปัจจุบัน (Functional & Soft Skill 
Training) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรตามแต่สายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) การฝึกอบรมบทบาท
ของการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Development Program) ให้กับพนักงานในระดับหัวหน้างาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นผู้น าที่เหมาะสม และ (5) แผนการพัฒนาบุคลากรให้กับ
ผู้รับแฟรนไชส์และตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานกับเดียวสาขาของบริษัท 
 

5. กลยุทธ์ในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำและกำรปรับรำคำสินค้ำ 

การก าหนดราคาสินค้าจะค านึงถึงต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง  ต าแหน่งของเครื่องหมายการค้า                        

(Brand Positioning) และราคาตลาดของสินค้าที่ใกล้เคียงกันเป็นหลัก ทั้งนี้  หากเป็นสินค้าน าเข้าจาก

ต่างประเทศ บริษัทจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี

น าเข้า ค่าขนส่ง เป็นต้น มาประกอบในการก าหนดราคาสินค้า ทั้งนี้ การก าหนดราคาสินค้าส าหรับแต่ละช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศจะจัดท าโดยทีมที่รับผิดชอบการขายในแต่ละช่องทาง โดยจะ

อ้างอิงราคากลางที่ขายในร้าน Index Living Mall เป็นหลัก และจะมีการให้ส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขาย

ตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์และประเภทของสินค้าซึ่งตอบโจทย์แต่ละกลุ่ม

ลูกค้าและเป็นท่ีแข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามยอดขายและผลตอบรับของลูกค้าต่อสินค้า

ต่าง ๆ ที่วางขาย และมีการพิจารณาราคาขายอยู่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการตลาดที่ก าหนดการจัด 

โปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการลดราคาพิเศษ (Clearance) ส าหรับสินค้าที่เคล่ือนไหว
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ช้า (Slow-moving Stock) และสินค้าที่จะไม่มีการจัดซื้อหรือผลิตอีก  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญในการ

บริหารการส่ังซื้อสินค้าให้สินค้ามีต้นทุนที่เหมาะสม และปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการขาย รวมทั้งบิรหารจัดการ

ด้านสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อลดระดับสินค้งคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่งช่วยลด

ปัญหาสินค้า Slow Movement และสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยส าคัญ  

6. กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย 

บริษัทมีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างให้แบรนด์ Index Living Mall และแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ของ
บริษัทให้เป็นที่จดจ าของประชาชนทั่วไปตามเอกลักษณ์ที่บริษัทมุ่งหมาย รวมทั้ง สร้างความต้องการในการซื้อ
สินค้าของบริษัท ดังนั้น บริษัทได้ทุ่มเทในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาเยี่ยมชมร้านและ
ซื้อสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเชื่อมโยงจากออนไลน์ให้ลูกค้ามาช้อปต่อที่สาขา  โดยการสร้าง
ประสบการณ์ให้ลูกค้าสัมผัสจริง ได้ประสบการณ์จึงบอกต่อ จึงใช้ต่อ จึงกลับมาใช้ซ้ า และกลับมาซื้อซ้ า รวมถึง
การส่ือสารทางการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่องทาง 
นั้น ๆ มากที่สุด  

 

2.3 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์ 

2.3.1 ธุรกิจจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภำยในบ้ำน อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

การจัดหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพื่อวางขายในร้านค้าปลีกของบริษัท บริษัทจะด าเนินการตั้งแต่การ
ประมาณการยอดขายของปีถัดไปในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี โดยค านึงถึงปัจจัย ดังนี้ (1) ยอดขายย้อนหลังในช่วง 
1 ถึง 2 ปี ที่ผ่านมา (2) อัตราการเติบโต (3) รายการส่งเสริมการขายในปีนั้น ๆ และ (4) ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มความ
ต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และการค้าปลีก เพื่อวางแผนจ านวนและเวลาในการส่ังซื้อสินค้ากับโรงงานผลิตของบริษัทและคู่ค้าอื่น ๆ 
และบริษัท จะมีการทบทวนแผนการส่ังซื้อทุกเดือน และจะสั่งซื้อล่วงหน้ากับคู่ค้าตามระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง (Lead Time) 
และปริมาณการส่ังซื้อขั้นต่ า (Minimum Order Quantity) ตามที่คู่ค้าก าหนด 

นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 4 ช่วงเวลาหลัก ได้แก่ ช่วง Summer ในระหว่างเดือนมีนาคมถึง             
เดือนกรกฎาคม ช่วง Fall ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วง Festive ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
และช่วง Spring ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยทีมบริหารสินค้า (Trading) ทีมพัฒนาสินค้า (Product 
Development) และทีมการตลาดจะร่วมกันวางแผนการจัดหาสินค้าใหม่ทุกส้ินฤดูกาลนั้น ๆ ซึ่งหากเป็นการจัดหาสินค้าใหม่
บริษัทจะใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 6 เดือน ตั้งแต่ศึกษาความต้องการจนถึงการผลิตสินค้า  

โรงงำนผลิตและก ำลังกำรผลติ 

บริษัทมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด (IDF)  ตั้งอยู่ที่บริเวณมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีเนื้อท่ีโรงงานประมาณ 160,000 ตารางเมตร และมีพนักงาน 1,262 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ 
สินค้าหลักที่ผลิตจากโรงงาน ได้แก่ (1) เฟอร์นิเจอร์ส าหรับบ้าน เช่น ตู้เส้ือผ้า เตียงนอน ตู้โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ตู้วางของและตู้
เก็บของ และโต๊ะที่ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางที่ปิดผิวโดยวัสดุตามความต้องการของ
ลูกค้า และโซฟา (2) เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน (3) เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน (4) ชุดเครื่องครัว (5) เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 
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เช่น เก้าอี้ บันไดส าเร็จรูป และ (6) ที่นอน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โรงงานผลิตของบริษัทยังมีก าลังการผลิตที่เพียงพอส าหรับการรองรับ
แผนการเติบโตในอนาคต โดยมีก าลังการผลิตสูงสุด ปริมาณการผลิตจริง และอัตราการใช้ก าลังการผลิต ซึ่งเป็นอัตราเฉล่ียต่อ
เดือนดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำร ก ำลังกำรผลิตสูงสุด ปริมำณกำรผลิตจริง อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 

เฟอร์นิเจอร์ส ำหรับบ้ำน 

1 ตู้เสื้อผ้า 8,000 ชิ้น 3,738 ชิ้น ร้อยละ 47 

2 เตียงนอน 8,000 ชิ้น 5,106 ชิ้น ร้อยละ 64 
3 ตู้โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 12,000 ชิ้น 2,485 ชิ้น ร้อยละ 21 
4 ตู้วางของและตู้เก็บของ 12,000 ชิ้น 13,056 ชิ้น ร้อยละ 109 
5 
6 

โต๊ะ 
โต๊ะไม้ 

6,000 ชิ้น 
8,000 ชิ้น 

3,232 ชิ้น 
5,299 ชิ้น 

ร้อยละ 54 
ร้อยละ 66 

7 โซฟา 2,000 ชิ้น 1,837 ชิ้น ร้อยละ 92 

เฟอร์นิเจอร์บิว้ท์อิน 

8 เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน 4,200 ชุด 708 ชิ้น ร้อยละ 17 

เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน 

9 โต๊ะท างาน 4,000 ชิ้น 1,196 ชิ้น ร้อยละ 30 
10 ตู้เก็บของ 5,200 ชิ้น 1,490 ชิ้น ร้อยละ 29 
11 แผงกั้น 500 ชิ้น 141 ชิ้น ร้อยละ 28 

ชุดเคร่ืองครัว 

12 ชุดเครื่องครัว  8,000 ชิ้น 4,615 ชิ้น ร้อยละ 58 

เฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 

13 เก้าอี ้ 7,000 ชิ้น 2,269 ชิ้น ร้อยละ 32 
14 บันไดส าเร็จรูป 200 ชิ้น 248 ชิ้น ร้อยละ 124 

ที่นอน 

16 ที่นอน 4,000 ชิ้น 2,577 ชิ้น ร้อยละ 64 
หมายเหตุ:  ก าลังการผลิตสูงสุดค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดต่อเดือนส าหรับการท างาน 3 กะเวลาต่อวัน และโรงงานเปิดด าเนินการ 6 วันต่อสัปดาห์ 

ท้ังนี้ ก าลังการผลิตสูงสุดปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 65 เน่ืองจากโรงงานได้ด าเนินการจัดไลน์ผลิตใหม่ ลดจ านวนไลน์การผลิต
ลง รวมถึงได้จ าหน่ายเครื่องจักรเก่าบางส่วนออกไป และซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเปลี่ยนการผลิตมาเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มป ระสิทธิ
ภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลง โดยปัจจุบันโรงผลิตได้ลดจ านวนลงเหลือ 3 โรงผลิต จากเดิมท่ีมี 7 โรงผลิต   

ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางโรงงาน โดยได้มีการน านวัตกรรมเครื่องจักรใหม่จากประเทศ
เยอรมนีที่เป็นเทคโนโลยี Fully Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถผลิตสินค้าล็อตเล็กลง (Small Batch 
Size)  

กำรจัดกำรวัตถุดิบ  

การจัดซื้อวัตถุดิบจะจัดท าโดยฝ่ายจัดซื้อของโรงงาน ซึ่งจะจัดหาวัตถุดิบตามจ านวนการส่ังซื้อสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ
ของบริษัท โดยที่จะพิจารณาจากยอดการส่ังซื้อสินค้านั้น ๆ ล่วงหน้า 1 เดือน สินค้าคงคลังในศูนย์กระจายสินค้าและแผนการ
ผลิตของโรงงาน พร้อมกับมีการทบทวนแผนการผลิตเป็นประจ าทุก ๆ สัปดาห์ ท้ังนี้ ตามนโยบายของบริษัทและโรงงาน การ
คัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบจะต้องมีการเปรียบเทียบคู่ค้า 2 ถึง 3 ราย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ๆ เช่น คุณภาพวัตถุดิบ ความ
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ตรงต่อเวลา ราคา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่วัตถุดิบมีคุณลักษณะพิเศษที่บริษัทอาจไม่สามารถหาคู่เทียบ
ได้ บริษัทจะมีการต่อรองราคากับผู้ขายดังกล่าวโดยอ้างอิงจากราคาที่บริษัทเคยซื้อหรือราคาตลาดของวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน 
นอกจากนี้ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าวัตถุดิบมีคุณภาพและปริมาณตรงตามการส่ังซื้อ ฝ่ายคลังวัตถุดิบจะตรวจนับจ านวนวัตถุดิบที่ส่ังซื้อ               
และฝ่ายรับประกันคุณภาพจะท าการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบดังกล่าวตามมาตรฐาน MIL STD-105E ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลในการตรวจสอบ   

ส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทต้นทุนวัตถุดิบจัดเป็นสัดส่วนที่ส าคัญที่สุดของต้นทุนขายของบริษัท โดย
ต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.5 ของต้นทุนขายส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก IDF ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดและแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) ขอบ เหล็ก 
กระจก วัสดุปิดผิว หนัง ผ้า และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ (Fitting) เช่น มือจับ บานพับ สปริง รางล้ินชัก เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุดิบดังกล่าว
โดยหลักสามารถจัดหาได้ทั่วไปจากผู้จัดหาวัตถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของยอดซื้อวัตถุดิบของ IDF ซึ่งจะช าระค่าสินค้าเป็น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก  

นอกจากนี้ ยอดการส่ังซื้อวัตถุดบิจากผู้จัดหาวตัถุดบิ 10 รายแรกเท่ากับร้อยละ 44.4 ของมูลค่าการส่ังซื้อวัตถุดิบเพือ่
ผลิตสินค้าจากโรงงานของบริษัทส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบ
รายใดรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 30.0 ของมูลค่าการส่ังซื้อตามงบการเงินรวม รวมทั้งบริษัทได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหา
วัตถุดิบหลักมาเป็นระยะเวลายาวนานและหลายรายเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือ การปรับขึ้นของ
ราคาอย่างมีนัยส าคัญ ลดการหยุดชะงักในกระบวนการผลิต และ/หรือ การปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบอย่างมีนัยส าคัญ  

กระบวนกำรผลิต  

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) 
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กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก 

 

กำรจัดหำสินค้ำจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตภำยนอก 

สินค้าที่ซื้อจากผู้ขายหรือว่าจ้างผลิตจะเป็นทั้งสินค้าที่บริษัทออกแบบเอง และสินค้าที่เป็นแบบหรือลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต 
ซึ่งโดยหลักจะเป็นสินค้าของตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ทั้งนี้ ทีมพัฒนาสินค้าจะด าเนินการ
คัดเลือกผู้ผลิตสินค้าโดยการเปรียบเทียบกันอย่างน้อย 3 ราย ตามปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้ (1) คุณภาพสินค้า (2) ต้นทุนการผลิต (3) 
ปริมาณการส่ังซื้อขั้นต่ า (4) ความน่าเชื่อถือ และ (5) ศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตหลักในระยะยาว ซึ่งในบางกรณีที่บริษัทจะมีการ
เปรียบเทียบน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดก็ต่อเมื่อสินค้าต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะทางและคุณลักษณะพิเศษ สินค้าที่เป็นแบบหรือ
ลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต และสินค้าที่มีการซื้อเพิ่ม (Repeat Order) จากผู้ขายหรือผู้ผลิตที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ทั้งนี้ ทีมตรวจสอบ
คุณภาพจะมีการสุ่มตรวจสอบสินค้าในทุกค าส่ังซื้อ รวมถึงร่วมกับทีมพัฒนาสินค้า ทีมบริหารสินค้า (Trading) ทีมวางแผนการ
จัดหาสินค้า และทีมน าเข้า (Import) จะร่วมกันประเมินผลงานของผู้ขายหรือผู้ผลิตเป็นประจ าทุกปีเพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการ
พัฒนาในส่วนใด และว่าจ้างผู้ขายหรือผู้ผลิตรายดังกล่าวต่อไปหรือไม่ 

กำรจัดหำสินค้ำจำกบริษัทเจ้ำของแบรนด์สนิค้ำ 

การจัดหาสินค้าจากบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การซื้อขาด และการฝากขาย 
(Consignment) ทั้งนี้ ส าหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ BoConcept และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ท่ีจัดจ าหน่ายในร้าน MOMENTOUS 
อย่างเช่น แบรนด์ HOOKER และแบรนด์ STANLEY เป็นต้น บริษัทจะน าเข้าสินค้าโดยตรงจากเจ้าของแบรนด์สินค้าซึ่งจะเป็น
การซื้อขายสินค้าตามราคากลางที่ถูกก าหนด ซึ่งบริษัทจะช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก โดยบริษัทจะเลือก
สินค้าจากแคตตาล็อกสินค้าของแบรนด์นั้น ๆ โดยค านึงถึงแนวโน้มความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกันกับ สินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ชั้นน าต่าง ๆ ทีจ่ะเป็นการซื้อขาดจากตัวแทนขายสินค้าของแต่ละแบรนด์สินค้าในประเทศไทย 

สินค้าฝากขายโดยหลักที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีกของบริษัท เช่น ท่ีนอน เครื่องนอน พรม และวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น โดย
บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของยอดขาย (Gross Sales) การได้รับค่าตอบแทนการขาย (Rebate Fee) และการ
สนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันกับคู่ค้าแต่ละราย ท้ังนี้ การส่ังซื้อหรือเติมสินค้าจะมีการหารือกันระหวา่งบริษัทและคู่คา้ อย่างไรก็
ตาม หากสินค้าดังกล่าวเป็นมีการหมุนเวียนช้ากว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจะส่งคืนสินค้าฝากขายคืนให้กับคู่ค้าทันที  
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ยอดการส่ังซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ผลิตภายนอก 10 รายแรกเท่ากับร้อยละ 27.4 ของมูลค่าการส่ังซื้อสินค้าของ
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

นอกจากนี้ บริษัทส่ังซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ผลิตภายนอกจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.7 ของยอดการส่ังซื้อ
สินค้าของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทน าเข้าสินค้า
ดังกล่าวจากประเทศจีน ซึ่งจะช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก 

กำรตรวจสอบสนิค้ำ กำรจดัเก็บและกระจำยสินค้ำ 

ในปัจจุบันบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบอน ศูนย์กระจายสินค้าเอกชัย 
และศูนย์กระจายสินค้าบางกระดี่ ซึ่งมีเนื้อที่เก็บสินค้ารวมประมาณ 110,870 ตารางเมตร โดยศูนย์กระจายสินค้าบางบอนและ
บางกระดี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักที่กระจายสินค้าให้กับสาขาร้านค้าปลีกของบริษัททั่วประเทศไทย รวมถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้า
จากสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้นนครปฐม) และศูนย์กระจายสินค้าเอกชัยเป็นท่ีจัดเก็บสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อจัดส่งให้สาขาร้านค้าปลีก และสินค้าส ารองเพื่อจัดส่งให้กับศูนย์กระจายสินค้าบางบอนต่อไป บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์
ในการควบคุม ติดตาม และขนย้ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมกับพัฒนาบุคลากร และกระบวนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่รับเข้าศูนย์กระจายสินค้ามีปริมาณและคุณภาพตรงตามค าส่ังซื้อโดยการตรวจสอบ
สินค้าทุกชิ้นส าหรับสินค้าที่แตกหักเสียหายง่ายและสุ่มตรวจส าหรับสินค้าอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดเก็บสินค้าอย่างมีระบบท า
ให้สินค้าเสียหายและสูญหายน้อยที่สุด รวมถึงการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยบริษัทมีการก าหนดอัตราสูญเสีย
ขั้นต่ าที่รับได้เท่ากับร้อยละ 0.04 ของจ านวนสินค้าที่จัดเก็บในศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 

นอกจากนี้ กระบวนการจัดส่งสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) การจัดส่งและติดตั้งสินค้าโดยศูนย์กระจาย
สินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง จะด าเนินการส าหรับลูกค้าของร้านค้า Index Living Mall ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล              
(ยกเว้นสาขานครปฐม) และ (2) การจัดส่งและติดตั้งสินค้าโดยสาขาของบริษัทส าหรับสาขาในจังหวัดอื่น ๆ แต่ละรอบ บริษัทจะ
มีการวางแผนการเดินรถให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในจ านวนที่เหมาะสมและประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลาการจัดส่งที่ลูกค้าก าหนด สถานที่ เส้นทางเดินรถ และระยะเวลาในการติดตั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ การ
ติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าจะท าโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการอบรมจากบริษัท ท าให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ข้อบกพร่องน้อย 

กำรบริหำรสินค้ำหน้ำร้ำน 

ร้านค้าปลีกของบริษัทจะเก็บสินค้าภายในร้านค้าตามประเภทและจ านวนที่แตกต่างกันออกไป โดยจ านวนสินค้า
ส าหรับสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้นสาขานครปฐม) จะน้อยกว่าในสาขาอื่น ๆ และมักจะเป็นสินค้าของ
ตกแต่งบ้าน เนื่องจาก สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ จะจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทมี
ระบบควบคุมการเติมสินค้าไปยังหน้าร้านโดยค านึงถึงยอดขายเฉล่ียย้อนหลังในอดีต 

ทั้งนี้ ร้าน Index Living Mall อาจมีการโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขาหากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจ าเป็นเท่านั้น เช่น            
กรณีที่สาขาใดสาขาหนึ่งมีสินค้าที่มีจ านวนน้อยหรือขายดีเป็นพิเศษ ก็จะขอโอนสินค้าดังกล่าวจากสาขาที่มีสินค้าจ านวนมาก 
การโอนสินค้ากลับศูนย์กระจายสินค้าในกรณีที่หมดช่วงโปรโมชั่น และสินค้าช ารุด เป็นต้น และการส่งคืนสินค้ากลับผู้ขาย        
ในกรณีท่ีหมดช่วงโปรโมชั่น สินค้ายกเลิกการขาย เปล่ียนแปลง หรือช ารุด 
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2.3.2 ธุรกิจกำรให้เช่ำและให้บริกำรพืน้ที่เช่ำ  

กำรจัดหำพืน้ที่ และพัฒนำโครงกำร 

ปัจจัยหลักที่บริษัทพิจารณาในการหาพื้นที่ตั้งของคอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ ความหนาแน่นและก าลังการซื้อของประชากร 
จ านวนห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ในบริเวณใกล้เคียง และความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงร้านค้า               
รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าเพื่อให้สามารถออกแบบแปลนอาคารและโซนร้านค้าให้ตอบโจทย์ของ
ความต้องการของลูกค้าได้  

ภายหลังจากที่ได้มีการวางแผนและออกแบบอาคารแล้วนั้น บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
การก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้รับเหมาโดยค านึงถึงปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 
และความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างตรงต่อเวลาและเป็นไปตามแผนและเงินลงทุนท่ีประมาณการไว้ บริษัทด าเนินการ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอโดยฝ่ายก่อสร้างก ากับดูแล โดยบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 18 เดือน ในการจัดหาพื้นที่จนกระท่ัง
พัฒนาโครงการแล้วเสร็จ 

กำรจัดหำผู้เช่ำพืน้ที่ 

ในระยะแรกของการวางแผนการสร้างร้าน Index Living Mall หรือคอมมูนิตี้มอลล์ บริษัทจะมีการวางแปลนพื้นที่เช่า
ให้มีความสมดุลของพื้นที่ในสถานท่ีนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของขนาดพื้นที่และประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ โดยบริษัทจะส ารวจความ
ต้องการในการเช่าพื้นที่ในเบื้องต้นกับผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเช่าพื้นที่ในสาขาอื่น ๆ และผู้เช่ารายใหม่ที่บริษัทมองเห็น
โอกาสความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่บริษัทพิจารณาเลือกผู้เช่าพื้นท่ี ได้แก่ (1) ก่อให้เกิดการเสริมกันทางด้านธุรกิจกับร้าน 
Index Living Mall (2) ประเภทธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงเรียนสอนพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ 
หากเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ อย่าง The Walk และ Little Walk จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะดึงดูดคนมาเดินใน
คอมมูนิตี้มอลล์ (3) ร้านค้าที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของร้านค้านั้น ๆ และ (4) ธุรกิจที่ดึงดูดคนมาเดิน
ในห้าง 

ทั้งนี้ บริษัทจะเริม่เจรจาต่อรองคา่เชา่ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาเชา่พื้นที่กับผู้เช่าแต่ละรายตั้งแต่ออกแบบโครงการ 
นอกจากนี้ ในชว่งระหว่างการเชา่พื้นที่บริษัทยงัให้ความส าคญัในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และชว่ยเหลือผู้เช่าทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน  

กำรบริหำรพืน้ที่เช่ำ 

การบริหารพื้นที่เช่าที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยรักษาผู้เช่ารายเดิม และดึงดูด              
ผู้เช่ารายใหม่ โดยบริษัทได้ด าเนินงานจัดโซนพื้นที่เช่าให้เป็นสัดส่วนและเลือกสรรร้านค้าให้หลากหลาย และยังได้จัดหา                 
ส่ิงอ านวยความสะดวกให้ครบครัน ทั้งที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดเล่ือน และห้องน้ าให้เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ อีกทั้งบริษัทมี
การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารอย่างสม่ าเสมอให้มีความปลอดภัยและมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทยังได้มีการพูดคุยและสอบถามความพึงพอใจหรือค าแนะน าของผู้เช่าอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีการ
ประชุมร่วมกับผู้เช่าเป็นประจ าทุก ๆ ปี 
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2.4 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

ผู้ได้รับกำรส่งเสริม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด 

วันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริม 3 ตุลาคม 2560 

วันที่ออกบตัรส่งเสริม 23 พฤษภาคม 2561 

ประเภทกิจกำร ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และที่นอน ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ
การใช้พลังงานทดแทน 

สำระส ำคัญของสทิธิประโยชน์ 
และเงื่อนไข 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ   
การผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้
ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม (ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวคาดวา่จะมีมลูค่าประมาณ 123.7 
ล้านบาท) 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี            
เงินได้นิติบุคคล 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ ซึ่งจะต้อง
น าเข้ามาภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 

- จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่น้อยกว่า 960.0 ล้านบาท 
- ขนาดของกิจการ มีก าลังผลิต ดังนี้ 
• เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนปีละประมาณ 1,950,000 ชุด  
• ที่นอน ปีละประมาณ 60,000 ชุด  

 (เวลาท างาน 10 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)  
- ตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามประกาศผังเมือง
รวมของจังหวัด และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดด าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งใน
ท้องที่อื่นมิได ้

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
หากได้ มี ก า รประกาศก าหนดมาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้ วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานจากคณะกรรมการฯ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย 

  หมายเหตุ:  IDF เร่ิมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกลา่วแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 

ผู้ได้รับกำรส่งเสริม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด 

วันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริม 14 มกราคม 2562 

วันที่ออกบตัรส่งเสริม 15 มีนาคม 2562 
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ประเภทกิจกำร ผลิตเฟอร์นิเจอร ์เครื่องเรือน หรือชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ 

สำระส ำคัญของสทิธิประโยชน์ 
และเงื่อนไข 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มี
ก าหนดเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ ซึ่งจะต้อง
น าเข้ามาภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

- จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่น้อยกว่า 960.0 ล้านบาท 
- ขน า ด ข อ ง กิ จ ก า ร มี ก า ลั ง ผ ลิ ต เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ปี ล ะ ป ร ะ ม าณ  500,000 ชุ ด                             
(เวลาท างาน 24 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี)  

- ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 60 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปล่ียน
ตามจ านวนเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่แท้จริงในวันเปิดด าเนินการ 

- ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรอง ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่น 
ที่เทียบเท่าภายใน 2 ปีนับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

- ต้องน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือการให้บริการตามแผนการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 

- ตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามประกาศผังเมือง
รวมของจังหวัด และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดด าเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งใน
ท้องที่อื่นมิได ้
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2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม             
โดยบริษัทให้ความส าคัญและมีมาตรการส าหรับป้องกันและควบคุมผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท จากการ
ด าเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งของเสียหลัก
จากกระบวนการผลิต เช่น น้ าเสีย สารเคมีบางชนิด เศษไม้ และฝุ่นละออง เป็นต้น บริษัทได้ท าการบ าบัดของเสียดังกล่าวให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนจะท าการปล่อยน้ าออกจากโรงงาน หรือว่าจ้างผู้รับก าจัดหรือท าลายของเสียตามที่กฎและระเบียบ
ก าหนด  

2.6 งำนที่ยงัไม่ส่งมอบเฉพำะงำนโครงกำรหรือชิน้งำนที่มีมูลค่ำสูงและใช้เวลำในกำรส่งมอบงำน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่างานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Back log) ทั้งหมดจ านวน 757.7 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

บริษัท ปีท่ีท าสัญญา อายุสัญญา มูลค่า 

56 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 2561 - 2562 4 เดือน ถงึ 3 ปี 757.7  
ล้านบาท บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 2562 -2563 

กลุ่มบริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 2562 - 2563 

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จ ากัด 2562 – 2563 

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอป
เม้นท ์จ ากัด 

2563 

อื่นๆ 2561 - 2563 
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3. กำรบริหำรควำมเส่ียงและปัจจัยควำมเส่ียง 

บริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร ก าหนดแผนงานรองรับในการป้องกัน และควบคุมความเส่ียงด้าน
ต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และแก้ไขสถานการณ์ได้ในระยะเวลาที่ทันท่วงที หากเกิดความเส่ียงนั้นขึ้น 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและแนวทางในการป้องกันความเส่ียง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 
3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19  

ในปี 2563 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวอย่างหนักเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการปิดสถานประกอบการต่างๆ และการจ ากัดการเดิน
ทางเข้าประเทศ ท าให้รายได้หลักของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกหดตัวลงอย่างมี
นัยส าคัญ ส่งผลให้เกิดการชะงักงนัของเศรษฐกิจ และการบริโภคภาคเอกชนและครัวเรือนหดตัวอย่างรุนแรง แม้จะ
มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และเริ่มเปิดประเทศ รวมทั้ง มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ก าลังซื้อของลูกค้าและภาคเอกชนยังไม่สามารถกลับคืนมาเป็นสภาวะปกติได้ ผู้บริโภคมีความระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายจากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2663 ติดลบร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2562  

บริษัทได้มีติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการท างาน
ให้สามารถรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยบริษัทหันมาเน้นช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาล โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Home Office เครื่องครัว 
และสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการ
จัดส่งสินค้าฟรีในช่วงดงักล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ลูกค้าในการซือ้สินค้า และดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินคา้
ทางออนไลน์ ท าให้เป็นช่องทางขายที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงสถานการณ์คล่ีคลาย บริษัทได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ทั้งออนไลน์และทางหน้าร้าน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

ภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง บริษัทลดความเส่ียงในการขยายธุรกิจและการลงทุนเปิดสาขาใหม่ โดยมุ่งเน้นการ
ขยายธุรกิจผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถขับเคล่ือนให้ธุรกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านมีช่องทางในการเจาะตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่นที่บริษัทได้ร่วมมือกับ NocNoc.com ในการ
ขยายตลาดทางออนไลน์ อีกทั้ง บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นน าอย่าง SCG, บุญถาวร และ Landy Home ในการ
ให้บริการ Younique Customized Furniture กับกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าว    

เพื่อลดความเส่ียงเรื่องการขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ บริษัทบริหารค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการท างาน
ภายในบริษัท โดยการท า Lean Operation ที่เน้นการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้จากช่วงมาตรการล็อคดาวน์ ให้
สามารถลดได้อย่างต่อเนื่องแบบถาวร เช่น ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน ลดค่าใช้จ่าย
พนักงาน การใช้เทคโนโลยีในการท างานเพื่อลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อ
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ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างตอ่เนื่อง รวมทั้ง
บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้กลับมาเป็นสภาพคล่องให้ได้มากที่สุด  

 
3.1.2 ควำมเสี่ยงจำกสภำวะกำรแข่งขันในตลำดเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ำน และธุรกิจให้เช่ำและ

ให้บริกำรพืน้ที่เช่ำ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุค New Normal  

ในช่วงปี 2563 การแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านมีระดับที่สูงขึ้น โดยมีการแข่งขันกันทั้งด้าน
ราคา รายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นที่รุนแรงขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายและการระบายสินค้าคงคลังในช่วง
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และเพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้ง การแพร่ระบาดดังกล่าวได้กระตุ้นให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปล่ียนแปลงไปเมื่อต้องลดการออกนอกบ้าน และต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต ท าให้ช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบโดยตรงกับการด าเนินการร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
เพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม หลังจากภาวะล็อคดาวน์ท่ีประชาชนต้องอยู่บ้าน และ Work from Home ท าให้มีการใช้เวลาในบ้าน
มากขึ้น และมีความต้องการที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซื้อเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้านและอุปกรณ์ใช้งานภายใน
บ้านเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางระบบ
ออนไลน์ (Online) เพื่อรองรับพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากบ้านเพิ่มมากขึ้น ขยายช่องทางผ่าน Line และ Facebook 
Messenger ในการรับค าส่ังซื้อที่สะดวกส าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม  มีการจัดท า Virtual Store เพื่อจ าลองสาขาและ
สินค้าภายในสาขาให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งเสมือนเดินอยู่ในสาขาจริง นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับ Marketplace เช่น 
Lazada และ Shopee ในการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างตอ่เนื่อง โดยเฉพาะเทศกาล 9-9 , 10-10, 11-11 ซึ่ง
เป็นแคมเปญท่ีเป็นที่นิยมของลูกค้าออนไลน์ ท าให้บริษัทเป็นแบรนด์ที่มียอดขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
บ้านเป็นอันดับหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงออกมาตรการดูแลความ
ปลอดภัย โดยทันทีที่รับทราบประกาศมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการบางส่วน เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส าหรับร้าน Index Living Mall และ The 
Walks ทุกสาขา ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การก าหนดจ านวนผู้เข้าสาขา มีจุดให้เช็คอินไทยชนะ รวมทั้งด าเนินการ
ตามมาตรการของราชการในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สาขามีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และ
ผู้ประกอบการท่ีมาใช้บริการในสาขา รวมทั้งเพิ่มมาตรการใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้า เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ตั้งแต่โรงงานผลิดถึงการจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้ลูกค้า ให้สินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้ามีความ
ปลอดภัย ช่างประกอบติดตั้งและพนักงานจัดส่งต้องท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง  พร้อมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ท าการประกอบติดตั้ง และจัดส่งสินค้าที่บ้านลูกค้า รวมถึงท าความสะอาดเครื่องมือ 
ก่อนและหลังการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับปรุงสาขาโดยเน้นเรื่องการจัดพื้นที่โซนสินค้าใหม่ จัดพื้นที่
การวางและแสดงสินค้าใหม่ เพื่อท าให้สาขามีความสวยงาม สดชื่น และน่าเดินมากขึ้น รวมถึงการปรับสินค้าเพื่อ
ขาย และได้จัดโปรโมชั่นเฉพาะสาขาหรือภูมิภาคนั่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละสาขา ซึ่งจะช่วย
ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น  
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บริษัทมีการจัดการความเส่ียงเรื่องของการแข่งขันโดยการปรับกลยุทธในการพัฒนาสินค้า และสรรหาสินค้าใหม่ให้
เน้นไปทางสินค้าที่มีระดับราคาย่อมเยาตามก าลังซื้อของผู้บริโภคที่มีความระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้น และ
ปรับ Product Assortment ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าและตลาดมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนกลุ่มสินค้าที่มี
ยอดขายดี และที่ส าคัญ บริษัทยังให้ความส าคัญในการพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมและความแตกต่างจากคู่แข่ง ที่
มีฟังก์ชั่นและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อให้หลีกเล่ียงการแข่งขันที่รุนแรง    

นอกจากนี้ บริษัทบริหารต้นทุนในการผลิตสินค้าผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานผลิตในเครือ รวมทั้ง
แสวงหาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านท้ังในประเทศและต่างประเทศที่มีรูปแบบดีไซน์โดดเด่นและแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในต้นทุนที่
ต่ า สามารถแข่งขันได้  

3.1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งออกผลิตภณัฑ์และขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 

บริษัทมีแผนในการขยายตลาดต่างประเทศผ่านการส่งออกขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านใน
ต่างประเทศผ่านร้านค้าแฟรนไชส์และตัวแทนจ าหน่าย งานรับจ้างผลิตสินค้ า (OEM) และงานโครงการใน
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว   

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในปี 2563 ส่งผลให้ผลประกอบการของร้านค้าแฟรนไชส์และตัวแทนจ าหน่าย 
และการขยายธุรกิจในต่างประเทศ (คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.7 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท) อาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และส่งผลให้แผนในการเปิดร้านค้าแฟรนไชส์ และงานโครงการต้องเล่ือนออกไป 
โดยเฉพาะแผนการขยายธุรกิจใน กลุ่ม CLMV อาทิ เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวก็
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจาก Trade War ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สินค้า OEM ของ
บริษัทมียอดขายเติบโตสูงขึ้นในปี 2563 และเป็นโอกาสในการเจาะตลาดลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทด าเนินการลดความเส่ียงในการขยายธุรกิจ โดยใช้แนวทางการหาพันธมิตรท่ีมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจในประเทศนั้น ๆ มาร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน บริษัทยังมี
การติดตามผลการด าเนินงานของการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในต่ างประเทศอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากบริษัทพบว่า ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ประสบปัญหา
ขาดทุน หรือคู่สัญญาแฟรนไชส์หรือคู่สัญญาตัวแทนจ าหน่ายไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจะมี
การเตรียมวางแผนรองรับความเส่ียง และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที  

บริษัทไม่หยุดนิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและ
ราคากับผู้ประกอบการอื่น ซึ่งจะส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน  
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3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) 
3.2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง 

บริษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดระดับสินค้าคงคลังลง โดยการนโยบายปรับและกระบวนการในการ
วางแผนการส่ังซื้อสินค้า และท างานร่วมกับผู้ขายหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถต่อรองและจัดการค าส่ังซื้อให้มี
ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับโรงงานผลิตของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถส่ังซื้อสินค้าได้
อย่างเหมาะสม และไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือสูญเสียโอกาสในการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 ปี 2562 
และ ปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจ านวน 1,757 ล้านบาท 2,258 ล้านบาทและ 2,379 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา    

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการติดตามและประเมินความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังอยู่อย่างสม่ าเสมอ พร้อมมีแผน
รองรับเพื่อให้สินค้าดังกล่าวเกิดการเคล่ือนไหว และลดปัญหาสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
จัดโปรโมชั่น การให้ส่วนลด หรือการลดล้างสต๊อก เป็นประจ าทุกปี เป็นต้น ท าให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณ
สินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 บริษัทประสบความส าเร็จในการลดสินค้าคงคลัง ได้ประมาณ 502 
ล้านบาทจากปี 2562 ช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและปรับฐานสินค้าคงคลังของบริษัทให้อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงใช้นโยบายในการลด
ปริมาณสินค้าคงเหลือต่อไปในอนาคต   

3.2.2 ควำมเสี่ยงในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลย ี 

เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายจากช่องทางออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด บริษัทค านึงถึงความเส่ียงใน
ความพร้อมของบริษัทในการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และได้รับการให้บริการได้ตลอดเวลา ซึ่ง
ปัจจัยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้ 
หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าออนไลน์ได้ทุกกลุ่ม หรือมีการให้บริการกับลูกค้าทีไ่ม่ทันท่วงที  

บริษัทเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยได้วางแผนเพื่อพัฒนาระบบให้รองรับการขายผ่านช่องทาง
ขายออนไลน์ และเชื่อมโยงกับช่องทางขายอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและทันต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลง เพื่อให้มีการ
ปรับกระบวนการขาย และการส่ือสารกับลูกค้า เชื่อมโยงการให้บริการจากทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ 
บริษัทต้องปรับตัวในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม 
และสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยน าเทคโนโลยีใหม่ (เช่น Transport Management System, Virtual 
Reality, Big Data Analysis, AI Technology เป็นต้น) มาพัฒนาเครื่องมือในการให้บริการและปฏิบัติงาน  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถและการปรับตัวของ
พนักงานให้พร้อมรับกับความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3.2.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดชะงกัจำกภำวะวิกฤตต่ำงๆ  

บริษัทได้ตระหนักถึงเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤตต่างๆ ที่ท าให้การผลิต การขาย และการให้บริการของทั้งโรงงาน 
ศูนย์กระจายสินค้า และสาขาเองต้องเกิดหยุดชะงัก จากทั้งอัคคีภัย หรือการหยุดท างานของเครื่องจักร
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน ปัญหาการนัดหยุดงานของพนักงาน มาตรการภาครัฐ รวมทั้งภัยธรรมชาติ 
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เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของโรงงาน โดยให้ความส าคัญกับ
การวางแผนกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพท่ีได้ถือปฏิบัติเรื่องคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ ของบริษัท รวมถึงมีแผนซ่อมบ ารุงเครื่องจักรของบริษัทตามก าหนด
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยัง
จัดหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงโรงงานของบริษัทย่อย 
และเป็นแผนส ารองในกรณีที่ไม่สามารถน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการบริหารต้นทุนของบริษัทอีก
ด้วย  

บริษัทได้จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได้ข้างตน้ 
รวมทั้งด าเนินการซ้อมแผนและน ามาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับกระบวนการด าเนินงานของศูนย์กระจาย
สินค้า และส านักงานใหญ่ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยสนับสนุนในการท างานเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว พร้อมรองรับให้พนักงานสามารถท างานจากที่ไหนก็ได้ หากมีเหตุที่บริษัทต้องใช้มาตรการ Work 
from Home เพื่อระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท า
ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงสินค้าคงคลังที่อยู่ในโรงงานของบริษัท ศูนย์
กระจายสินค้า และสาขาต่างๆ อีกด้วย 

3.2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ (IT Security) และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber 
Security Risk)  

บริษัทอาจมีความเส่ียงหากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมขายหน้าร้านเกิดมีปัญหาหรือ
เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูลถูกท าลาย ความเส่ียงจากการโจรกรรมข้อมูลส าคัญ การลักลอบเข้ามาแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูล หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หลอกลวง (Phishing) เป็นต้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท  

บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และจัดเก็บอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายความ
เป็นส่วนตัวและนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลไว้  และมีมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเส่ียงด้าน 
ความปลอดภัยไซเบอร์ มีดังนี้   

- ก าหนดสิทธิการเข้าถึงการท างานของแต่ละระบบปฏิบัติการตามความจ าเป็นและบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  

- ก าหนดรอบการตรวจสอบการท างานของระบบ และ IT Infrastructure พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบท่ี
ดูแลควบคุมการท างาน และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา รวมถึงพัฒนาระบบ Hardware และ 
Software อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่และป้องกนั
การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง  
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- ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันการคุกคาม  (Firewall) และอุปกรณ์ด้าน security เช่น IPS, 
Antivirus (Malware) เป็นต้น รวมถึงมีการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมภัยคุกคามทั้งในส่วนของส านักงาน
ใหญ่และสาขา พร้อมทั้งรายงานการโจมตีและผลการแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรการ
ป้องกันต่อไป  

- ส่ือสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม  วิธีการป้องกันและ
กฎหมายด้านไอทีท่ีเกี่ยวข้องให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง  

- จัดตั้ง Back up Site เพื่อรองรับข้อมูลส ารองในการท างานผ่านระบบสารสนเทศทุกระบบที่บริษัทได้
ก าหนดไว้ 

- ก าหนดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีมีเหตุการณ์ที่ท าให้สถานะการท างานของระบบหยุดลง  (Disaster 
Recovery Plan: DRP) โดยมีการซ้อมใช้แผนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที ลดทอนความเสียหายของระบบสารสนเทศของบริษัทและเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท  
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  
 

3.3 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงนิ (Financial Risk) 
3.3.1 ควำมเสี่ยงสภำพคล่องของบริษัท 

ด้วยเหตุการณ์ที่ต้องปิดสาขาตามมาตรการล็อคดาวน์ประเทศของภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  ท าให้บริษัทมีความเส่ียงในเรื่องของสภาพคล่องเพื่อหมุนเวียนใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ และภาระการช าระหนี้จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท ได้แก่ เงินกู้ระยะส้ันและเงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า เป็นสกุลเงินบาทรวมจ านวน 5,869.7 ล้านบาท   

อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี ผ่านการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการลดสินค้าคงคลัง ในขณะที่จ านวนพนักงานลดลง ส่งผลให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถท าการช าระหนี้เงินกู้ระยะยาวได้ก่อนก าหนด โดยนับ
จากต้นปี 2563 บริษัทช าระหนี้เงินกู้ระยะยาวไป 1,502.3 ล้านบาท คงเหลือหนี้ระยะยาวจ านวน  2,746.4 ล้าน
บาท โดยเป็นการช าระหนี้เงินกู้ระยะยาวมากกว่าก าหนดช าระปกติ 1,156.3 ล้านบาท  

3.3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศและรายได้จากค่ารอยัลตี้ (Royalty Fee) เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็นหลัก เช่นเดียวกับรายจ่ายส าหรับต้นทุนวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ช าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐและสกุลเงินยูโร ในจ านวนที่มีนัยส าคัญ หากอัตราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลงหรือผันผวนไปในทิศทางลบอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารเงินตราต่างประเทศให้รายได้บางส่วนสอดคล้องกับรายจ่ายในสกุลเดียวกัน            
(Natural Hedge) จากธุรกรรมการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบของบริษัทหน่วยงานฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องท าการ
ทบทวนการตั้งราคาขายและค่าใช้จ่ายน าเข้าให้ครอบคลุมต่อความเส่ียงของการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจัดการความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ด้วยการเข้าท าสัญญา
เงินตราต่างประเทศ โดยเข้าท าสัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของอัตรา
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แลกเปล่ียนในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามข่าวสารและทิศทางการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน
สกุลต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งผ่านข่าวสารและข้อมูลจากธนาคาร เพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มียอดคงเหลือจากสัญญาอัตราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้กับสถาบันทางการเงิน  

3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

3.4.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภำยใต้กฎหมำย และพระรำชบัญญัติที่บังคับใช้ใหม่ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถเชื่อถือได้ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย  บริษัทมีการจัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเตรียมการในการศึกษากฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวส าหรับกลุ่มบริษัทให้สามารถด าเนินการตามแผนธุรกิจ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้  บริษัทได้มีการด าเนินมาตรการในการป้องกันความเส่ียงด้านความปลอดภัยไซเบอร์  ตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 โดยมีการบริหารจัดการด้านรักษา
ข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า มีจัดท าระบบส ารองข้อมูล ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันการ
คุกคาม (Firewall) รวมทั้งติดตามและแจ้งเตือนเพื่อให้มีความมั่นใจว่าข้อมูลที่ส าคัญจะไม่สูญหาย หรือรั่วไหล 
ระบบการด าเนินงานสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้ และทัน
เหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

4.1    ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี
สุทธิเท่ากับ 5,410.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.8 ของสินทรัพย์รวม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

รำยกำร เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน  IDF 174.7 ไม่มี 
2. อาคารและส่วนปรับปรุง กลุ่มบริษัท 3,125.7 จดจ านองเป็นหลักประกัน

เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ กลุ่มบริษัท 233.4 ไม่มี 
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน กลุ่มบริษัท 823.4 ไม่มี 
5. ยานพาหนะ กลุ่มบริษัท 15.2 ไม่มี 
6. ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท 1,012.3 ไม่มี 
7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง กลุ่มบริษทั 25.3 ไม่มี 

รวม 5,410.0  
 

4.2  สินทรัพย์สทิธิกำรใช้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่สิทธกิารเช่า ซึง่มีมูลคา่ตามบัญชีสุทธเิท่ากับ 3,322.8 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 25.7 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งตามรายละเอยีดต่อไปนี ้

รำยกำร เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. ท่ีดิน กลุ่มบริษัท 3,020.3 จดจ านองเป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 

2. อาคาร กลุ่มบริษัท 228.2 จดจ านองเป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 

3. ยานพาหนะ กลุ่มบริษัท 74.3 ไม่มี 
รวม 3,322.8  

 

4.3      อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 1,525.8 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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รำยกำร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. ท่ีดิน บริษัท 262.3 ไม่มี 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร กลุ่มบริษัท 680.6 จดจ านองเป็นหลักประกัน

เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 

3. ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัท 207.1 ไม่มี 
4. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง กลุ่มบริษัท 1.4 ไม่มี 
5. สินทรัพย์สิทธิการใช้ กลุ่มบริษัท 374.3 จดจ านองเป็นหลักประกัน

เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 
รวม 1,525.8  

4.4       สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์                
ซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทเท่ากับ 58.5 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวม 

4.5     เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เป็นเจ้าของเครื่องหมายการคา้ในประเทศทั้งสิ้น 73 รายการ ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดงันี้ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 
ค154487 บริษัท ท่ีนอนสปริง หมอน 

 
29 ม.ค. 44 – 28 ม.ค. 74  

 
ค239344 บริษัท ท่ีนอนสปริง 

 
19 ก.ย.48 – 15 ธ.ค. 69 

 

บ28892 บริษัท บริการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 
 

18 มี.ค. 48 – 17 มี.ค.68 

ค231869 
 

บริษัท ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ และโต๊ะท างาน 18 มี.ค. 48 – 17 มี.ค. 68 

 

ค248539 บริษัท เตียง 
 

25 ม.ค. 49 – 24 ม.ค. 69 

บ32112 บริษัท จัดการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์ 

25 ม.ค. 49 – 24 ม.ค. 69 

 

บ36905 บริษัท บริการออกแบบ และตกแต่งภายในด้วย 
คอมพิวเตอร์ 

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

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

บ48724 บริษัท บริหารจัดการขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

ค320889 บริษัท เตียง  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  ชั้นวางทีวี   
โต๊ะเครื่องแป้ง  และโซฟา 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

 

บ60076 บริษัท จ าห น่าย เฟอร์ นิ เ จอร์  และอุปกรณ์              
ตกแต่งบ้าน 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย. 65 

ค376859 บริษัท เตียง  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  ชั้นวางทีวี  
โต๊ะเครื่องแป้ง  โซฟา  ตู้  ท่ีนอน  และ
กระจก 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย.65 

 

บ70413 บริษัท บริการให้เช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายสินค้า 6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

บ69801 บริษัท สถานบริการด้านความบันเทิง  บริการ
สถานท่ี และอุปกรณ์สันทนาการ 

6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

181122134 บริษัท บริการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า 
และบริการจัดการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

 

บ69802 บริษัท บริการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า 
และบริการจัดการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

บ69803 บริษัท บริการให้เช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายสินค้า 6 ก.พ. 57 – 5 ก.พ. 67 

บ69804 บริษัท สถานบริการด้านความบันเทิง  บริการ
สถานท่ี และอุปกรณ์สันทนาการ 

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

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค268715 บริษัท เครื่องบดอาหาร  เครื่องผสมอาหาร  
เครื่องปั่น น้ าผลไม้  เครื่องสกัดน้ าผลไม้  
ท่ีคั้นน้ าส้มไฟฟ้า  เครื่องตีไข่  เครื่องดูด
ฝุ่น  เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  เครื่องซักผ้า  
และเครื่องล้างจาน 

22 ธ.ค. 49 – 21 ธ.ค. 69 

ค268722 บริษัท เตารีด  และเตารีดไอน้ า 22 ธ.ค. 49 – 21 ธ.ค. 69 
ค271289 บริษัท เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องปิ้งขนมปัง  เตา

อบไฟฟ้า   กาต้มน้ าไฟฟ้า  กระติกน้ าร้อน
ไฟฟ้า  หม้อต้มกาแฟ  เครื่องชงกาแฟ  
เครื่องท าวาฟเฟิล  เตา Inductive  หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า  หม้อหุงข้าว  Digital  ท่ีน่ึง
อาหาร  พัดลม  เตาย่างไร้ควัน  เตาบาบี
คิว  เตาไฟฟ้า  หม้อตุ๋น  หม้ออัดความดัน  
หม้อทอดไฟฟ้า  เครื่องฟอกอากาศ  ตู้เย็น  
เครื่องอบผ้า  เครื่องดูดควัน  กระทะไฟฟ้า  
และไดร์เป่าผม 

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

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค374503 บริษัท เครื่องคั้นน้ าผลไม้ไฟฟ้า  เครื่องบดกาแฟ
ชนิดใช้ไฟฟ้า (ส่วนของเครื่องจักร)  เครื่อง
ปั่นน้ าผลไม้  เครื่องสกัดน้ าผลไม้ (ส่วน
ของเครื่องจักร) และเครื่องจักรใช้ผสม
อาหารชนิดใช้ไฟฟ้า 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 

ค371228 บริษัท มีด  ช้อน  และส้อม 12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 
ค371229 บริษัท เครื่องท าขนมปังชนิดใช้ไฟฟ้า  เครื่องท า

แซนวิส เครื่องท าขนมวอฟเฟิล  เครื่องท า
โดนัท  กาต้มน้ าท่ีใช้ไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า  
หม้ออบความดันไฟฟ้า  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า                
เตาไฟฟ้า  เตาแก๊ส  เตาอบไฟฟ้า  เตาอบ
ไมโครเวฟ  เครื่องท าไอศกรีมชนิดใช้ไฟฟ้า  
กระทะไฟฟ้า  เครื่องคั่วข้าวโพดใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง  และกระติกน้ าร้อน
ไฟฟ้า 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 

ค371951 บริษัท หม้อใช้ในการท าอาหาร กระทะในการ
ท าอาหาร  ท่ี น่ึงอาหาร ตะหลิว ทัพพี   
กระชอน  ท่ีตักของ ท่ี ใช้ ในครั ว เ รื อน  
กระบวยใช้ ในครัว เรือน  ท่ีขูด ท่ีใช้ ใน
ครัวเรือน  ท่ีปอกผักผลไม้ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
ส าห รั บ ใ ช้ ใ นค รั ว เ รื อ น   ถั ง แ ช่ ไ ว น์              
เหยือกน้ า  กระติกน้ า  กาต้มน้ าท่ีไม่ใช้
ไฟฟ้า  ท่ีคีบอาหาร แม่พิมพ์ใช้ท าน้ าแข็ง  
แม่พิมพ์ใช้ท าอาหาร  และภาชนะท่ีเก็บ
หรือใส่ของที่ใช้ในครัวเรือน 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย. 65 

ค415245 บริษัท เครื่องชงกาแฟไฟฟ้า  หม้อน่ึงอาหารชนิด
ใช้ไฟฟ้า  และหม้อต้มสุกี้ไฟฟ้า 

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 เครื่องดูดฝุ่น เครื่องพ่นไอน้ า  เครื่องเย็บ
ผ้า เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจานชนิดใช้
ไฟฟ้า และเครื่องฉีดน้ า 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 

ค370741 บริษัท เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า 12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 
ค371231 บริษัท เ ต า รี ด ไ ฟ ฟ้ า   เ ต้ า เ สี ย บ ป ลั๊ ก ไ ฟ 

ถ่านไฟฉาย  เครื่องขับไล่ยุงใช้ไฟฟ้า  
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องชั่งน้ าหนัก  แท่น
ช า ร์ จ ถ่ า น   แ บ ต เ ต อ รี่ อั ล ค า ไ ล ด์                
และชุดอัดไฟส าหรับไฟฉาย 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 

ค371232 บริษัท พัดลมไฟฟ้า  เครื่องฟอกอากาศ ตู้ท าน้ า
เย็นและร้อน  เครื่องกรองน้ า  ตู้เย็น  ตู้แช่
ไวน์  หลอดไฟ  เครื่องเป่าผม  เครื่อง
ควบคุมการท าความชื้น  เครื่องอบผ้า  
และกระบอกไฟฉาย 

12 เม.ย. 55 – 11 เม.ย 65 

 

ค370037 บริษัท หมอนห นุน   หมอนข้ า ง   หมอนอิ ง               
เบาะที่น่ัง  และเก้าอี้ถุงถั่ว 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค371952 บริษัท ผ้ า ปู ท่ี น อ น   ป ล อ ก ห ม อ น ห นุ น                  
ปลอกหมอนข้าง  ปลอกผ้านวม  ผ้าห่ม  
ผ้านวม  ผ้าขนหนู  ผ้าขนหนูใช้เช็ดหน้า  
ผ้าขนหนูใช้เช็ดตัว  ผ้าขนหนูใช้เช็ดมือ  
ปลอกหมอนอิง  ผ้าม่านท าจากสิ่งทอ  
ผ้ าม่ านประตู   ผ้ าม่ านติดห น้าต่ า ง   
ผ้ารองที่นอน  และฉลากท าด้วยสิ่งทอ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค370038 บริษัท พ ร ม   พ ร ม ปู พื้ น   พ ร ม เ ช็ ด เ ท้ า                      
พรมขนสัตว์  พรมท าจากใยสังเคราะห์  
และพรมสังเคราะห์ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค372962 บริษัท ไส้ผ้านวมท าด้วยใยสังเคราะห์ 5 เม.ย. 56 – 4 เม.ย. 66 
ค380741 บริษัท ผ้าเช็ดเท้าท าด้วยผ้าขนหนู 24 มิ.ย. 56 – 23 มิ.ย. 66 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

ค375854 บริษัท หมอนห นุน   หมอนข้ า ง   หมอนอิ ง   
เบาะที่น่ัง  และเก้าอี้ถุงถั่ว 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค376860 บริษัท ผ้าปูท่ีนอน  ปลอกหมอนหนุน  ปลอก
หมอนข้าง  ปลอกผ้านวม  ผ้าห่ม  ผ้านวม  
ผ้าขนหนู  ผ้าขนหนูใช้เช็ดหน้า  ผ้าขนหนู
ใ ช้ เ ช็ ด ตั ว   ผ้ า ข น ห นู ใ ช้ เ ช็ ด มื อ              
ปลอกหมอนอิง  ผ้าม่านท าจากสิ่งทอ  
ผ้าม่านประตู  ผ้าม่านติดหน้าต่าง ผ้ารอง
ท่ีนอน  และฉลากท าด้วยสิ่งทอ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค370039 บริษัท พรม  พรมปูพื้น  พรมเช็ดเท้า พรมขนสัตว์ 
พรมท าจากใยสัง เคราะห์   และพรม
สังเคราะห์ 

18 ต.ค. 55 – 17 ต.ค. 65 

ค372963 บริษัท ไส้ผ้านวมท าด้วยใยสังเคราะห์ 5 เม.ย. 56 – 4 เม.ย. 66 

ค376858 บริษัท ผ้าเช็ดเท้าท าด้วยสิ่งทอ 15 พ.ค. 56 – 14 พ.ค. 66 

 

171128825 บริษัท บริการน าสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อ
ความสะดวกของผู้ซื้อ 

31 มี.ค. 59 – 30 มี.ค. 69 

171128826 บริษัท เก้าอี้เด็ก  ชุดน่ังเล่นเด็ก  เตียงนอนเด็ก  
เตียงนอนส าหรับเด็กชนิดมีท่ีกั้นโดยรอบ  
โต๊ะเด็ก  โต๊ะส าหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก
ไม่ ได้ท าด้วยโลหะ  ท่ีนอนเด็ก  และ              
เบาะเด็ก 

31 มี.ค. 59 – 30 มี.ค. 69 

 
171128823 บริษัท บริการน าสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อ

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

 

171128824 บริษัท บริการน าสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อ
ความสะดวกของผู้ซื้อ 

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

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

บ55293 TW บริการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า 
บริการจัดการธุรกิจด้านจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์  บริการน าสินค้า
หลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวก
ของผู้ซื้อ บริหารธุรกิจเกี่ยวกับซุปเปอร์
มาร์เก็ต วางแผนจัดการและจัดงานแสดง
สินค้า 

10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

บ55294 TW ให้เช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายสินค้า 10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 
บ55295 TW สถานบริการด้านความบันเทิง ให้บริการ

สถานท่ี และอุปกรณ์สันทนาการ 
10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

บ55296 TW บริการจัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม 10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 
บ55297 TW บริการสถานดูแลรักษาสุขภาพ (สปา) 10 ส.ค. 54 – 9 ส.ค. 64 

 

บ50377 TW บริการการจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า 
บริการจัดการธุรกิจด้านจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และบริการน าสินค้า
หลายชนิดมารวมกันเพื่อความสะดวก
ของผู้ซื้อ 

17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 73 

บ50378 TW ให้เช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายสินค้า 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 73 
บ50379 TW สถานบริการด้านความบันเทิง ให้บริการ

สถานท่ีและอุปกรณ์สันทนาการ 
17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 73 

บ50380 TW บริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 73 
บ50376 TW บริการสถานดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา 17 ธ.ค. 53 – 16 ธ.ค. 73 

 

ค216745 บริษัท โต๊ะ  ตู้  เตียง  เก้าอี้  และชั้นวางของ 31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 

บ25734 บริษัท จ าหน่ายสินค้าประเภท และเฟอร์นิเจอร์ 31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 

 

ค384774 บริษัท เตียง ตู้ เสื้อผ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  ชั้นวางที วี              
โต๊ะเครื่องแป้ง โซฟา ตู้ ท่ีนอน และกระจก 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย. 65 

บ48725 บริษัท บริการจัดการขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์  
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

 

ค388673 บริษัท เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางทีวี โต๊ะ
เครื่องแป้ง โซฟา ตู้ ท่ีนอน และกระจก 

13 มิ.ย. 55 – 12 มิ.ย. 65 

บ48726 บริษัท บริการจัดการขายอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ 
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

14 ส.ค. 52 – 13 ส.ค. 72 

 

ค328590 บริษัท เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางทีวี โต๊ะ
เครื่องแป้ง  และโซฟา 

30 ต.ค. 52 – 29 ต.ค. 72 

บ48732 บริษัท บริการจัดการขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

30 ต.ค. 52 – 29 ต.ค. 72 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

 

201112937 บริษัท เก้าอี้ ชั้นวางโทรทัศน์ โต๊ะท าด้วยไม้ โต๊ะ
เครื่องแป้ง โซฟา ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนท า
ด้วยไม้ 
บริการจัดจ าหน่ายเฟอร์ นิ เจอร์  และ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

17 ก.ค.61 – 16 ก.ค.71 

 

201112938 บริษัท เก้าอี้ ชั้นวางโทรทัศน์ โต๊ะท าด้วยไม้ โต๊ะ
เครื่องแป้ง โซฟา ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนท า
ด้วยไม้ 

17 ก.ค.61 – 16 ก.ค.71 

 

บ26256 บริษัท บริการจัดการธุรกิจด้านจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ 

31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 

ค216746 บริษัท โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ 31 ส.ค. 47 – 30 ส.ค. 67 

 

ค207612 บริษัท โต๊ะท างาน เก้าอี้  ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร  
และพาร์ทิชั่น (ฉาก) ใช้ภายในอาคาร 

16 เม.ย. 47 – 15 เม.ย. 67 

บ24230 บริษัท บริการจัดขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 16 เม.ย. 47 – 15 เม.ย. 67 

 

191100303 บริษัท บริ ก า ร จั ด จ า ห น่ ายสิ นค้ าป ร ะ เภท
เฟอร์นิเจอร์  บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
และประเภทของตกแต่งบ้าน 

17 ส.ค. 60 – 16 ส.ค. 70 

 

191116298 บริษัท ก๊ อ ก น้ า  เ ค รื่ อ ง สุ ข ภัณ ฑ์  ก ร อบ รู ป              
กระจกเงา  กล่องไม้  รางผ้าม่าน  รางมู่ลี่  
ราวผ้าม่าน  ไม้แขวนเสื้อ  โต๊ะรีดผ้า             
โต๊ะเข็นส าหรับเสิร์ฟอาหาร  ชั้นวาง                
ชั้นเก็บของ  กล่องรับจดหมาย  ขาตั้ง               
ตู้ เก็บของ  โต๊ะ หมอน ท่ีนอน  รูปปั้น      
ของตกแต่ง ไม้หนีบผ้า  ราวแขวนผ้า  
ตะกร้า  ผ้า ม็อบถูพื้น  ถาดใส่อาหาร   ชุด
ภาชนะใช้บนโต๊ะอาหาร กระทะ หม้อ ผ้า
ปูท่ีนอน  ปลอกหมอน ผ้านวม  ผ้าห่ม  
ผ้ า เ ช็ ดตั ว  ผ้ า ขนห นู  ผ้ าม่ าน  พ รม            
วั ส ดุ ปู กั น ลื่ น  ห ญ้ า เ ที ย ม  แ ล ะ                   
วอลล์เปเปอร์  

31 พ.ค.61 – 30 พ.ค.71 

 

191107589 บริษัท เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ชุดติดผนังในห้องครัว 
ตู้ เก็บของ ชุดโต๊ะและเก้าอี้ส านักงาน           
ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับแขก ชุดโต๊ะและเก้าอี้
รับประทานอาหาร ชุดโต๊ะเครื่องแป้ง             
โต๊ะกลางชุดรับแขก เก้าอี้  ชั้นวางทีวี             
ชั้นวางรองเท้า บริการจัดการธุรกิจด้าน
จ าหน่ายสินค้า ประเภทเฟอร์ นิ เจอร์   

17 ส.ค.60 – 16 ส.ค.70 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขทะเบียน 
เจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำคุ้มครอง 

บริการจัดการธุรกิจด้านจ าหน่ายสินค้า 
ประเภทของตกแต่งบ้าน และบริการ
ออกแบบตกแต่งภายใน 

201105882 บริษัท การจัดการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า 4 ต.ค.61 – 4 ต.ค.71 

 

201100786 บริษัท ชุดมีดช้อนส้อมส าหรับเด็ก  กระเป๋า
เดินทางขนาดเล็ก กระเป๋าใส่ผ้าอ้อมเด็ก 
เก้าอี้ เด็ก คอกกั้นเด็ก ชั้นเก็บของ ชุด
ลิ้นชัก ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า ชุดน่ังเล่นเด็ก 
โต๊ะส าหรับเด็ก โต๊ะส าหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม
เด็ก เตียงนอนเด็ก เปลเด็ก เบาะเด็ก แผ่น
รองนอนส าหรับเด็ก หมอนข้าง หมอนรอง
ให้นมเด็ก ไม้แขวนเสื้อ ชุดผ้าปูท่ีนอนและ
ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้าคลุมให้นมบุตร 
ผ้าห่มเด็ก ผ้าห่อตัวเด็ก และบริการน า
สินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความ
สะดวกของผู้ซื้อ 

17 ก.ค.61 – 16 ก.ค.71 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทอยู่ในระหว่างการยืน่จดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ทั้งส้ิน 3 รายการ                         ซึ่ง
สามารถสรุป ดังนี้ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขค ำขอ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับบริกำร วันที่ ย่ืนจด
ทะเบียน 

 

180122659 บริษัท ท่ีนอน ท่ีนอนสปริง เตียงนอน เตียงนอนท่ีปรับระดับ
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และฐานรองที่นอน 

17 ก.ค. 61 
 

 

180122658 บริษัท ชุดมีดช้อนส้อมส าหรับเด็ก กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก 
กระเป๋าใส่ผ้าอ้อมเด็ก เก้าอี้เด็ก คอกกั้นเด็ก ชั้นเก็บ
ของ ชุดลิ้นชัก ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า ชุดน่ังเล่นเด็ก โต๊ะ
ส าหรับเด็ก โต๊ะส าหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก เตียงนอน
เด็ก เปลเด็ก เบาะเด็ก แผ่นรองนอนส าหรับเด็ก และ
หมอนข้าง หมอนรองให้นมเด็ก ไม้แขวนเสื้อ ชุดผ้าปูท่ี
นอนและปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้าคลุมให้นมบุตร ผ้า
ห่มเด็ก ผ้าห่อตัวเด็ก และบริการน าสินค้าหลายชนิด
มารวมกันเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ  

17 ก.ค. 61 
 

 

200112903 บริษัท เก้าอี้ / เก้าอี้ชนิดปรับได้ / เก้าอี้ชนิดพับได้ / เก้าอี้ชนิด
มีพนักพิง / เก้าอี้ชนิดมีล้อ /  เก้าอี้ชายหาด /  เก้าอี้ชุด
รับแขก / เก้าอี้ใช้กับโต๊ะเครื่องแป้ง /  เก้าอี้โซฟา / เก้าอี้
เด็ก / เก้าอี้ท่ีปรับเอนนอนได้ /  เก้าอี้ท่ีมีท่ีวางแขน / 

10 เม.ย.63 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เลขค ำขอ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ส ำหรับบริกำร วันที่ ย่ืนจด
ทะเบียน 

เก้าอี้นวม /  เก้าอี้นอนชนิดปรับด้วยไฟฟ้า / เก้าอี้นอน
แบบโยกได้ / เก้าอี้น่ังแบบสตูล / เก้าอี้บาร์ /  เก้าอี้แบบ
สองที่น่ัง / เก้าอี้ปิคนิค / เก้าอี้เป่าลม / เก้าอี้ผ้า /  เก้าอี้
ผ้าใบ / เก้าอี้สนาม /  เก้าอี้ส านักงาน /  เก้าอี้หวาย / 
เก้าอี้เหล็ก / ขาตั้งใช้แขวนเครื่องแต่งกาย / คอกก้ันเด็ก 
/ ฉากกั้นใช้ประดับตกแต่ง ฯลฯ 
และบริการจัดการขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน / บริการจัดการขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์  /    บริการจัดการขายอุปกรณ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน 

นอกจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลัก
หรือเริ่มด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น ๆ ท่ีบริษัทมีการให้แฟรนไชส์หรือบริษัทเห็นว่ามีศักยภาพในการ
เปิดร้านในอนาคต  เช่น ประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และจีน  เป็นต้น 
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5.  ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีความ คดีอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอื่นใดที่มีนัยส าคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย  
ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดเป็นคูค่วาม
กับบริษัท  
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 บริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ชื่อที่ใชใ้นการซื้อขาย : ILM 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจร้านคา้ปลีกเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบา้น  
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000226 
โทรศัพท ์ : 0 2898 6420-5 
โทรสาร : 0 2898 6940 
เว็บไซต์/โฮมเพจบรษิัท : www.indexlivingmall.com 
ทุนจดทะเบียน : 2,525.0 ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว : 2,525.0 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว : หุ้นสามัญ 505 ล้านหุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 5 บาท) 

6.1.2 บริษัทย่อย 

6.1.2.1  บริษัท อนิเดก็ซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ำกดั 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด  
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเฟอร์นเิจอร ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105552064096 
โทรศัพท ์ : 0 2415 0077 
โทรสาร : 0 2415 7399 
เว็บไซต์/โฮมเพจบรษิัท : www.index-interfurn.com 
ทุนจดทะเบียน  : 960.0 ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว  : 960.0 ล้านบาท 
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6.1.2.2 บริษัท เดอะ วอล์ค จ ำกัด 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เดอะ วอล์ค จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ : ปล่อยเช่าพื้นทีศู่นย์การคา้ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555116551 
โทรศัพท ์ : 0 2898 6420-5 
ทุนจดทะเบียน  : 25.0 ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว  : 15.4 ล้านบาท 

6.1.2.3 บริษัท บำงกอก คำซ่ำ จ ำกัด 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท บางกอก คาซ่า จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ : บริการรับฝากสินคา้ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105534058616 
โทรศัพท ์ : 0 2898 6420-5 
ทุนจดทะเบียน  : 250.0 ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว  : 250.0 ล้านบาท 

6.1.2.4 บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อนิเตอร์ จ ำกัด  

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ : ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2  

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559003602 
โทรศัพท ์ : 0 2898 6420-5 
ทุนจดทะเบียน  : 5.0 ล้านบาท 
ทุนช าระแล้ว  : 5.0 ล้านบาท 
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6.1.3 บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 

นายทะเบยีนหลักทรัพย ์

นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน

นาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์ : 0 2677 2000 
โทรสาร : 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 29 มกราคม 2564 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 29 มกรำคม 2564) 

ล ำดับ ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

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

2.  นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 35,172,320 6.965 

3.  นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 34,509,320 6.834 

4.  นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 34,379,320 6.808 

5.  นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 34,213,420 6.775 

6.  นางขันทอง อดุมมหันติสุข 21,756,880 4.308 

7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 15,658,433 3.101 

8.  นายพิศษิฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ 13,400,900 2.654 

9.  นายยิง่ยศ อุดมมหันติสุข 7,958,860 1.576 

10.  นางสาวชลทิพย์ อุดมมหันติสุข 7,003,000 1.387 

11.  นางสาวชลวดี อุดมมหันติสุข 7,000,000 1.386 

12.  นายเอกรัฐ อุดมมหันติสุข  7,000,000 1.386 

13.  กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 3,379,500 0.669 

14.  กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 3,287,500 0.651 

 

กำรกระจำยกำรถอืหุ้นตำมสญัชำติ 

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฎตามวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (XO) เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564  
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7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อื่น  
- ไม่มี-   

 
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

7.4.1   นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบรษิทั 
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 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปี 2563  

วันประชุมผู้ถือหุ้น   : 1 ก.ค. 2563  
วันท่ีจ่ายปันผล                                   : 17 ก.ค. 2563 
จ่ายปันผลงวด 1 เมษายน 2562  - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท  
โดย อัตราปันผลของก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.388 บาท และ ก าไรสุทธิท่ี
ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท 
เงินปันผลระหว่างกาล 
วันท่ีคณะกรรมการมีมติ  : 10 กันยายน 2563  
วันท่ีจ่ายปันผล   : 8 ตุลาคม 2563 
จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 
อัตราหุ้นละ    0.15 บาท/หุ้น 
 

 

ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้นทัง้หมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

 จ ำนวน 
(รำย) 

จ ำนวน 
(หุ้น) 

คิด
เป็น 
(%) 

จ ำนวน 
(รำย) 

จ ำนวน 
(หุ้น) 

คิด
เป็น 
(%) 

จ ำนวน 
(รำย) 

จ ำนวน 
(หุ้น) 

คิดเป็น 
(%) 

สัญชาติไทย 3,218 503,113,300 99.63 39 235,666,690 47.34 3,179 268,955,110 52.29 
สัญชาติ          
ต่างด้าว 

13 1,886,700 0.37 1 62,700 0.33 12 315,500 0.04 

รวม 3,231 505,000,000 100.00 40 235,729,390 47.67 3,191 269,270,610 52.33 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยก าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยมืเงนิ และ
การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย
พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

แผนภาพโครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 

หมายเหตุ  บริษัทไดป้รับเปลี่ยนต าแหน่งและความรับผิดชอบของรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยมีผลเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   

 

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

8.1 คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 11 ท่าน ดังนี ้

 กรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด โดยมีความเป็นอิสระจาก
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 ท่าน  
 มากกวา่ 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการทุกทา่นไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย                    

สอบบัญชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกทีต่รวจสอบงบการเงินให้กับบรษิัทและบริษัทย่อย  
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รำยชื่อและต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท  

ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง 
1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ  
2. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ  
4. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  กรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จดัการ 
5. นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายเอกลักษณ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร  
7. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร  
8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล / คณะกรรมการตรวจสอบ 
10. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 

คณะกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

11. นายอริยะ พนมยงค ์ กรรมการอิสระ  
 นางกนกวรรณรัตน์   ศรีมณีศิร ิ เลขานุการบริษัท 

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 2563 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) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2563 
เป็นดังนี้ 

 

   

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/จ ำนวน

ครัง้กำรประชุม 

1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2563 
1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 7/7 
2. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ 7/7 
3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 5/7 

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 กรรมการอิสระ 7/7 
9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ 7/7 
10. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ 6/7 
11. นายอริยะ พนมยงค ์ กรรมการอิสระ 5/7 
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3.  คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล  

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 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 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่ละ
ท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2563 เป็นดังนี้  

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/
จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4/4 

2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 

3. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 
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4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

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

การประชุมคณะกรรมการบริหาร  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2563 เป็น
ดังนี ้  

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 

1. นายพิศษิฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ ประธานคณะกรรมการบริหาร  12/12 

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 12/12 

3. นางสาวพิชพมิพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 11/12 

4. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 11/12 

5. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริหาร 12/12 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/
จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 
1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา  ก าหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
2/2 

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิ ส ระ  /  ก ร รมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

2/2 

3. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

2/2 
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5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  นางสาวกฤษชนก     ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นายเอกฤทธิ์            ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 นางกนกวรรณรัตน ์  ศรีมณีศิริ   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

รายละเอียดจ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการบริหารความเส่ียง แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 
2563 เป็นดังนี้  

ผู้บริหำร  

 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 13 ท่าน ดังนี ้

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

นายวิพล 
นายเอกลักษณ ์
 
นายณัตินยัน์ 

วรเสาหฤท 
ปัทมสัตยาสนธ ิ
 
ยุทธพัฒน์ศักดิ ์

ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกจิกลุ่มธุรกจิยูนีค 
และบริหารพื้นที่ศูนย์เดอะวอล์ค  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายโครงการ      
และเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 

6. นายขวญัชัย กิจก้องขจรชยั รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ ์
7. นายสมชาย โตสมสกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบริหารสาขา ออนไลน์และค้าส่ง 
8. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณศ์ิร ิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำ
ประชุม/จ ำนวนครัง้กำร

ประชุม 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 

1. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง  

2/2 

2. นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 

3. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 
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9. Mr. Gerard McGurk รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการคา้และธุรกิจค้าปลีก
ต่างประเทศ 

10. นางกนกวรรณรัตน์   ศรีมณีศิร ิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน 
11. นางสาวปวารณ์วด ี วิชัยดิษฐ 

 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบริหารซัพพลายเชน คลังสินคา้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

หมายเหตุ  ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสทุกท่านมีการเปลี่ยนแปลงช่ือต าแหน่งและความผิดชอบ มีผลตั้งแต่วันที่   1 กรกฎาคม 2563  

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 

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเรื่องอื่นใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

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

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร  

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญ             
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563                          
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 

ประธานกรรมการ - 30,000 

กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    

ประธานกรรมการ - 30,000 

กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท เปรียบเทียบส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ดังนี้  

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ลดลง เนื่องจากจ านวนครั้งในการประชุมกรรมการลดลงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบางท่านค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่จ าเป็น
ต่อการบริหารจัดการในสถานการณ์ดังกล่าว  

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
สิน้สุด ปี 2562 

(บำท) 
สิน้สุด ปี 2563 

(บำท) 
เพิ่มขึน้ /   
ลดลง  

1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 810,000 790,000 (20,000) 
2. นายพิศษิฐ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
500,000 488,000 (12,000) 

3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข กรรมการ 480,000 448,000 (32,000) 
4. นางสาวกฤษ

ชนก 
ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ /กรรมการบริหารความ

เส่ียง/ 
กรรมการบริหาร 

500,000 508,000 8,000 

5. นางสาวพิช
พิมพ ์

ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

500,000 488,000 (12,000) 

6. นายเอกลักษณ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

500,000 488,000 (12,000) 

7. นายเอกฤทธิ ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการ / กรรมการบริหารความ
เส่ียง/ 

กรรมการบริหาร 

500,000 508,000 8,000 

8. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

630,000 648,000 18,000 

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / 
 ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ 

กรรมการตรวจสอบ 

620,000 628,000 8,000 

10. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการตรวจสอบ /                       
กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน                             
และบรรษัทภิบาล 

600,000 618,000 18,000 

11. นายอริยะ พนมยงค ์ กรรมการอิสระ 320,000 428,000 108,0000 
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2) ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนรวมรายได้อื่น โบนัส และกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 
ค่ำตอบแทนอื่น  

- ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท  

3) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหาร 
จ านวน  86.33  ล้านบาท ตามล าดับ 

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2562  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ปี 2563 ส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประเภท 
ปี 2562  ปี 2563 

จ ำนวน  
(รำย)  

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน  
(รำย)  

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือนและโบนัส 11 73.80 14 83.13 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ /1 11 5.52 14 3.20 
   รวม 11 79.32 14 86.33 

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

 

บุคลำกร 

จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 

ตารางแสดงรายละเอียดจ านวนพนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร)  เปรียบเทียบ 2 ปี  ณ 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน (รำย) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 
จ ำนวนพนักงำน (รำย) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
ประจ ำ ชั่วครำว ประจ ำ ชั่วครำว 

1 ส านักกรรมการผู้จัดการ 5 0   
2 สายการพาณิชย์ 

เปลี่ยนชือ่เปน็สำยบริหำรสำขำ ออนไลน์ และ
ค้ำส่ง เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2563  

 
2,202 

 
49 1,771 28 

3 สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 113 0   
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สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน (รำย) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 
จ ำนวนพนักงำน (รำย) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
ประจ ำ ชั่วครำว ประจ ำ ชั่วครำว 

4 สายบริหารสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าเดก็ 
รวม 3 + 4 เปลี่ยนชือ่เปน็ สายกลยุทธ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เมือ่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 

28 0 36 0 

5 สายธุรกิจต่างประเทศ 
เปลี่ยนชือ่เปน็ สายการค้าและธุรกิจค้าปลกี
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 

9 0 72 0 

6 สายพัฒนาธุรกิจและบริหารพ้ืนท่ีเช่า  
เปลี่ยนชื่อเป็นสำยพัฒนำธุรกิจ กลุ่มธุรกิจยูนีค 
และบริหำรพื้นที่ศูนย์เดอะวอล์ค  เมื่อวันที่ 1 
กรกฎำคม 2563 

182 1 151 0 

7 สายงานขายโครงการและเฟอร์นเิจอร์ส านักงาน 57 2 44 6 
8 สายบัญช-ีการเงินและบริหาร-พฒันาทรัพยากร

มนุษย ์
181 0   

 สายบัญชีและการเงิน    47 1 
9 สายบริหารทรัพยากรมนษุย ์   49 0 
10 สายห่วงโช่อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปลี่ ยนชื่ อ เป็น  สายบริหารซัพพลายเชน 
คลังสินค้าและเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 
กรกฎำคม 2563 

 
660 

 
252 

 
511 

 
169 

11 สายการตลาด 36 0 31 0 
12 สายการผลิตและสนับสนุนการผลิต 1,526 0 369 896 
13 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 0 6 0 

รวม 
     
5,003 

       
304 

 
3,111 

 
1,100 

หมายเหตุ จ านวนพนักงานในปี 2563 ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนเนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัท (ค านวณจากจ านวนพนักงานลาออกต่อจ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 
ส าหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 19.03% 

ผลตอบแทนพนักงำน  

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่าง  ๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน                               
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2563 ดังนี ้
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ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท) ปี 2562 ปี 2563 
เงินเดือน 1,165.87     1,001.92 
เงินโบนัส 102.32 98.94 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ/1 352.27 282.50 

รวม 1,620.46 1,383.36 
หมายเหตุ: /1 ค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยหลักประกอบด้วยเงินจูงใจพนักงาน (Incentives) กองทุนประกันสังคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

 

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ กองทุนส ารองเล้ียงชีพสินสถาพร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยปัจจุบันเปล่ียนแปลง
ใหม่เป็นของบริษัทจัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด ภายใต้ชื่อกองทุน บีแคป (BCAP) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท 

บริษัท ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งก าหนดให้การอบรม
และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของบริษัท พร้อมทั้งมี
แผนการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร เวลา และบุคลากร
ในการด าเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนก าหนดให้มีการวางแผนการอบรมและจัดท าแผนการอบรม
ประจ าปี โดยที่โปรแกรมการอบรมจะแบ่งเป็น การอบรมด้านทักษะ (Skills programs) การอบรมระยะส้ัน (Short courses) การ
ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) การฝึกสอน (Coaching) การให้ค าปรึกษา (Mentoring) และการศึกษาแบบ
ผสมผสาน (Blended learning)  
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กำรฝึกอบรมภำยใน  

หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ตามต าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตาม

ต าแหน่งงาน โดยวิทยากรภายในบรษิทั 

กลุ่มเป้าหมาย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่
อบรม 
(1วัน
≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงา
นใหญ ่

ประจ า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง 

คว
าม

รู้ต
าม

ต า
แห

น่ง
งา
น 

(F
un

cti
on

al 
Sk

ill)
 

ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการขายและการ
ให้บริการส าหรับพนักงานอินเด็กซ์ลิฟวิ่ ง
มอลล์ประจ าสาขา  (โปรแกรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่) 

              

5 

1. พนักงานฝ่ายขาย
Furniture/Mattress/HDI 

89   15 1     2 

2.  พนักงานต าแหน่ง Maintenance   2           

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

  14   1       

4. พนักงานต าแหน่ง Cashier & 
Customer Service 

  26           

5. พนักงานต าแหน่ง Installer & 
Receiving 

  10           

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ส าหรับพนักงาน
ส านักงานใหญ ่

        25     1 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสนิค้าเฟอร์นิเจอร์ 88             2 

ความรู้เกี่ยวกับการจ าหนา่ยสินค้าตู้เสือ้ผ้า
และชุดรับแขกแบบต่อเติม 

119   2         2 

พนักงานขายสินค้าตกแต่งบ้านมืออาชีพ 22             2 

หลักสูตรพนักงานขายโมดูลาร์มืออาชีพ                 

หลักสูตรพนักงานขายที่นอนมืออาชีพ 66       2     2 

ความรู้สินคา้ที่นอนส าหรบัพนักงานขาย
ทั่วไป 

103   3 1       2 

ความรู้เกี่ยวกับการจ าหนา่ยสินค้ากลุม่ชุด
ครัว 

      26       3 

ความรู้เกี่ยวกับการจ าหนา่ยสินค้ากลุม่โมดู
ล่าร ์

50   7 1       2 

ความรู้เกี่ยวกับสนิค้าแบรนด์ YOUNIQUE 13 2 44 2       1 

 
ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้ากลุ่ม Home 
Service 

  86   58       2 
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หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ตามต าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตาม

ต าแหน่งงาน โดยวิทยากรภายในบรษิทั 

กลุ่มเป้าหมาย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่
อบรม 
(1วัน
≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงา
นใหญ ่

ประจ า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง 

คว
าม

รู้ต
าม

ต า
แห

น่ง
งา
น 

(F
un

cti
on

al 
Sk

ill)
 

ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้ากลุ่ม Home 
Materail (Made to order) 

26   10 46       

2 

4 

2 

1 

1 

22 

กระบวนการขายสินค้ากลุ่ม 
ITAL/SUPREAME/EXTREME/SAP FOR 
DESIGNER 

    37         

ทักษะการขายส าหรับลูกค้าโครงการและ
เทคนิคการขาย Logica 

27   3 2       

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบหอ้ง
ต่างๆส าหรับที่อยู่อาศัย 

    9         

ความรู้เกี่ยวกับสนิค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์แบบ
ต่อเติม (Extreme/Supreme) 

    389         

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องนอน
ห้องรับแขก ห้องครัว  

    26         

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบขั้นสูง     26         2 

เทคนิคการใช้งานโปรแกรมส าหรับพนกังาน
ฝ่ายออกแบบ 

    408         1 

กฏระเบียบข้อบังคับและการบริการ DC           33   7 

ความรู้พ้ืนฐานเฟอร์นิเจอร์และการใช้งาน
ระบบ TMS DC 

          37   7 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานเครื่องมือในการ
ประกอบติดตั้ง DC   

          42   7 

การประกอบเฟอร์นิเจอร์แบบมืออาชีพ ชุด
ห้องรับแขก DC 

          34   7 

การประกอบเฟอร์นิเจอร์แบบมืออาชีพ ชุด
ห้องนอน DC 

          30   7 

ความปลอดภัยในการขบัรถยกไฟฟ้า           44   6 

มาตรฐานการจัดส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ           139   6 
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หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ตามต าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตาม

ต าแหน่งงาน โดยวิทยากรภายในบรษิทั 

กลุ่มเป้าหมาย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่
อบรม 
(1วัน
≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงา
นใหญ ่

ประจ า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง 

คว
าม

รู้ต
าม

ต า
แห

น่ง
งา
น 

(F
un

cti
on

al 
Sk

ill)
 

มาตรฐานฝีมือช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์บ้าน           6   7 

7 

7 

6 

6 

6 

ก า ร ป ร ะ ก อ บ ติ ด ตั้ ง สิ น ค้ า  Kitchen 
YOUNIQUE ส าหรับช่างสาขา            16   

กา รประกอบติ ดตั้ ง สิ นค้ า  YOUNIQUE 
ส าหรับช่างสาขา            10   

การใช้งานระบบ PMS ส าหรับช่างประกอบ
ติดตั้ง 

          52   

การยศาสตร์กับการปฏิบัติงาน           102   

การลดความขัดแย้งภายในองค์กร           152   

การแสดงออกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีภายในองค์กร 

          133   6 

จิตส านึกในการขับรถอย่างปลอดภัย           50   6 

การสื่อสารกับคนต่างสไตล์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          50   6 

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Excel 
2010 

          8   6 

ประสานงานอย่างไรให้ได้งาน           97   6 

พัฒนาทีมงานมุ่งสู่ความส าเร็จ           70   6 

MINDSET กรอบความคิด ก้าวข้ามกรอบ
ความคิดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน 

          60   6 

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฎบิัติงานของ
พนักงานฝ่ายป้องกันความสูญเสียภายใน
องค์กร 

  31           2 

ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดแูละ และซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรต่างๆภายในองค์กร 

  25           2 
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หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ตามต าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตาม

ต าแหน่งงาน โดยวิทยากรภายในบรษิทั 

กลุ่มเป้าหมาย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่
อบรม 

(1วัน≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงา
นใหญ ่

ประจ า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง 

คว
าม

รู้ต
าม

ต า
แห

น่ง
งา
น 

(F
un

cti
on

al 
Sk

ill)
 

Kaizen           29   1 

2 

2 

2 

3 

2 

การใช้ การบ ารุงรักษา และความปลอดภัยใน
การท างานกับเครื่องจักร 

          23   

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การป้องกัน
และระงับกรณสีารเคมีหกรั่วไหล 

          35   

QCC (ปรับปรุงวิธีการท างาน)           32   

การดัดเหล็กดามหน้าบานก่อนน าไปพน่สี           5   

สินค้าเสยีหาย กล่องขาด โค่นหล่น           55   

การป้องกันการแพร่เช้ือ COVID-19           112 1 1 

การใช้ Master Plan , WI ในการท างาน           1   1 

การขับขี่รถโฟลค์ลิฟท์ที่ปลอดภัย           11   2 

การประเมินความเสี่ยง           13 1 2 

การใช้เครื่องมือวัด ตลับเมตร เวอร์เนียร์ และ
มาตรฐานการตรวจสอบสินค้า WM 

          30   2 

Corrective Action  (การด าเนินการแก้ไข) 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

          15   2 
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หลักสูตรการอบรมภายในด้านเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ตามต าแหน่งงานและส่งเสริมทักษะความรู้ตาม

ต าแหน่งงาน โดยวิทยากรภายในบรษิทั 

กลุ่มเป้าหมาย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่
อบรม 
(1วัน
≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงา
นใหญ ่

ประจ า
โรงงานและ
ฝ่ายจัดส่ง 

คว
าม

รู้เพ
ื่อส

่งเส
ริม
กา
รท
 าง
าน

  
So

ft S
kil

l 

คว
าม

รู้เพ
ื่อส

่งเส
ริม
กา
รท
 าง
าน

  
So

ft S
kil

l 

คว
าม

รู้เพ
ื่อส

่งเส
ริม
กา
รท
 าง
าน

  
So

ft S
kil

l 

พัฒนาพนักงานสายสนับสนุนสู่งานบรกิาร
และการสื่อสารที่เป็นเลิศ 

4 76 27          2 

2 

2 

1 

2 

1 

การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ 43 2 2         

พัฒนานักขายด้วยกระบวนการเขา้ใจลูกค้า
ต่างสไตล ์(Index Super Wow) 

184 1 4       
  

การสื่อสารเพ่ือลดความขัดแจ้งภายในทีม 333 276 90 39 12     

ทักษะการสื่อสารและการสอน         11     

ต่างคนต่างสไตล์ สื่อสารไดด้้วย COVID 
MODEL 

        101     

พัฒนาพนักงานสายสนับสนุนสู่งานบรกิาร
และการสื่อสารที่เป็นเลิศ 

4 76 27          2 

การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ 43 2 2         2 

พัฒนานักขายด้วยกระบวนการเขา้ใจลูกค้า
ต่างสไตล ์(Index Super Wow) 

184 1 4       
  

2 

การสื่อสารเพ่ือลดความขัดแจ้งภายในทีม 333 276 90 39 12     1 

ทักษะการสื่อสารและการสอน         11     2 

ต่างคนต่างสไตล์ สื่อสารได้ดว้ย COVID 
MODEL 

        101     1 
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นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานให้
พนักงานแต่ละบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดส่งพนักงานไปอบรมกับวิทยากรผู้เชียวชาญเกี่ยวกับองค์ความรู้                     
ด้านต่าง ๆ 

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  

พนักงำน  

บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง  ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานและ          
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการบริการต่อลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
ภายนอกจะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นส าคัญ 

หลักสูตรกำรอบรมนด้ำนเพิ่มพูนทักษะ
ควำมรู้ตำมต ำแหน่งงำน โดยวิทยำกร

ภำยนอก 

กลุ่มเป้ำหมำย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่อบรม 
(1วัน≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงาน
ใหญ่ 

ประจ าโรงงาน
และฝา่ยจัดส่ง 

การคิดอย่างเป็นระบบ           27   6 

การจัดการคลังสนิค้าและสินค้าคงคลัง           25   6 

การขนส่งและการกระจายสินค้า            23   6 

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (In-House 
Training) 

12 11     10 5   1 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับหัวหนา้งาน (Public Training) 

      1       2 

สุขาภบิาลอาหาร ส าหรบัผูป้ระกอบกจิการ
(Public Training) 

      2       1 

การสุขาภบิาลอาหารส าหรับผูส้ัมผสัอาหาร 
(Public Training) 

4             1 

ผู้บริหารร้านกาแฟ Café  Amazon (Public 
Training) 

      3       1 
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ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งหมายถึงเป็นตัวก าหนดอนาคตของ
บริษัทด้วยเช่นกัน ด้วยความพร้อมในส่ิงเหล่านี้ท่ีท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรการอบรมนด้านเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ตามต าแหน่งงานโดยวิทยากร

ภายนอก 

กลุ่มเป้าหมาย (คน)   
พนักงานฝ่ายปฎบิัติการ 

(Operation) 
พนักงานฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

จ านวน
วันที่
อบรม 

(1วัน≥6
ชม.) 

พนักงาน 
ฝ่ายขาย 

พนักงาน 
ฝ่าย

สนับสนุน 

พนักงาน
ฝ่าย

ออกแบบ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายขาย/
ฝ่าย

สนับสนุน 

ประจ า
ส านักงาน
ใหญ่ 

ประจ า
โรงงาน
และฝา่ย
จัดส่ง 

การเสวนา ในหวัข้อ ‘ให้ภาษีเป็นเร่ืองง่าย 
กับ e-Withholding Tax 

        2     1 

อบรมเรื่องภาษีป้ายปี2563-2564 พร้อม
สรุปประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่
ส าคัญ 

        1     1 

อบรมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ปี 
2563 

        3     1 

การรวมธุรกิจและการจัดท างบการเงินรวม
ขั้นสูงเขิงปฏิบตัิการ(Workshop)ส าหรบั
สมาชิกและบุคคคลทั่วไป รุ่นที่2/63 

            1 2 

Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall 
รุ่นที่2/63 

            1 1 

ต า ม ติ ด Disclosure Form พ ร้ อ ม รั บ
หลักเกณฑ์ก าหนดราคาโอน 

            1 1 

เจาะลึกประเด็นหลักมาตราฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับบัญชี
SMEs/NPAEs/PAEsเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ทางภาษสีรรพากร 

            1 1 

บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสนิใจ 
รุ่นที่1/63 

            1 1 

 

ประเภทกำรฝึกอบรม 
สรุปประเภทกำรฝึกอบรมพนักงำน 

จ ำนวน
หลักสูตร 

จ ำนวนครัง้ 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

จ ำนวน
คน 

คิดเป็นเงนิ (บำท) 

การฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายใน
บริษัท 

69 134 3,672 5,111                    416,598.31  

การฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก 9 5 408 123                          327,984  

การฝึกอบรมภายนอกโดยวิทยากรภายนอก 8 8 72 11                         4,280.00  

รวม 86 147 4,152 5,245              748,862.31  
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รำยกำร 
 สรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมของพนักงำน  

2560 2561 2562 2563 

รวมชัว่โมงการฝึกอบรมของแต่ละปี 3,567 3,798 4,189 4,152 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมของระดับจัดการ/คน/ป ี 0.193 0.245 0.522 0.524 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมของระดับบังคับบัญชา/คน/ปี 0.451 0.486 8.127 8.125 

จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมของระดับปฎิบัติการ/คน/ปี 0.615 1.065 0.468 0.558 

 

ในปี 2563 บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม /ทดสอบความรู้ ด้านต่างๆ จ านวน 86 หลักสูตร (หลักสูตรการฝึกอบรม
ภายในโดยวิทยากรภายในบริษัท 69 หลักสูตร การฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก  9 หลักสูตร และอบรมภายนอกองคก์ร 
8 หลักสูตร)  รวม 147 ครั้ง เป็นเงิน  748,862.31 บาท คิดเป็น 4,152  ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วม 5,245 คน (นับหัวซ้ า) 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 137.05 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 

บริษัทได้เผยแพร่นโนบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความ
เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้นรวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นัก
ลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการก าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้การปฏิบัติตาม  

ควำมส ำเร็จปี 2563  

• บริษัทได้รับการประเมินในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 เป็นปีแรก เนื่องจากบริษัท
เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  

• ผลคะแนนจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในปี  2563 ปรากฎว่าบริษัทได้คะแนนเฉล่ีย
ของทั้ง 5 หมวด เป็นคะแนน “ดีมาก” ( 4 ดาว)   

• คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

บริษัทได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ซึ่งจัดท าโดย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการ
ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลัก  

โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการก ากับดูแลกิจการอีกครั้งในวันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการการก ากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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รำยงำนกำรปฏิบัติตำมนโนบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรในปีที่ผ่ำนมำ  

หลักปฏิบัติ 1 บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

หลักปฏิบัติ 1.1 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมัน่ให้กลุ่มบริษัทอินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์เป็นผู้น า
ในการค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านท่ีได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวน
และติดตามความคืบหน้าเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไป
ปฏิบัติ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วน
ของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  

หลักปฏิบัติ 1.2 

2. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อย่าง
น้อย คือ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือ
ลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง 

บริษัทค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐานกลุยทธ์
การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่จะเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถน านโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจขึ้นจากปัจจัยทางด้านธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับกระบวนการทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่การ
ออกแบบ การผลิต การขนส่ง จนถึงการขาย เพื่อสามารถสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อผลประกอบที่ดีในระยะยาวของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 1.3 

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of 
Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่
ส าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 
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หลักปฏิบัติ 1.4 

4. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุด ตามที่ได้น าเสนอและผ่านการกล่ันกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการชุดย่อย  

5. คณะกรรมการบริษัทได้มีการท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 
ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักปฏิบัติ 2 ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยนื  

1. บริษัทมีการก าหนดวัตถุประสงค์คือ “การเป็นผู้น าในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านและเป็น
ศุนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่างที่ตอบโจทย์ทุกการแต่งบ้านและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนา
และเติบโตอย่างยิ่งยืน” และก าหนดเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรักษาอัตราการเจริญเติบโต
ของยอดขาย และก าไรจากธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ผ่านช่องทางการเชื่อมโยงออฟไลน์และ
ออนไลน์เข้ามาด้วยกัน ออมนิแชลแนล (OMNI Channel) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารต้นทุนตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การจัดส่งสินค้า การตลาดและการขาย แบบ
ครบวงจร ท่ีให้ความส าคัญกับสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วน 
  

บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการน าเสนอและตัดสินใจที่จะก าหนดแนวทางการท างานท่ีช่วย
ส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมองค์กรขึ้นที่ทุกคนจะต้อง
ตระหนักถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน   

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไป
เพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้
เสีย และสังคมโดยรวม  

3. คณะกรรมการตระหนักถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เช่น บริษัทได้หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายการด าเนินงานที่เน้นโรงงานชาญฉลาด (Smart 
Factory) และการซื้อเครื่องจักรใหม่ในปีที่ผ่านมาที่เป็น Automation เพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็น Customization 
และก้าวไปสู่การเป็น Green Production ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการเน้น
การออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อมโดยการบริหารจัดการให้เกิดของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด  

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 3.1 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ การศึกษา เพศ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ถิ่นก าเนิด โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการอิสระ ทั้งสิ้น 4 
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รายจากจ านวน 11 ราย (คณะกรรมการอิสระไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน) 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารทั้งหมด 6 ราย อีกทั้งมีกรรมการท่ีเป็นเพศหญิงทั้งสิ้น 5 ราย จากจ านวน 11 ราย  

2. ในคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายอริยะ พนมยงค์ เป็นผู้มี
ความรู้ ความช านาญในด้านสาขาดิจิตอลเทคโนโลยี การใช้ช่องทางออมนิแชลแนล (OMNI Channel) ซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กับธุรกิจด้านการค้าปลีกทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ 
ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ การตลาดและบริหาร
การตลาดค้าปลีก ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 

3. คณะกรรมการบริษัทได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความช านาญเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการเงินการ
ธนาคารมายาวนาน  อีกทั้งคณะกรรมการมีการดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการ
เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

4. ส าหรับหลักการที่ควรปฏบัติว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระนั้น เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทใน
ปัจจุบันที่มีจ านวนทั้งหมด 11 ท่าน จะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารอีก 6 ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นท่ีปรึกษาของบริษัท จึงถือว่าไม่เป็นกรรมการอิสระ  

5. คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครั้งแรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  

6. คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้ง
ของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ในรายงานประจ าปี  

7. ในการพิจารณาอนุมัติ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
จ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม  

8. บริษัทมีนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมือ ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึ่งจะแบ่งหัวข้อที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ  ด้านบัญชี การเงิน การตลาด ฯลฯ รวมถึง
ความสามารถด้านพฤติกรรม เช่น การท างานเป็นทีม การประสานงาน เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกล่าว
แล้ว องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน ามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการและมีความ
ครอบคลุมในทุกๆ หัวข้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความ
เหมาะสม และครอบคลุม ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะ ครบถ้วนเพียงพอ อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท  
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9. บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปี
ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการและการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ในรายงานประจ าปีและบน
เว็บไซต์ของบริษัท  
หลักปฏิบัติ 3.3 
 

10. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ ดังนี้  
 

ในการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า 
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้การเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฎิบัตหน้าที่ การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุกิจตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทเป็นส าคัญ  
 
หลักปฏิบัติ 3.4 
 

11. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้  
(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้คณะกรรมการ

เป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัทคณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้  

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของ
บริษัท ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น 
คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3) ก าหนดให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น
คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ การติดตาม
ผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงินของบริษัท ได้มีตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 
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หลักปฏิบัติ 3.5 

12. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกา ร
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆได้  

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ                                                                                                                                                                                   
- ความพร้อมของกรรมการ 
- การก าหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ 
- การจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
- การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
- การประชุมคณะกรรมการ 

กระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร  
(1) คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด  
(2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน  
(3) เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินผล จัดท ารายงานการสรุปผลการประเมิน  และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
(4) คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
 

หลักปฏิบัติ 3.6 

13. คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาท
หน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุก
ท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

14. บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะสนับสนุนให้ผ่านการอบรม
และได้รับประกาศนียบัตรโดยเร็วที่สุดนับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 
หลักปฏิบัติ 3.7 
 

15. คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ  
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16. คณะกรรมการได้จัดให้มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจ าปีเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบส าหรับ
วาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าประชุมได้ 
รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า  
 

โดยบริษัทได้ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตารางที่ก าหนดนี้อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยก าหนดเฉพาะการจัดประชุมเพื่อรองรับงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชี  และวันประชุมที่
เพิ่มเติม ดังนี้  
 
ครัง้ที่ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

1. 24 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 

2. 14 พฤษภาคม 2563 27 มีนาคม 2563 

3. 6 สิงหาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 

4. 5 พฤศจกิายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 

5. -  6 สิงหาคม 2563 

6. - 10 กันยายน 2563 

7. -  5 พฤศจกิายน 2563 

โดยจ านวนครั้งของการจัดประชุมจะต้องไม่ต่ ากว่าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งส าหรับปี 2563 ที่ผ่านมาจ านวนครั้งของการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อปีเท่ากับ 7 ครั้ง เนื่องจากเป็นไปตามภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ  

17.  คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประชุมส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะให้แจ้ง
ให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในรอบปี 2563 ทางบริษัทได้จัดการประชุมดังกล่าวเป็นจ านวน 1 
ครั้ง เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563  

18. คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมที่จะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

19. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ  โดยบริษัทเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์องบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่เลขานุการบริษัท  
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร  

หลักปฏิบัติ 4.1 
  

1. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  โดยคณะกรรมการได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดย
พิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความ
ทุ่มเทในการท างาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  

2. คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการเล็งเห็นว่า 
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจะสามารถอุทิศเวลาส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดนโยบายว่า ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในบริษัทที่มีฐานะเป็นย่อยหรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชั่วคราว 

3. เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อ
เป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยรายละเอียดการจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งมีรายละเอียดที่ก าหนดไว้ดังนี้  
• การระบุคุณสมบัติที่ต้องการและจ าเป็น (Requirement) ของต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดับสูง  
• การระบุถึงศักยภาพ (Potential) และความสามารถที่เหมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดต าแหน่งงาน 
• การพิจารณาถึงแผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่

บุคคลทีจ่ะมาสืบทอดต าแหน่งงาน  
• การก าหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดต าแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างคุณค่า (Value Added) ให้กับบริษัท  

หลักปฏิบัติ 4.2  

4. คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด าเนินงานของบริษัท 
• คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง

ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัท ซึ่งมี
ผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท 

• คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 5 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี
บุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 4.3  

5. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม 
• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน

ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถขององค์กรไว้ 
โดยมีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง 
และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์และขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ 9.2.1.3 ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน                             
และบรรษัทภิบาล ต่อไป  

• ในทุกๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะจัดให้มีการ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินท่ีส าคัญ ดังนี้ 

6. การพิจารณาเป้าหมายและความส าเร็จของเป้าหมาย 
7. การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

• ความเป็นผู้น า 
• การก าหนดกลยุทธ์ 
•  การปฏิบัติตามกลยุทธ์   
• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
• ความสัมพันธ์กับภายนอก 
• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  
• การสืบทอดต าแหน่งงาน  
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
• คุณลักษณะส่วนตัว  

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ระยะส้ัน : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัสโดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน  

ระยะยาว: แนวทางการพิจารณาให้ค่าตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ  
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• คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองรองเล้ียงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเส่ียง  ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้เปล่ียนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดส าหรับพนักงานและบริษัท จากเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัว
หลวง จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ กองทุนส ารองเล้ียงชีพสิน
สถาพร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยปัจจุบันเปล่ียนแปลงใหม่เป็นของบริษัทจัดการกองทุน บางกอก
แคปปิตอล จ ากัด ภายใต้ชื่อกองทุน บีแคป (BCAP) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

 

หลักปฏิบัติ 5 กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 5.1 

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

• โดยคณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้เกิดแนวคิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้น เช่น การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีผลงานจากดีไซน์เนอร์ของบริษัทในรูปแบบ เตียง “INVISIBLE BED” ทีค่ว้ารางวัลชนะเลิศ
ระดับ Winner จากเวทีออกแบบระดับโลกจาก “เยอรมัน ดีไซน์ อะวอร์ด 2020” (GERMAN DESIGN AWARD 
2020) ซึ่งมีการรับรางวัลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศเยอรมัน โดยเน้นการใช้วัสดุ ส่วนประกอบ
ตลอดจนฟิตติ้งต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุให้คุ้มค่า
มากที่สุด ลดปริมาณการผลิตที่ส้ินเปลือง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงของผู้ใช้งาน 

• นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตทางโรงงานได้มีการน านวัตกรรมเครื่องจักรใหม่จากประเทศเยอรมนีที่เป็น
เทคโนโลยี Fully Automation เครื่องจักรที่เป็นอัตโนมัติและสามารถสร้าง Library การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เปน็
งาน Customized ทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้า ในแบรนด์ YOUNIQUE เฟอร์นิเจอร์ส่ังตัด ตามใจคุณ 
โดยเน้นที่ความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย ในการควบคุมการผลิต ส่ังตัด เจาะ เพื่อรองรับปริมาณค าส่ังซื้อได้
อย่างมากมาย  นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับใช้เครื่องจักร Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในจุด
ต่างๆ ด้วย  

• ในส่วนงานด้านการขนส่งและติดตั้ง บริษัทได้พัฒนา Application ที่สามารถเชื่อมต่อกับโรงงาน หน้าร้านในการ
จัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย าและลดความผิดพลาดได้มากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยที่บ้านลูกค้า
แล้วนั้น มีระบบประเมินผล โดยจะมี Tablet ให้ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษส าหรับบริษัทและน าไปความการจัดการ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็น Green Management ต่อไป   

หลักปฏิบัติ 5.2 

2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในจรรยาบรรณในการท างาน (Operating Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท 
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ผู้ถือหุ้น  

บริษัทก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1) ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การ
จัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน  โดยจะระบุวัน เวลา สถานท่ี 

และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลท่ีจะต้องใช้
ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า  

 รายงานสารสนเทศส าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตาม
รอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่
กระท าการใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท  

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี  1 
ธันวาคม – 14 มกราคม ของปีถัดไป เป็นประจ าทุกปี    

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นอื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทน  
3) ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามเหลักเกณฑ์การก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส าคัญต่างๆ ตามรายละเอียดแต่ละวาระได้  
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่การลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ

วิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ประชุม และจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันท่ีจัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
การประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้ดว้ยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  

6) เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทได้มีการจัดท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) บริษัทจึงได้มีระบบการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
(Live Broadcast) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองแต่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
แล้วนั้นสามารถรับชมได้จากทุกสถานท่ี  

7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทก าหนดไว้   
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ลูกค้า  

 บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1) ด าเนินธุรกิจด้านการผลิต และจ าหน่ายสินค้าที่ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นการ

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
2) พัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย 

มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อรองรับลูกค้าหลาย
กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

3) ยึดมั่นในการท าการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท 
และบริษัทย่อยที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอใน
การตัดสินใจ  

4) ค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงออกแบบ 
สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้า
ของบริษัท  

5) จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่ือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

6) บริษัทมีระบบ Joy Card Member หรือบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้มและสามารถน ามาแลกเป็นส่วนลดหรือ          
ของพรีเมี่ยม เพื่อใช้ในการส่ือสารและให้โปรโมชั่นกับลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย  

7) รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ทางที่มิชอบ 

คู่ค้าและเจ้าหน้ีการค้า  

บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และรับผิดชอบ และค านึงถึงผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายเป็นส าคัญ 

2) บริษัทยึดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต 
มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบและ

สินค้าที่ทางบริษัทมีการส่ังซื้ออย่างต่อเนื่อง  
5) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่าง

เคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อทั้งสองฝ่าย 

6) ยึดหลักการปฎิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  จะมีการแจ้งข้อมูลต่อคู่ค้าเป็นการ
ล่วงหน้าและร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  

7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผู้เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และต้องวางตัวเป็นกลาง 
ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ  
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คู่แข่งขันทางการค้า  

บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าและการแข่งขันที่ดีด้วยความเป็น

ธรรม ด าเนินการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แข่งทางการค้า  
2) ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวให้ร้าย 
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
4) ไม่แสวงข้อมูลท่ีเป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการอย่างไม่เหมาะสม  

เจ้าหน้ีสถาบันการเงิน   

บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1) การปฎิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีสถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด  
2) การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ 
3) เปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา  

พนักงาน  
บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของพนักงานอันเป็นปัจจัยส าคัญขององค์กรในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท
จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนอยู่รวมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน 
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีการเติบโตและก้าวหน้าในสาย
งาน ผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

1) จัดระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตาม
ศักยภาพ รวมถึงสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ทั้งที่ตามกฎหมาย
ก าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมทั้งเงิน
ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น  

2) จัดให้มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม ผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนา การดู
งาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้
ชัดเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท างานของ
พนักงาน 

3) จัดท า Succesion Plan for Management เพื่อรักษาไว้ซึ่ งบุคลากรที่ดี  และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงการสืบทอดต าแหน่งงานต่อไปได้  

4) จัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้ผ่านการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกคา้หรอื
ผู้รับบริการ  

5) จัดพื้นที่และอุปกรณ์ส าหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและออกก าลังกาย เช่น โต๊ะ pool เครื่องออก
ก าลังกาย และลานกิจกรรม / งานสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 
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6) จัดให้มีช่องทางส าหรับพนักงานในการร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง
ร้องเรียน บนเว็บไซต์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบประเมินความพอใจของบริษัท เป็นต้น โดยไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)  

7) การเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของ
พนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

8) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฎิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ
หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1) ไม่ด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและ
สังคม 

2) ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   

3) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่หรือมีระดับคุณภาพชวีติที่
ดีขึ้นจากเดิม  

4) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนยายด้านส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

5) ส่งเสริมการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ าบัดและฟื้นฟู การทดแทน 
การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

6) ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมการให้ความรู้และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อม  
7) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน  
ส านักงานใหญ่ สาขาและศูนย์การค้าเดอะวอล์ค (พื้นที่ให้เช่า) ในประเด็นที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตและการขนส่งของบริษัทแต่อย่างใด  

 

หลักปฏิบัติ 5.3 

3. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

แนวปฎิบัติ  

คณะกรรมการตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรด้านการเงิน 
การผลิต ภูมิปัญญา บุคลากร สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งในการด าเนินธุรกิจทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย 
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัท
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จะค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  

หลักปฏิบัติ 5.4 

4. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดั บองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

แนวปฎิบัติ 

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยได้จัดท า เป็นนโยบายและมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหัวข้อที่ส าคัญครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

 กฎเกฑณ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกฝ่ายทุกแผนกและทุกเครื่อง 
 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบอินเตอร์เนตและอินทราเน็ต  
 กฎเกณฑ์การใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (Personal Data Protection Act: PDPA) 
 IT Security and Cyber Security ที่มีเทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, 

อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี, ความเสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต  
 การก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   

นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในเรื่องการจัดสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
และให้มีการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะน าประเด็นด้านการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็น
หัวข้อเพื่อพิจารณาในท่ีประชุมอย่างสม่ าเสมอด้วย  

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ซึ่งรวมถึง 

หลักปฏิบัติ 6.1  

1. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวปฎิบัติ 

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าทีก ากับดูแลและก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหาร
ความเส่ียงตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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หลักปฏิบัติ 6.2  

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฎิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจอบ
ทีร่ะบุไว้ในหัวข้อ 9.3.2   

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเอื้ออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อมาให้
ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้  

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุควบคุมภายใน โดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว  

หลักปฏิบัติ 6.3  

3. คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย
จัดการคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

แนวปฎิบัติ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส าเนาเอกสารการ
รายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดนโยบายวา่ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ี
ความเกี่ยวข้องส าหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกับนิยามตามที่หน่วยงาน
ก ากับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีส่วนได้
เสียเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดท ารายการเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติและน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป  
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หลักปฏิบัติ 6.4  

4. คณะกรรมการบริษัทมีการก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและส่ือสาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC) และจะด าเนินการต่อไปในอนาคต  

หลักปฏิบัติ 6.5 

5. คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้บริษัท มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส มีการ
ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
ทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ethics_hotline@indexlivingmall.com เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่าง
ปลอดภัย  

หลักปฏิบัติ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยข้อมูล  

หลักปฏิบัติ 7.1 

1. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ  
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

แนวปฎิบัติ 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญต่างๆ ของบริษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ 
โดยบุคลากรในส่วนงานน้ีประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ
บริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปีบุคลากรในส่วนงานนี้จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดท าขึ้นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เพื่อยกระดับมาตรฐานในการท างานในสายงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการท างานท่ีดียิ่งขึ้น  

ส าหรับความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน 
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

mailto:ethics_hotline@indexlivingmall.com
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 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท  
 การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  

คณะกรรมการได้ดูแลในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ว่าสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และมีการจัดท าค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้
รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังส่ง
งบการเงินทั้งงบไตรมาส งบประจ าปีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดท าเป็นจดหมายข่าว (News 
Release) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนทุกครั้งรวม 4 ครั้งต่อปี
เช่นเดียวกัน  

หลักปฏิบัติ 7.2 

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

แนวปฎิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การช าระหนี้ โดยในทุกการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัน้ัน ฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องน าเสนอ
ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็น
ต้น  

ส าหรับการอนุมัติการเข้าท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
ความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการหรือกระทบกับความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 7.3 

3. หากเกิดภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้
มีส่วนได้เสีย 

แนวปฎิบัติ 

คณะกรรมการได้ก าหนดสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ภาวะประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง 
2. กระแสเงินสดต่ า  
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3. ส่วนหนี้สินท่ีเพิ่มขึ้นเกินกว่าสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงินหรือเงือ่นไขข้อก าหนดวา่
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ก าหนดไว้รวมไปถึงเงินกู้ด้วยเช่นกัน   

4. ประสบปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
5. การรับทราบข้อบ่งชี้จากผู้สอบบัญชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาเอกสารข้อมูลทางการเงินหรือการลงบัญชีไม่ครบถ้วน  

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสัญญาณบ่งชึ้ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการ
ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะดูแลให้
กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าหนี้สถาบันการเงิน  ผู้
ถือหุ้น เป็นต้น และมีการติดตามแก้ไขโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลสูงสุด  

หลักปฏิบัติ 7.4 

4. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร P01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (PRELIMINARY TO CORPORATE SUSTAINABILITY) และ 
S01 S02 และ S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยนืของธุรกจิ (CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY)  ของ
ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การจัดท ารายงานความยั่งยืนต่อไป  

หลักปฏิบัติ 7.5 

5. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ในการ
ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

แนวปฎิบัติ 

บริษัทให้ความส าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และ
ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม ภายใต้ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ เช่น 
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้การสนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET 
Opportunity Day) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ได้พูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) การน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน 
(Road Show) การประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference (Virtual Meeting) รวมถึงการจัดท ารายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัท เช่น ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) เอกสาร
น าเสนอข้อมูล (Presentation) เอกสารข่าวผลประกอบการ (Earnings Release) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนเข้า
พบและสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คือ โทรศัพท์: +662 898 6420-5 ต่อ 6129 
และอี เ ม ล์ :  ir@indexlivingmall.com และมีกา ร เผยแพร่ข้ อมูลข่ าวสารต่ า ง  ๆ  ผ่ าน เ ว็ บไซต์ ขอ งบริษั ท  คื อ 
https://www.indexlivingmall.com  

https://www.indexlivingmall.com/


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2563 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)            สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563                                                                                      
     

 

  

                    ส่วนที่ 2 หน้า 91 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ท ากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

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                                               
อีเมล์: 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 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จ ำนวนครัง้ 

 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) 3 

 การจดัประชุมนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting)  4 

 การเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit)  7 

 การประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference (Virtual Meeting) 2 

 การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)  2 

 การน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Domestic Road Show) 5 
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• ก าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวัน
ประกาศงบการเงิน  

• ก าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งรวมถึง
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนวันประกาศงบการเงิน และอีก 1 วันหลังจากวันประกาศงบ
การเงิน   

• คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถอืหุ้น   

หลักปฏิบัติ 8.1 

1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 
- บริษัทจัดให้มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน

สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐาน และการปฎิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นทุกประเภท  ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน
หุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และมติอนุมัติการเข้าท ารายการท่ีส าคัญ 
สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สิทธิใน
การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร เป็นต้น  

 
หลักปฏิบัติ 8.2 
2. คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ดังนี้  

- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน 
(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แผนที่
แสดงสถานที่ประชุมและรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถื อหุ้นยัง
สามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของบริษัทแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  
http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting 

- เผยแพร่สารสนเทศรายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัท โดยค านึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในสิทธิ
ดังกล่าว โดยไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน  

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้  

http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2563 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)            สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563                                                                                      
     

 

  

                    ส่วนที่ 2 หน้า 93 

 

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  
 

หลักปฏิบัติ 8.3 
3. คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

และครบถ้วน  
- โดยเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน  14 วัน นับจากวัน

ประชุม และน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด และเผยแพร่
รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  

 
ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับหัวข้อต่างๆ ท่ีส าคัญพร้อม
กับเหตุผล ดังต่อไปน้ี  

หัวข้อหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี เหตุผลที่ยงัไม่สำมำรถปฏิบัตไิด้ 

ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการปัจจุบัน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมาก 
ดังนั้นบริษัทจึงขอให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ท าให้
ความเป็นอิสระหายไป ซึ่ งบริษัทตระหนักดีเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ จึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน 
แล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน 
ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น 
Certified Public Accountant (CPA), Continuing 
Professional Development (CPD) เป็นต้น  

กรรมการอิสระ 1 ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
การเงินรวมถึงมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ
ตรวจสอบมาอย่างยาวนานในหลายธุรกิจ ทั้งนี้ยังมี
กรรมการ 1 ท่าน ได้รับการอบรมหลักสูตร Advance Audit 
Committee Program (AACP) จากสมาคม ส่ ง เ ส ริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทได้พิจารณา
อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้วว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกว่า 50 %  

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้าง
กรรมการต่อไป  
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9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย   

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 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  

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้

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 

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 
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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 

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) หรือบริษัทร่วมในเ รื่อง
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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
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 
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และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  

24) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีการ
แก้ไขใดๆ   

9.2.1.2 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

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
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 
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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 าหนดที่เกี่ยวข้องของ              
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) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ                 
แต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

(8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9)            สอบทานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายจัดการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

10) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อย                 
ปีละ 1 ครั้ง 
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11)  ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ ผ่านมาโดยจัดท ารายงานการป ฏิบัติงานและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

12)  จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตาม
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

13)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง  และ
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  

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
ผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมก ารชุดย่อยต่าง  ๆ                                  
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 

พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และ
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สมเหตุสมผล ท้ังค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงาน
ของบริษัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจน
ท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะส้ัน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้คณะกรรมการ
บริษัท รับทราบ และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล  

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

9.2.1.4 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

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 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อสภาพธุรกจิ 
พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง 

3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใดในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร            
เพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามกรอบงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แล้วตามอ านาจด าเนินการและการเข้าท าธุรกรรมต่าง ๆ (Delegation of Authority) ตลอดจนถึงการ
พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ  การด าเนินการ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2563 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)            สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563                                                                                      
     

 

  

                    ส่วนที่ 2 หน้า 101 

 

ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 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 

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 
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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 

3) ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง  

4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณทีี่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคัญ
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

5) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

9.2.1.6 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

1) ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ใน
การด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีของบริษัท และบริษัท
ย่อย รวมทั้งก าหนดโครงสร้าง และอ านาจบริหารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร 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
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ความหมายของค าว่า ”ผู้บริหาร” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารดังกล่าว 

6) พิจารณาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่บริษัท 

7) เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล 

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  

อ านาจด าเนินการและการเข้าท าธุรกรรมต่าง ๆ (Delegation of Authority) และอ านาจอนุมัติวงเงินในโครงการลงทุน 
ค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างหลัก ๆ ของบริษัท สรุปได้ดังนี ้
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 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 

- - - 

 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 

     

 2.1.1  งาน Construction   > 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 

 2.1.2  งานการตลาด   > 30 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 30 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

< 500,000 บาท 
ต่อรายการ 

 2.1.3  การเปิด PO โดยจัดซื้อส่วนกลาง   > 15 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 15 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 

 2.1.4  การซื้อสินค้าเพื่อขายโดย Supply Chain   > 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ/2 

< 100 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

 

 2.1.5  การซื้อสินค้าเพื่อขายโดยหน่วยงานอืน่   > 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 

ทั้งนี้ หากการท ารายการใดมีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ  
บริษัท บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
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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 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

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 านาจควบคุมของบรษิทั 
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 
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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            
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 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 
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8) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทหรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทหรือบริษัทย่อยท าขึ้น
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

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 ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท 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
อิสระที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี 
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8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดั งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  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 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ 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 ท่าน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม          
เป็นต้น 

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
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
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(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) กรรมการสรรหา  ก าหนดค่ าตอบแทน  และบรรษัท ภิบาล  มี ว า ระการด า ร งต า แหน่ งคราวละ  3 ปี                                                      
โดยกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
อีกก็ได้ 

2) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระตาม ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้ งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล เพื่อให้                          
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้                   
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งตนเข้ามาแทน 

3) ในกรณีกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่านใดลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง              
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะ
ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9.3.4 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรบริหำร  

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริหำร 

1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 
2) ประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมกำรบริหำร 

1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมใน                    

การด าเนินธุรกิจ 
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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 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร                
มีจ านวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9.3.5 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรสิน้สุดสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีวาระการการปฏิบัติงานตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

เมื่อกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเส่ียงไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งผลให้จ านวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้กรรมการบริหารความ
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  
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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 การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุม              ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ
บริษัทร่วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

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 

1) บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่
สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไป
เป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท 

2) บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นผู้บริหาร (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน) ในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) 
และ/หรือ บริษัทร่วมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท 
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3) หากในการเข้าท ารายการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าท า
รายการ บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการหรือด าเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ หากในการเข้าท ารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายัง
ฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าท ารายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญา
ร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานให้แก่บริษัท ทราบ โดย
น าประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ 
กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการ
ท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5) ด าเนินการให้บริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญมีผู้สอบบัญชีเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันหรือส านักงานสอบบัญชีที่
อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 

6) บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่น าส่งรายงานทางการเงินและงบการเงินฉบับที่
ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท างบการเงินดังกล่าวให้บริษัท เพื่อ
ประกอบการจัดท างบการเงินรวมหรือผลประกอบการของบริษัท 

7) บริษัทจะก าหนดแผนงานและด าเนินการท่ีจ าเป็น เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า (เท่าที่
สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทจะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ กิจการ
ร่วมค้า (เท่าที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน) และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูล
และระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด 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 
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9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์           
ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและ
ผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดท าและน าส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่
ก าหนดมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุก
ครั้ง โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ
ผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ก าหนดภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น และก าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 

3) บริษัทก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่า  รู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเส
นอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่า
บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 
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4) บริษัทก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย 
เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท า
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจน
ข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้น า
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษทั
ย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นและให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผล
เสียแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม 

6) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท
และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือทบริษัทย่อย หรือน าข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศ
ที่มีสาระส าคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ค านึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

7) บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้
ข้อมูลภายในของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

8) บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไป
ใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ
ให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด โดย นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบ
บัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทในปี 2563 ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด รวมจ านวน 3.78 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส ค่าสอบบัญชีรายปี ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ ค่าสังเกตุการณ์การท าลายสินค้า และค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out-of-Pocket Expense) ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการสอบบัญชี 
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9.6.2 ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2563 ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด   

9.7 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

เนื่องจากบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 ดังนั้น ปี  2563 นั้นเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับการประเมินผล
ส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2563 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย   โดยบริษัทมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดอย่างเคร่งครัด และได้ด าเนินการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างต่อเนื่องเสมอมา  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

นโยบำยภำพรวม  

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities : CSR) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
1) การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญ 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะค านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 

3) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่
เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

4) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มี ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา                           
โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ               
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ให้ความรู้ สนับสนุน และสร้าง
จิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กร 

2. กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

2.1 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิ               
ในการป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริ ต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ถึงแม้จะมีเจตนาที่จะรับหรือคงไว้ซึ่งบริการทางธุรกิจก็มิ
สามารถกระท าการใด ๆ ได้  

(2) ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง องค์กรใด ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัทในรูปแบบอื่นๆ ที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะ
ทางตรง หรือทางอ้อมผ่านทางบุคคลที่ 3 ซึ่งหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่าง ๆ และผู้ร่วมลงทุนที่
เป็นของรัฐ หรือเป็นของรัฐบางส่วนโดยเด็ดขาด 

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

(4) ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ส่ือสาร ท าความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ และมีการส่ือสารนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรม
พนักงาน ระบบส่ือสารภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น 

(5) ก าหนดหลักการส าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของ การเล้ียง
อาหารและความบันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน 
และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทาง
ธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระท าหรือไม่กระท า
ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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(6) ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการส่ือสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมี
การปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็น
ธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา  

(7) พนักงานทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

(8) บริษัทให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
และบริษัทย่อย โดยจะไม่ลงโทษ ลดต าแหน่ง หรือท าให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานใด ๆ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะท าให้บริษัท ต้องสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ 

(9) ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงอาจจะได้รับโทษ
ทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

(10) ในกรณีที่พนักงานอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ถูกท าร้าย
ร่างกาย รวมถึงการข่มขู่คุกคามต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่มีผลต่อ
สุขภาพ หรือความปลอดภัยของพนักงานและ/หรือครอบครัวของพนักงาน จึงเป็นเหตุจ าเป็นให้ต้องมี 
“การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย” โดยที่การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวนั้นจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ และพนักงานจ าเป็นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทราบทันทีท่ีสามารถกระท าได้ 

2.2 มำตรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส 
 

บริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสทจุริต มีการก าหนดนโยบายการ
แจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ethics_hotline@indexlivingmall.com เพื่อให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง ข้อร้องเรียน ข้อมลู หรือเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตแก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 
 

บริษัทได้ก าหนดวิธีการในการแจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ เพื่อให้พนักงานที่พบเห็นหรือมีความกังวลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกระท าความผิด หรือพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบริษัท หรือพนักงานที่มีความประสงค์ที่จะ
เสนอแนวความคิดต่างๆ ต่อบริษัทสามารถด าเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 ขอบเขตกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส 
เหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่การใช้กลไกนี้อาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง  รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

- การกระท าความผิดทางอาญาหรือการยุยงให้กระท าความผิด  
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- การกระท าที่สุ่มเส่ียงใดๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการขู่กรรโชก  

- การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือแนวทางปฏิบัติในด้านกฎหมายหรือการก ากับดูแล  

- การกระท า ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระท าในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และ 
แนวทางปฏิบัติ และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในท่ีมีพิรุธหรือไม่เป็นไป ตาม
มาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป  

- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใด  

- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่อถึงความไม่
สมควร การท าทุจริตหรือไม่โปร่งใส  

 ระยะกำรสอบสวน 
กรณีที่ต้องมีการสอบสวน การสอบสวนจะเริ่มด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยค านึงถึง
ลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะด าเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน 
และจะด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์ 

 ขัน้ตอนกำรสอบสวน 
การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริตต้องด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคต ิใดๆ เพื่อให้
ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดหรือการทุจริตหรือไม่ และต้อง
ดูแลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา  บริษัทจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อให้สรุปผลการพิจารณาการสอบสวนและบทลงโทษ (ถ้ามี) ตามระเบียบของบริษัท หากจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย คณะกรรมการสอบสวนจะแจ้งให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานพลักฐานและ
ด าเนินการฟ้องร้องตามกฤหมายต่อไป  

 กำรรำยงำนข้อมูลที่เป็นเท็จและบทลงโทษ 
ผู้ใดกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ ไมป่ฏิบตัิตามนโยบายนี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมกลัน่แกล้ง ขม่ขูล่งโทษ
ทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องจากมาจากการร้องเรียนของผู้ แจ้งเบาะแส  หรือผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนตามนโยบายนีใ้ห้ถือว่าผู้ นัน้กระท าผิดวินัย และต้อง  
รับผิดชอบ ชดใช้ ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว ตลอดจนอาจต้อง
รับผิดในทางกฎหมายตอ่ไปด้วย 
ในกรณีที่พนกังานเปิดเผยข้อมลูโดยไมส่จุริต (เช่น เป็นการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการร้องทกุข์  สว่นตวัหรือมี
เจตนาท าให้เกิดความแตกแยกภายในบริษัท) หรือเป็นข้อมลูที่ไม่มีมลูความจริง (เช่น ข่าวลือ) หรือในกรณี
การเปิดเผยข้อมลูเป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั การกระท าดงักล่าวจะถือเป็นความผิดทางวินยั 
และอาจถือเป็นการกระท าผิดร้ายแรงที่ต้องมีการด าเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บริษัทตอ่ไป 

 กำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส 
เพื่อให้ผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมัน่ใจได้วา่ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอยา่งจริงจงั และจะ
ไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจริต โดยส าหรับ
พนกังานผู้ ร้องเรียน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน โยกย้าย พกังานหรือการกลัน่แกล้ง
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ใดๆ อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ ร้องเรียน หรือผู้ แจ้งเบาะแสควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและ  
ค านงึถึงความถกูต้องของข้อมลูที่เปิดเผย  
 

ผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมลูโดยไมต้่องเปิดเผยตวัตนได้ และบริษัทจะไมเ่ปิดเผยตวัตนของ
ผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บไว้เป็นความลบัตลอดระยะเวลาการสอบสวน อนึ่ง  บคุคลผู้ ได้รับทราบข้อร้องเรียน
หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนนี ้จะต้องปกป้องข้อมูลเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เป็น
ความลบั และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอื่น โดยค านงึถึงความปลอดภยัและความเสยีหายแก่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้ง
เบาะแส แหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินงาน
ตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมลูออกไปเปิดเผย บริษัทจะ
ด าเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วแตก่รณี 
 

นอกจากนี ้บริษัทจะไมย่อมให้มีการกระท าใดๆ อนัเป็นการตอบโต้พนกังานที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และ
จะด าเนินการทางวินยัตอ่บคุคลที่พบวา่ได้กระท าการตอบโต้ดงักลา่ว ในกรณีผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจได้รับ
ความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมได้ โดยบริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้สภาพแวดล้อมใน
การท างานและ/หรือความสมัพนัธ์ด้านการท างานของพนกังานท่ีแสดงตนและแจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมได้รับผลกระทบ 

 
3. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่
ลูกค้า โดยมีนโยบายดังนี ้

(1) ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการ
ผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

(2) พัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่
หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ 

(3) ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของ
บริษัท และบริษัทย่อยที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพียงพอในการตัดสินใจ  

(4) ค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน 
และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัท  
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(5) จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่ือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว 

(6) รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ทางที่มิชอบ 

 
3.1 กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลกูค้ำ 

บริษัทใส่ใจในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้าจากทุกช่องทางการจ าหน่าย บริษัทจึงด าเนินการด้วยแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาสินค้าจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และสามารถ
สนองตอบความต้องการท่ีหลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 

 กำรรับประกันสินค้ำ 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ บริษัทมีนโยบายรับประกันสินค้าให้กับลูกค้า 
ส าหรับสินค้าที่ช ารุดหรือบกพร่องจากการผลิต โดยมีการก าหนดระยะเวลารับประกันสินค้า และรายละเอียด
เงื่อนไขการรับประกันของสินค้าแต่ละประเภทอย่างชัดเจน รวมถึงมีการส่ือสารให้ลูกค้ารับทราบทั้งเอกสาร
รับประกันที่แนบไปกับสินค้า และข้อมูลท่ีเข้าถึงง่ายบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 ประเด็นด้ำนลูกค้ำและผู้บริโภค 
จากนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทใส่ใจรับฟังและจัดการข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งบริษัทมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการต่อผู้บริโภคผ่าน
ฉลากสินค้า ค าอธิบายสินค้าทั้งที่สาขา แคตตาล็อก และส่ือออนไลน์ รวมถึงการให้ข้อมูลของพนักงานขาย
ทุกช่องทาง เพื่อเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า  

 กระบวนกำรรับข้อร้องเรียน 
บริษัทให้ความส าคัญต่อเสียงของลูกค้าเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขให้สินค้าและบริการของบริษัทมีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที บริษัทเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการขาย คุณภาพสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขายทั้งทางโทรศัพท์ 
อีเมล หรือเว็บไซต์ โดยบริษัทมีระบบบันทึกข้อร้องเรียนลูกค้าก าหนดระยะเวลาในการแก้ไข ระบบติดตาม
การแก้ไขการจัดท ารายงานการสอบสวนหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา และการตอบข้อร้องเรียนไปยังลูกค้า
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด และได้มีการรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อน าไป
วิเคราะห์และจัดท าแนวทางแก้ไขปรับปรุงการท างานต่อไปอีกด้วย 

 สำยตรงบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
บริษัทเตรียมช่องทางส าหรับลูกคา้เพื่อตดิต่อรับค าตชิม และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินคา้และบริการ มีสายตรง
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1379  รวมถงึอีเมล์  customerservice_online@indexlivingmall.com 

 กำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำพัฒนำบริกำรให้ลูกค้ำ 
บริษัทให้ความส าคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการ

mailto:customer_service@indexlivingmall.com
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บริการให้กับลูกค้า พร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงในยุคดิจิตัล เช่น การพัฒนาระบบการส่ังซื้อสินค้า
ออนไลน์แบบครบวงจร  ผ่านทั้ ง เ ว็บ ไซต์  www.Indexlivingmall.com และ  Chat To Shop  ที่  LINE 
@Indexlivingmall  การเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย และ Platform ของ Marketplace อื่นๆ ให้ลูกค้าสามารถ
ซื้อสินค้ารวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง มีการสร้าง Virtual Store เพื่อจ าลองการเดินช้อปปิ้งในสาขา
และเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านออนไลน ์

บริษัทพัฒนาระบบสมาชิก Joy Card ในรูปแบบดิจิตอลผ่านทาง Line เพื่อให้สะดวกกับลูกค้าโดยไม่ต้อง
พกพาการ์ด และใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบจัดการการขนส่งและติดตั้ง (Transportation Management 
System: TMS) เพื่อให้การจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย าและลดความผิดพลาดได้มากที่สุด และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดส่งและติดตัง้ โดยใช้ Tablet ให้ลูกค้าให้คะแนน ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษ
และท าให้บริษัทมีข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
 

3.2 กำรพัฒนำนวตักรรมด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการน านวัตกรรมใหม่ เพื่อมาใชใ้นการพฒันาผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ ปลอดภัย และการ
บริการท่ีทันสมัย สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า   

 การน านวัตกรรมเครื่องจักรใหม่จากประเทศเยอรมนีที่เป็นเทคโนโลยี Fully Automation 
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ท า
การส่ังและติดตั้งเครื่องจักรพร้อมด้วยระบบซอฟตแ์วร์ (Software) ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับเครื่องจกัร
งานไม้ และระบบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์จากประเทศเยอรมนี มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงงานของบริษัท ซึ่งมีการติดตั้งหุ่นยนต์ (Robot) ในบริหารวางแผนการผลิต โดย
เชื่อมโยงข้อมูลค าส่ังจากซอฟต์แวร์แบบ Fully Automation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น 

 Furinbox เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปบรรจุในกล่อง 
บริษัทได้พัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ Furinbox (เฟอร์อินบ็อกซ์)เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปบรรจุกล่อง เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ภายใต้แนวคิดใหม่ Innovative โดยมีจุดเด่น ในเรื่องของการประกอบ
ติดตั้งง่าย เคล่ือนย้ายสะดวกและรวดเร็ว มีดีไซน์สไตล์มินิมอลล์ รูปแบบมัลติฟังก์ชันตอบรับการใช้งานที่
หลากหลาย สามารถใช้กับบ้านหรือที่พักทุกสไตล์เข้าถึงแม้พื้นที่จ ากัด ท่ีส าคัญราคาย่อมเยา  

 
3.3 ควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสนิค้ำ 

 บริษัทได้รับรางวัล GERMAN DESIGN AWARD 2020 ชนะเลิศระดับ Winner จากสินค้า INVISIBLE BED 
ออกแบบโดย อภิรัฐ บุญเรืองถาวร ดีไซเนอร์และนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั้นน าของไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2563  

 บริษัทได้รับรางวัลระดับโลก  “Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019” ในสาขา Outstanding 
Category ประเภทธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สาขา 
Corporate Excellence Category  รับมอบโดย กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ตอกย้ าความ
เป็นผู้น าด้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์อันดับหน่ึงตัวจริง ที่ครองตลาดรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
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 บริษัทได้รับรางวัล No. 1 Brand Thailand ส าหรับแบรนด์สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปท่ีเป็นที่นิยมและชืน่
ชอบสูงสุดของผู้บริโภค 4 ปีซ้อนระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 ซึ่งส ารวจโดยนิตยสาร Marketeer  

 บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ส าหรับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ครอง
ใจผู้บริโภคและได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 จาก Brand Age เป็นต้น  

 บริษัทได้เป็นแบรนด์ที่มียอดขาย Online อันดับ 1 ในหมวด Home & Living จาก Marketplace ทั้ง Lazada 
และ Shopee   
 

4. กำรดูแลพนักงำนและแรงงำน 

บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของพนักงานอันเป็นปัจจัยส าคัญขององค์กรในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนอยู่รวมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน 
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีการเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน 
ผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

4.1 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced 
Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกคนโดยเสมอ
ภาคกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว หรือสถานะอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  ความเป็น
มนุษย์ ความเท่าเทียมกันและความหลากหลายของบุคลากร (Workforce Diversify) โดยบริษัทยังให้โอกาสใน
การท างานแก่คนพิการและผู้สูงอายุตามโครงการ ดังนี้ 

 การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 
บริษัทร่วมกับกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างแรงงานผู้สูงอายุตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท า ซึ่งมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อท างานในร้าน Index Living Mall 

       

 การให้โอกาสการท างานแก่คนพิการ 
บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของความเท่าเทียมกันในสังคม โดยส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการในรูปแบบการจ้าง
งานในแบบมาตรา 33 (เป็นการจ้างงาน) และการให้การสนับสนุนผู้พิการในมาตรา 35 (สนับสนุนให้ผู้พิการ
ได้มีอาชีพ) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “องค์กรที่สนับสนุนงำนด้ำนคนพิกำร
ระดับดี ประจ ำปี 2563” และเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
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รางวลัองค์กรที่สนบัสนนุงานดา้นคน
พิการระดบัดี ประจ าปี 2563 

การจ้างงานคนพิการ  
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เช่น การนวดผ่อน
คลายในสถานประกอบการ และเป็นการ

จดัสวสัดิการเพ่ิมใหก้บัพนกังาน 

4.2 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
(1) จัดระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานท้ังในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสม

ตามศักยภาพ รวมถึงสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ  ท้ังที่
ตามกฎหมายก าหนด (เช่น ประกันสังคม) และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุ รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น  

(2) จัดให้มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม ผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนา               
การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของพนักงานให้ชัดเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่ม
สมรรถนะการท างานของพนักงาน 

(3) จัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
รวมทั้งให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท าการใดที่เป็น
ผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ  

(4) จัดพื้นที่และอุปกรณ์ส าหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬา 
เครื่องออกก าลังกาย และลานกิจกรรม เป็นต้น 

(5) จัดให้มีช่องทางส าหรับพนักงานในการร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่าน
ทางร้องเรียน บนเวบไซต์  หรือแจ้งตรงฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้
ร้องเรียนตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)  

4.3 กำรสรรหำพนักงำน 
บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทโดยผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 
เช่ียวชาญ และเหมาะสมกบัวฒันธรรมของบริษัท โดยมิได้แบ่งแยกเชือ้ชาติหรือบคุคล ให้โอกาสและความเท่า
เทียมกนั สง่เสริมความหลากหลายในกลุม่พนกังาน ได้แก่ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุชนชัน้ ภมูิล าเนา การศกึษา 
สาขาวิชา ตลอดจนไม่จ ากัดบุคคลพิการ เพื่อให้ได้บุคลากรเข้ามาปฏิบตัิงานที่มีความหลากหลายตามความ
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จ าเป็นของลกัษณะงาน และสามารถรองรับความหลากหลายของธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองและ
ประสบการณ์อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร  
บริษัทยงัให้ความร่วมมือกบักระทรวงแรงงานโดยเสมอมา ทัง้ในการจดัจ้างแรงงานผู้สงูอายตุามนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้สงูอายมุีงานท า และการจดัจ้างนกัศกึษาที่จบการศกึษาใหม ่ซึง่ในปี 2563 
บริษัทได้ร่วมโครงการ Co-Payment (จ้างงานเด็กจบใหม)่ "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง"  และเข้าร่วมออกบธูใน
งาน  Job Expo 2020 ณ ไบเทคบางนา ในการจ้างงานนกัศกึษาที่เพิ่งจบใหม ่ 
 

        
 
นอกจากนี ้บริษัทยงัจดั “โครงการเพื่อนชวนเพื่อน ช่วยเพื่อนให้มีงานท า Friend gets Friend” เพื่อให้พนกังานได้
แนะน าเพื่อนมาร่วมงานกบับริษัท 
 

4.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลส าเร็จ
ของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคลและผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย
ของบริษัทที่ก าหนดไว้แต่ละปี รวมถึงบริษัทมีการส ารวจและทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยเปรียบเทียบ
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถแข่งขันและรักษาพนักงานได้ 
 

4.5 กำรสร้ำงควำมผูกพันกับพนักงำนในองค์กร   
บริษัทให้ความส าคัญต่อการดูแลและสร้างความผูกพันกับพนักงาน เพื่อให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม และ
สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานท่ัวไป ผ่านการจัดกิจกรรมภายในบริษัท อาทิ 

 โครงการท่ีสร้างแรงจูงใจ 
บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงศกัยภายและเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน  โดยมีการจดั “โครงการ Save Cost และ New Business Model” ที่เปิดให้พนกังาน
ส่งผลงานที่ท าให้เกิดการลดต้นทุน หรือการสร้าง Business Model ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
พร้อมรางวลัส าหรับผลงานท่ีได้รับคดัเลอืกจากกรรมการ และพิสจูน์ได้วา่ท าได้ผลจริงตามที่น าเสนอ 
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การสง่เสริมและเปิดโอกาสการเพิ่มศกัยภาพของ Designer ของบริษัท สนบัสนนุให้ Designer สง่ผลงานการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าประกวดงานดีไซน์ทัง้ในและต่างประเทศ โดยได้เข้าร่วมโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการ
ออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) ซึ่งเป็นรางวลัการันตีเร่ืองการออกแบบและนวตักรรมสินค้าไทยที่
ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  และบริษัทยงัได้รับรางวลัชนะเลิศระดบั Winner จาก German Design 
Award 2020 เวทีการประกวดออกแบบระดับโลก ส าหรับผลงานการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนรุ่น 
“INVISIBLE BED” จาก Designer ของบริษัท 

  

 การตรวจสุขภาพประจ าปี  
บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานทุกคน แบบรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานและรายการ
ตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ตรวจสุขภาพที่อาจมีแนวโน้มของการเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการท างาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
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 แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 
 การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย 

จัดให้มีแพทย์ประจ าที่ส านักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้า เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้การรักษาเบื้องต้น
และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพอนามัยแก่พนักงาน และมีพยาบาลวิชาชีพประจ าทุกวันที่เปิดท า
การ ที่ส านักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน 

 สถานท่ีออกก าลังกาย 
บริษัทสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายและอุปกรณ์กีฬาให้กับพนักงานส านักงานใหญ่ โดยให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเลือกชนิดกีฬาที่สนใจ 

  

 กิจกรรมเติมสุขภายในบริษัท เช่น กิจกรรมระดมทุนเพื่อน ารายได้สมทบทุนให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก
ตาบอดผู้พิการซ้ าซ้อน  บ้านนนทภูมิ  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น  

  
 ตู้ปันสุข ร่วมแบ่งปันความสุขร่วมกันช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

(COVID-19) ผ่านการจัดกิจกรรมตู้ปันสุขที่ส านักงานใหญ่ และ ศูนย์กระจายสินค้า 
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 โครงการเปี่ยมสุข  
ส าหรับสาขา Index Living Mall เพื่อให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับพนักงาน และกับชุมชน
ใกล้เคียงกับสาขา ด้วยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มพนักงาน และความสัมพันธ์
กับชุมชมในท้องถิ่นท่ีสาขาตั้งอยู่  

 
4.6 รำงวัลด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน 

บริษัทได้รับรางวัลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี 2563 
สาขาเชียงใหม่ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2563  

   
 

4.7 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งก าหนดให้การ
อบรมและการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของ
บริษัท พร้อมทั้งมีแผนการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ทรัพยากร เวลา และบุคลากรในการด าเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจน
ก าหนดให้มีการวางแผนการอบรมและจัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

 

ในปี 2563 บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม /ทดสอบความรู้ ด้านต่างๆ จ านวน 86 หลักสูตร (หลักสูตรการ
ฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายในบริษัท 69 หลักสูตร การฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก  9 หลักสูตร 
และอบรมภายนอกองค์กร 8 หลักสูตร)  รวม 147 ครั้ง คิดเป็น 4,152  ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วม 5,245 
คน (นับหัวซ้ า)  
 

สรุปเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละระดับ ปี 2561-2563 

รายการ 
 สรุปจ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมของพนักงาน  

2561 2562 2563 

รวมชัว่โมงการฝึกอบรมของแตล่ะปี 3,798 4,189 4,152 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบัจดัการ /คน/ปี 0.245 0.522 0.524 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบับงัคบับญัชา /คน/ปี 0.486 8.127 8.125 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบัปฎิบตัิการ /คน/ปี 1.065 0.468 0.558 

หมายเหตุ การฝึกอบรมในปี 2563 บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี Zoom เพื่อช่วยในการฝึกอบรมพนักงานที่สาขาโดยไม่ต้อง
เดินทางมาส านักงานใหญ่ 
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4.8 ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษัทให้ความส าคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน  (Safety, 
Occupational Health and Working Environment - SHE) เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทมีการจัดอบรมความปลอดภัยและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตส านึกและให้พนักงานทราบ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และก าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าส านักงานใหญ่ สาขา ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน เพื่อ
ช่วยกันตรวจสอบ เสนอแนะ ป้องกันและแก้ไข หากกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมในการท างานอาจเกิดอันตราย
หรือส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กำรควบคุมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษัทมีการประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
และจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจัยเส่ียงของสถานที่ท างาน เช่น 
ความร้อน เสียงดัง แสงสว่าง และตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นต้น ตลอดจน
การตรวจวัดเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) และแบคทีเรียทั้งหมด (Total Bacteria) ในหอผ่ึงเย็น (Cooling 
Tower) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะท างานในสภาพแวดล้อมที่ดแีละมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัตงิาน 

 โรคระบำดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้บริษัทปรับเปลีย่นและปรับตวัอยา่งรวดเร็ว ซึง่บริษัทได้จดัให้
มีคณะกรรมการโควิด-19 (COVID-19 Committee) ในทนัทีตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2563 เพื่อก าหนดมาตรการ
รับมือ ป้องกัน แก้ไข และติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการควบคุมและ
ปอ้งกนัการติดเชือ้โควิด-19 อยา่งเข้มงวดตามมาตรฐานการปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
เช่น การตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร การจดัให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การรายงานตวั
เมื่อมีการเดินทางไปต่างประเทศและการเดินทางข้ามจังหวดั การสอบสวนโรค เป็นต้น ตลอดจนการแจก
หน้ากากผ้าให้กับพนักงาน และ การส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home - 
WFH) ได้ และมีการใช้เทคโนโลยี เช่น Zoom มาใช้ในการประชุมหรือการสื่อสารเพื่อลดการเดินทาง ช่วงที่มี
จ านวนผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน และเป็นสว่นหนึง่ในการ
ร่วมยบัยัง้การระบาดของเชือ้โรค 

 รำงวัลและมำตรฐำน 

 มำตรฐำนคุณภำพบริกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก Quality Mark (Q Mark) 
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งเป็นโครงการที่
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และ
เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ และก่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ายิง่ขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่าน
การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 บริษัทที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับโล่เกียรติคุณรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  ประเภทผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลจากกรมการ
ขนส่งทางบก เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2563  
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มาตรฐาน Q Mark ครอบคลุมการด าเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง 3) 
ด้านพนักงาน 4) ด้านยานพาหนะ และ 5) ด้านลูกค้าและบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทได้วางกรอบนโยบาย
ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันปัญหายาเสพติดในงานขนส่งสินค้าเพื่อแสดง
เจตนารมย์และความมุ่งมั่น มีการก าหนดมาตรฐานและด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานของ Q Mark เช่น ก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมของพนักงานและรถขนส่งสินค้าก่อน
ออกเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่  การควบคุมการเดินทาง การก าหนดจุดพักรถ และการควบคุมความเร็ว
ของรถขนส่งสินค้า และ การดูแลพนักงานด้านการพักผ่อนกรณีเดินทางไกลเกินระยะทาง 500 กิโลเมตร 
เป็นต้น  

    
 

5. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

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

 การสนับสนุนด้านการศึกษา  
บริษัทร่วมกับทางมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทและสถาบันการศึกษา 
(MOU) เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางด้านวิชาการผ่านกิจกรรมและ
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา 

   
 

 การสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
บริษัทร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีและงานบุญของวัดในชุมชน และบริจาคของใช้ที่จ าเป็น 
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ท าบญุตกับาตรส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ สืบสานประเพณี 

ส านกังานใหญ่ กรุงเทพ 

 

กิจกรรมถวายเทยีนพรรษา และท าความสะอาด ณ วดัโพธิ์
พุฒตาล กรุงเทพฯ 

 

ร่วมงานชา้งจงัหวดัสริุนทร์ 

 

ร่วมกจิกรรมท าบุญเมือง จังหวดันครราชสีมา 

 
ร่วมท าบญุบริจาคส่ิงของใหก้บัวดัท่ามะยม จงัหวดั

นครราชสีมา 

 

บูรณะปรับปรุงวัด วัดเนินทอง จงัหวัดราชบุร ี

 

ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมบริจาคเงินสร้างหอ้งน ้า ณ วดั
ศาลา จงัหวดันา่น 

 

 กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมและสนบัสนนุสาธารณประโยชน์ เพื่อสานความสมัพนัธ์กบัชมุชน  

 การรับบริจาคโลหิต  
บริษัทร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 
ณ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่และสาขาต่างจังหวัด  
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การรับบริจาคโลหิต จ านวน 4 ครั้ง 
ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

 
การรบับริจาคโลหิต ณ สาขา
นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 

 
เข้าร่วมบริจาคเลือดกบัหน่วยกาชาด

เคลือ่นที ่จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

 การบริจาคเงินและของใช้ที่จ าเป็น 

 

ร่วมบริจาคสิ่งของและเล้ียงอาหารกลางวันเดก็           
 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรงุเทพฯ 

 
บริจาคของใช้จ าเป็น ให้สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นคามิลเลียน

เพื่อเดก็พิการ กรุงเทพฯ 

 

มอบหนา้กากผา้ และน ้าดืม่ในวนัแรงงานแห่งชาติ  สวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัอบุลราชธานี 

 
ร่วมบริจาคเงินและของใช้ทีจ่ าเป็น 

 มูลนิธิคนพิการบา้นนนทภูมิ จงัหวดันนทบรีุ 

  

บริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ มลูนิธิธรรมรักษ์ ฟกัฟื้นผู้ติด
เชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุร ี

 

มอบที่นอนปิคนิค หมอนและผ้าห่ม เพื่อใชเ้ป็นเตยีงสนาม
รองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาล

สมุทรสาคร 
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มอบหมอนและผ้าห่ม อุปกรณ์ท าความสะอาดบา้น พร้อม
ส่ิงของจ าเป็น เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในจงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

 กิจกรรมสานความสัมพันธ์กับชุมชน  

 
ร่วมกับชมุชนหมู่บ้านวดัก าแพง จัดกจิกรรมวันเดก็    

โรงเรียนวัดก าแพง กรุงเทพฯ 

 
กิจกรรมจิตสะอาดร่วมท าความสะอาด 

วัดเลา กรงุเทพฯ  

 
ร่วมกิจกรรมเดินรณงค์แก้ไขปัญหาควนัไฟป่าและฝุ่ นละออง 

(PM2.5) เทศบาลหนองป่าคลัง่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สนบัสนนุของขวญัวนัเด็ก เพือ่จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 

อบต.สมอแข จงัหวดัพิษณโุลก 

 
ร่วมกบัชมุชนโรงเรียนวดัหนองตะแบก ในการจดักิจกรรมวนั

เด็ก จงัหวดัระยอง 

 
ร่วมกบัชนุชนพลบัพลา และ กศน.คิชกฏุ ในการกิจกรรมวนั

เด็ก จงัหวดัจนัทบรีุ 

 
เป็นเจ้าภาพในการเลีย้งอาหารกลางวนัโรงเรียนการศึกษา

คนตาบอด จงัหวดัขอนแก่น 

 

ร่วมกบัโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จดักิจกรรมปันสขุใน
การแจกอาหารและเคร่ืองดืม่ จงัหวดัอบุลราชธานี 
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6. กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยด าเนินการและควบคุมให้การผลิต
สินค้ามีการบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และของเสียที่ดี รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิดการใส่ใจ และรักษาส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6.1 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม  
บริษัทมีการติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพื่อเป็นส่วนในการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยมีการตรวจสอบการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย และการตรวจวัด
น้ าทิ้งอาคาร เพื่อติดตามคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ตลอดจนมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือมาตรการท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 

6.2 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า 
และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม 

 การงดให้ถุงพลาสติกหูห้ิว 
บริษัทร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการเข้าร่วมรณรงค์การงดให้ถุงพลาสติกหูห้ิว 
ใน Index Living Mall ทุกสาขาพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งบริษัทได้น าร่องการ
เลิกใช้ถุงพลาสติกไปตั้งแต่ปี 2562 และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวที่สร้างปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 

  

 โครงการ  “ถงุแชร์กนั”  
บริษัทรณรงค์ให้พนักงานลดใช้บรรจุภณัฑ์จากพลาสติกกับโครงการ “ถุงแชร์กัน“ โดยสนับสนุนให้มีการ
แบ่งปันถงุผ้าและถงุกระดาษให้กบัเพื่อนพนกังานได้ใช้หมนุเวียนกนั เพื่อลดการใช้ถงุพลาสติกและปริมาณ
ขยะ ตลอดจนการขอความร่วมมือร้านอาหารและร้านเคร่ืองดืม่ในบริเวณใกล้เคียงส านกังานใหญ่ในการมอบ
สทิธิสว่นลดส าหรับพนกังานที่น ากลอ่งข้าวหรือแก้วน า้ดื่มมาใสอ่าหารและเคร่ืองดื่มเอง    
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6.3 กำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำ 

บริษัทให้ความส าคัญในการจัดการพลังงานไฟฟ้า และมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานดา้นพลังงาน และถือ
เป็นนโยบายที่พนักงานทุกระดับที่ต้องร่วมมือและใส่ใจในการประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด บริษัทมีการด าเนินมาตรการ การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมี
การด าเนินมาตรการดังนี้ 

 โครงกำร Solar Rooftop  
บริษัทลงทุนโครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยติดตั้งทั้งที่โรงงานของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด และสาขาต่างๆ 
ของ Index Living Mall เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานระยะยาว และยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดภาวะ
ปัญหาโลกร้อน โดย ณ ส้ินปี 2563 มีการติดตั้ง Solar Rooftop ไปแล้วทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่ โรงงานมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร และ Index Living Mall 14 สาขา ท าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลดได้ ประมาณ 15-20%  
ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สาขา จึงแผนที่จะขยายการติดตั้ง Solar 
Rooftop เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

ปี 
จ ำนวนกำรติดตัง้ 

Solar Rooftop (แห่ง) 
จ ำนวนกำรติดตัง้
สะสม (แห่ง) 

ปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้   
(เมกะวตัต์ต่อปี)  

2561 5 5 4,561 
2562 6 11 6,625 
2563 4 15 7,940 

ปี 2561 :5 แห่ง บางนา พระรามสอง พัทยา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ โรงงานมหาชัย 
ปี 2562: 6 แห่ง อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ชัยพฤกษ์ 
ปี 2563: 4 แห่ง ชลบุรี หัวหิน พิษณุโลก นครราชสีมา   

 

 โครงกำรสินค้ำประหยดัไฟเบอร์ 5  
บริษัทร่วมลงนามกบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและกระทรวงพลงังาน เพื่อรณรงค์และสนบัสนนุการ
ใช้ผลิตภณัฑ์ประหยดัไฟเบอร์ 5  โดยร่วมเป็นตวัแทนบริษัทที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยดัไป
เบอร์ 5 โดยมอบคปูองสว่นลดให้ลกูค้าน าไปซือ้ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในสาขาของบริษัทได้  
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6.4 กำรจัดกำรน ำ้มันเชือ้เพลิง 
บริษัทส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนชนิดการใช้น า้มนัดีเซลและน า้มนัแก๊สโซฮอล์ โดยมุ่งให้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนผสม
ของน า้มนัปาล์มและส่วนผสมของเอทานอลที่ผลิตจากพืชผลเกษตรเพิ่มมากขึน้ เพื่อลดมลพิษทางอากาศจาก
การเผาไหม้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น า้มนัปาล์มและเอทานอลในประเทศ โดยการใช้
น า้มนัดีเซล B10 หรือน า้มนัดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็นน า้มนัดีเซล) กับรถ
ขนสง่สนิค้าและรถกระบะทกุคนัท่ีรองรับน า้มนัชนิดนีไ้ด้ และการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 แทนการใช้แก๊สโซฮอล์ 
95 หรือ แก๊สโซฮอล์ 91 กบัรถยนต์ทกุคนัของบริษัทท่ีรองรับน า้มนัชนิดนีไ้ด้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้น
มา  
 

6.5 กำรจัดกำรขยะและของเสีย  
บริษัทมีมาตรการด้านการจัดการและควบคุมของเสีย  การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ซึ่งเกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต ให้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมาย ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ การ
ขนส่ง ตลอดจนการท าลาย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียอันตราย ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง  
 

บริษัทมีการด าเนินการจัดการคัดแยกขยะและของเสียอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หลักในเครือของกลุ่มบริษัท มีการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิต หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย มีการเคล่ือนย้ายขยะไปในพื้นที่ที่ก าหนด มีการ
ติดฉลากประเภทของเสียบนภาชนะที่จัดเก็บ ได้แก่ ฉลากขยะอันตราย หรือฉลากขยะทั่วไป เป็นต้น มีการชั่ง
น้ าหนักของเสียและบันทึกน้ าหนัก และน าเข้าพื้นที่แยกของเสียก่อนน าส่งไปก าจัด  โดยมีการแยกประเภทของ
ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้ โดยเฉพาะขยะอันตรายที่เกิดจากการผลิตภายในโรงงาน ส าหรับศูนย์การค้าเดอะวอล์ค และ 
Index Living Mall จัดให้มีบริเวณพักขยะก่อนการน าไปจัดการตามประเภทของขยะ ทั้งนี้ บริษัทแบ่งแยกประเภท
ขยะและของเสียออกเป็น 5 ประเภท ดังนี ้ 

1) ขยะทั่วไป หน่วยงานเทศบาลในพ้ืนท่ีรับไปก าจัดหรือใช้ประโชน์ต่อไปตามหลักสุขาภิบาล 
2) ขยะรีไซเคิล บริษัทจ าหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้าเพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง 
3) ขยะเปียก ส่วนใหญ่จะมาจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเดอะวอล์ค ซึ่งบริษัทมีการจัดท าห้องพักขยะเปียก

และติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ชะลอการเติบโตของแบคทีเรียและควบคมุกล่ินไม่ใหก้อ่
เกิดกล่ินรบกวนต่อพื้นที่โดยรอบหรือชุมชนข้างเคียง โดยมีหน่วยงานเทศบาลในพื้นที่เข้ามาเก็บขยะเปียก
ทุกวันเพื่อน าไปก าจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไป 

4) ขยะอันตราย ส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิตของโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการส่งก าจัดขยะ
อันตรายให้กับบริษัทที่ผ่านการอนุญาตจากกรมโรงงาน โดยจะน าไปก าจัดตามประเภทของขยะอันตราย
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ต่อไป เช่น น าไปท าเป็นเชื้อเพลิงผสม ฝังกลบอย่างปลอดภัย บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาย และ 
เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ เป็นต้น 

 
5) ขยะติดเชื้อ เช่น ผ้าพันแผล ส าลีท าความสะอาดแผลจากห้องพยาบาล บริษัทคัดแยกขยะให้บริษัท

คู่สัญญาหรือหน่วยงานเทศบาลในพ้ืนท่ีน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  
 

6.6 กำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทได้น าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่
ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และ
การศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่าง
ละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ  เพื่อสร้างโอกาสใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างผลก าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น  

 โครงการ Document Management System (DMS) บริษัทได้ปรับกระบวนการท างานเพื่อลดการใช้
กระดาษและขั้นตอนการท างานที่ล่าช้าจากการจัดส่งกระดาษเพื่อขออนุ มัติ โดยน าเอาระบบ 
Document Management System มาใช้ทดแทน ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษใน
ส านักงาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และถูกต้อง รวดเร็ว โดยเฉพาะกระบวนการท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้บริโภค   

 โครงการน า RPA (Robotic Process Automation) มาเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานที่มีขั้นตอน
ท างานนาน ซึ่งนอกจากท าให้หน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ก็ยังช่วยลดปริมาณใน
การใช้กระดาษในส านักงาน 

 การน า Tablet มาใช้รับออเดอร์สินค้าที่หน้าสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการขาย
แก่ลูกค้าที่รวดเร็ว ถูกต้องและลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 โครงการปรับปรุงการขนส่งและติดตั้ง (Transportation Management System)  บริษัทได้พัฒนา 
Application ทีเ่พื่อจัดการการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย าและลดความผิดพลาดได้ และมีระบบ
ประเมินผล โดยให้ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจและข้อเสนอแนะติชมบน Tablet ซึ่งท าให้ลดปริมาณ
การใช้กระดาษ และมีการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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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 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต. และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท โดยที่
คณะกรรมการพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง 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 สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณในการท างาน (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือและปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไป
ตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการส่ือสารแก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทาง
อีเมลและเว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และบุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนด
เรื่อง Code of Conduct ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการประเมิน Competency ของผู้บริหารและพนักงานเป็นประจ าปีละ 
1 ครั้ง และมีการก าหนดบทลงโทษทางวินัย หากมีการกระท าที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท 

บริษัทมีการก 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 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ ก าหนดบทบาทและหน้าที่
อย่างชัดเจน 

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 เพื่อ
ระบุกรอบแนวปฏิบัติของการบริหารความเส่ียง และได้มีการส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
บริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ มีการจัดตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและ
ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งจะมีการรวบรวมผลการประเมิน /การบริหารความเส่ียงที่ส าคัญน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคัญ
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างเป็น
ระบบ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทมีการพิจารณาและประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก โดยค านึงถึงโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ซึ่งครอบคลุมความเส่ียง
ประเภทต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ต้น รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินความเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและ
ความเส่ียงด้านต่าง ๆ ในการท าธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงแนวทางต่าง ๆ เช่น การยอมรับความ
เส่ียง การลดความเส่ียง และการหลีกเล่ียงความเส่ียง เป็นต้น และมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ในองค์กร
อย่างสม่ 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 าเนินการตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีบริษทัก าหนด อ้างอิงแผนการตรวจสอบประจ าปีซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญตามที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นท่ีตรวจพบพร้อมทั้งให้ค 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 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลส าคัญ
อย่างพอเพียง โดยก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการจัดประชุมแต่ละครั้ง รวมถึงการจัดท ารายงานการประชมุซึ่ง
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
ร้องเรียนทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ethics_hotline@indexlivingmall.com เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่าง
ปลอดภัย  

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 และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาส  ละ 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 2563  

13.2.2   ข้อสังเกตทำงด้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่อ
ผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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13.3      หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

บริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรองรับการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ 1/2561  (บริษัทจ ากัด) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฏฐ์ โอประภากร เป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้
ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3   

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ และผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ี

ตามทีค่ณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มกีารออกกฏเกณฑเ์กี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
งานบัญชแีละการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี บริษทัจึงขอเปดิเผยประวัติดงันี้ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ 

นำงกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ (อำยุ 54 ปี)  

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชแีละการเงิน 
- เลขานุการบริษัท 

วุฒทิำงกำรศึกษำ 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ สาขาบญัชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

กำรอบรม  

2561 -  ประกาศนียบตัรศูนย์สง่เสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                
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  

2563 -   เ ข้ าอบรมพัฒนาความรู้ ต่อ เนื่ อ งด้านบัญชี  ในหลัก สูตร  TLCA CFO Professional Development Program                      
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี  

นำยสุชำติ ศศิวิมลวทิย์ (อำยุ 54 ปี) 

-    ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

วุฒกิำรศึกษำ 

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ บัญช ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำรขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท ำบัญช ี

- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2544 
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กำรอบรม  

- เข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจส าหรับปี 
2560 จ านวน 26 ชั่วโมง ส าหรับปี 2561 จ านวน 20 ชั่วโมง และส าหรับปี 2562 จ านวน 24 ชั่วโมง และส าหรับปี 2563 
จ านวน 25 ชั่วโมง 

 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ประวัติหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

นำยพิสิฏฐ์ โอประภำกร 

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 

2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

2557 – 2563 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)  บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

2556 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร)    บจ.ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
2553 – 2555 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ความเส่ียงและการควบคุมภายใน)    บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

- จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานท่ัวไปภายในส านักตรวจสอบ 

- จัดท าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติตามคู่มือ 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

- จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของบริษัท โดยก าหนดเป้าหมายและขอบเขตที่จะตรวจสอบเพื่อน าเสนอ 
พิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

- จัดท างบประมาณประจ าปีของส านักตรวจสอบภายใน และบริหาร/ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณตามที่ก าหนด 

- สอบทานงานบริหารและควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการ 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ 

- สอบทานและอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program) รวมถึงผลประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการ 
ควบคุมภายในของแต่ละงานตรวจสอบท้ังด้านปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสารสนเทศ 

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

- สอบทานรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขท่ีได้สรุปร่วมกันกับผู้รับการตรวจสอบ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน   
 

รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี ้

(ก) รำยกำรกำรขำยสินค้ำ 

บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าว 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้อื่น 

1.63 
0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 มาสเตอร์ วู้ ด  จ ากัด
(“BMW”) 

 มีกรรมการร่ วมกัน  คื อ  นายพิศิษฐ์ ฯ       
น า ง ขั นทอง ฯ   นา งสาวกฤษชนก ฯ   
นางสาวพิชพิมพ์ฯ  นายเอกลักษณ์ฯ    และ
นายเอกฤทธิ์ฯ 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ  นางขัน
ทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ  นางสาวพิช
พิมพ์ฯ  นายเอกลักษณ์ฯ  และนายเอก
ฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100.0 

 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้บริการ 
- ลูกหนี ้

0.95 
0.00 
0.27 

 

ตามท่ีบริษัทได้มีการสั่งผลิตสินค้าจาก BMW และมีความต้องการให้สินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติ 

รูปแบบ และสีตามท่ีบริษัทต้องการ แต่เนื่องจากวัตถุดิบท่ี BMW มีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีบริษัท

ต้องการ ดังน้ัน บริษัทจึงขายวัตถุดิบดังกล่าว ซึ่งก็คือ ผ้า ให้แก่ BMW เพื่อให้ BMW ใช้วัตถุดิบ

ดังกล่าวเป็นหน่ึงในวัตถุดิบในการผลิตโซฟาให้แก่บริษัท โดยก าหนดราคาขายในลักษณะต้นทุน

บวกอัตราก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ตามนโยบายการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอัตราก าไร

ดังกล่าวสูงกว่าอัตราก าไรท่ีบริษัท ขายวัตถุดิบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น นอกจากน้ี หากพิจารณา

อัตราก าไรขั้นต้น (Gross profit margin) หลังจากท่ีบริษัทได้ซื้อสินค้าดังกล่าวกลับมา และน ามา

ขายท่ีหน้าร้านของบริษัท พบว่าอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของ

การขายสินค้าปกติของบริษัท และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไป  

นอกจากน้ี โดยปกติ BMW จะคิดค่าสินค้าโดยรวมค่าจัดส่ง อย่างไรก็ดี ในบางกรณีท่ี BMW ไม่

สามารถจัดหารถมาส่งสินค้าให้แก่บริษัทได้ตามท่ีตกลงกันไว้ BMW จะขอให้บริษัทน ารถมารับ

สินค้าดังกล่าวเอง โดยให้บริษัทคิดค่าบริการขนส่งสินค้ากับ BMW ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวบริษัทจะน ารถของบริษัทไปรับสินค้าโดยคิดค่าบริการขนส่งด้วยต้นทุนบวกอัตรา

ก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งสามารถเทียบได้กับผู้ให้บริการภายนอกรายอื่น และมีเงื่อนไขทาง

การค้าท่ัวไป 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้คา่บริการ 
- ลูกหนี ้

5.74 
1.67 
1.49 

 

IDF รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น หน้าบาน ขาตู้ และขาโต๊ะ เป็นต้น และรับจ้างให้บริการ 

เช่น เย็บเบาะหนัง และงานปิดผิว เป็นต้น ให้แก่ BMW เพื่อท่ี BMW จะน าชิ้นส่วนดังกล่าวไปเป็น

หน่ึงในส่วนประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ BMW  โดยก าหนดราคาขายในลักษณะต้นทุน

บวกอัตราก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ตามนโยบายการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอัตราก าไร

ส่วนเพิ่มดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราก าไรส าหรับการรับจ้างผลิตแบบไม่มี

เครื่องหมายการค้า (OEM) ของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไป 
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

3. บริษัท บางกอก ซันโยสปริง จ ากดั (“BS”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ และ
นางสาวกฤษชนกฯ 

 มี ผู้ ถื อ หุ้ น ร่ ว มกั น  คื อ  น า ยพิ ศิ ษ ฐ์ ฯ           
นางขันทองฯ   นางสาวกฤษชนกฯ นางสาว
พิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ และนายเอก
ฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 45.0 

- รายได้คา่บริการ 0.95 

 

IDF ได้เข้าท าสัญญาให้บริการต่าง ๆ แก่ BS เช่น ดูแลรักษาความสะอาดโรงงานของ BS 
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และจัดหาและอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของ BS เป็นต้น 
โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราสูงกว่าต้นทุนการให้บริการมากกว่าร้อยละ 200
ดังนั้น IDF จึงได้ประโยชน์จากการให้บริการดังกล่าว และมีเงื่อนไขการการค้าเป็นไปตาม
เงื่อนไขการให้บริการตามปกติ 

4. บริษั ท  อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิ เ ทค  จ ากัด 
(มหาชน) (“ECF”) 

 นายอารักษ์ฯ เป็นผู้บริหาร กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว โดยถือหุ้น
ร้อยละ 15.4 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้อื่น 
- ลูกหนี ้

0.25 
0.01 
0.05 

 

ECF ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท โดยได้รับส่วนลดตามราคาหน้าร้านที่มีให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมี
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
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5. บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ติง้ แอนด์ ดสิทริบิวชั่น 
จ ากดั 
(“เพนส์ มาร์เกต็ติ้งฯ”) 

 นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการของ
บริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทดังกล่าว โดยถือหุ้นร้อยละ 20.0 

- รายได้จากการขาย 
- ลูกหนี ้

0.04 
0.04 

 

เพนส์ มาร์เก็ตติ้งฯ ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท ด้วยราคาตามหน้าร้านและมีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 

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

 นายเอกลักษณ์ฯ ผู้บริหาร กรรมการ และผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ดังกล่าว โดยถือหุ้น
ร้อยละ 25.0 

 นางสาววิสารัตน์ฯ  คู่ สมรสของนาย
เอกลักษณ์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
ดังกล่าว โดยถือหุ้นร้อยละ 25.0 

 
 

- รายได้จากการขาย 0.26 เจวี เรสโทฯ ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทด้วยราคาโปรโมชั่นตามหน้าร้านและมเีงื่อนไขทางการคา้
ทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

7. บริษัท ป่าท ามา จ ากัด 
(“ป่าท ามาฯ”) 

 มีกรรมการร่ วมกัน  คื อ  นายพิศิษฐ์ฯ       
นางขันทองฯ  นางสาวกฤษชนกฯ  นางสาว
พิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ และนายเอก
ฤทธิ์ฯ 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางสาวกฤษชนกฯ 
นางสาวพิชพิมพ์ฯ นายเอกลักษณ์ฯ และ
นายเอกฤทธิ์ฯ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 
100.0 

- รายได้จากการขาย 
- รายได้บริการ 
- รายได้จากการขาย
เคื่องใช้ส านักงาน 

0.50 
0.01 
0.75 

ป่าท ามาฯ  ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทด้วยราคาโปรโมชั่นตามหน้าร้านและมีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก และบริษัทได้ขายชุดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะไม้มะค่า
ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่ป่าท ามา ในราคาไม่ต่ ากว่าทุน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล 

8. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) (“EW”)  

 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว 

 

- รายได้จากการขาย 0.05 EW ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทด้วยราคาโปรโมชั่นตามหน้าร้านและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 
เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอก 
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(ข) รำยกำรกำรซือ้สินค้ำ 

บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

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 

151.20 
  

16.23 
 1.69 

 

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 

10.93 
  

2.48 
 0.06 

 

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 
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

2. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จ ากัด (“BI”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ   

โดยถือหุ้นร้อยละ 6.0 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

1.57 
 

0.19 
 

บริษัทซื้อสินค้าที่ท ามาจากลวดและสแตนเลส เช่น ไม้แขวนในชุดห้องครัว เพื่อน ามาจ าหน่าย
ในร้านค้า Index Living Mall โดยเมื่อบริษัทน าต้นทุนการซื้อสินค้าดังกล่าวมาบวกอัตราก าไร
ตามที่บริษัทต้องการแล้ว สินค้าดังกล่าวยังมีราคาที่แข่งขันได้กับสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด 
และอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของ
บริษัท ทั้งนี้ ส าหรับสินค้าที่สามารถซื้อจากบุคคลภายนอกได้ เช่น ชั้นวางจาน  บริษัทมีการ
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการช าระราคาของสินค้าดังกล่าว และพบว่าราคาที่ BI ขายเป็น
ราคาที่ต่ ากว่าผู้ค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงเลือกซื้อสินค้า
ดังกล่าวกับ BI 

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

 นายอารักษ์ฯ เป็นผู้บริหาร กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว 
โดยถือหุ้นร้อยละ 15.4 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

9.01 
 

2.79 
 

 

บริษัทซื้อเฟอร์นิเจอร์จาก ECF ในส่วนที่ ECF สามารถผลิตได้ถูกกว่าบริษัทผลิตเอง โดยเมื่อ
บริษัทน าต้นทุนการซื้อ สินค้าดังกล่าวมาบวกอัตราก าไรตามที่ บริษัทต้องการแล้ว                         
สินค้าดังกล่าวยังมีราคาที่แข่งขันได้กับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด และอัตราก าไรขั้นต้น
ของสินค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงอัตราก าไรขั้นต้นของการขายสินค้าปกติของบริษัท 

- รายจา่ยจากการซื้อ
สินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

7.10 
 
- 
 

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      
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

1. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ  
(“นายพิศิษฐ์ฯ”) 

 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 3.0 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้ว 

 คู่สมรสของนางขันทอง อุดมมหันติ
สุข (“นางขันทองฯ”) 

 บิดาของนางสาวกฤษชนก ปัทมสัต
ยาสนธิ  ( “นางสาวกฤษชนกฯ”) 
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 
0.19 

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 
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร      
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

2. กลุ่มบริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จ ากดั 
(“MTD”) 

 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิศิษฐ์ฯ 
นางขันทองฯ นางสาวกฤษชนกฯ 
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 

- ค่าใช้จา่ยเชา่ที่ดิน 
- เจ้าหน้ีอื่น – คงค้าง 
- ภาษีโรงเรือน 
- ภาษีที่ดิน 
- สินทรัพย์สิทธิการใช ้
- ดอกเบี้ยจ่ายจากการ
ใช้สิทธ ิ

- ค่าตดัจ าหน่าย 
- เจ้าหน้ีสินทรัพย์สิทธิ
การใช ้

- ดอกเบี้ยรอตัดจา่ย 
- สิทธิการเชา่ – ต้นงวด 
- สิทธิการเชา่ตดัจา่ย 
- สิทธิการเชา่ – ปลาย
งวด 

 26.99 
 21.61 
  0.13 
  0.67 

1,310.95 
    99.67 

     
 53.62 

3,576.80 
 

2,104.74 
    448.22 
     28.87 
   419.35 

 

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 
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 
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(ง) รำยกำรกำรเช่ำพืน้ที่ 

บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร      
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

1. นางสาววิสารัตน์ ชุณหะวัต  
(“นางสาววิสารัตน์ฯ”) 

 คู่สมรสของนายเอกลักษณ์ฯ 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

 

0.18 
0.00 
0.06 
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 ซึ่งเป็นอัตราพิเศษเมือ่เทียบกบัร้านค้าอื่นในคอมมนูิตี้มอลล์ Little Walk สาขา
บางนา เนื่องจากนางสาววิสารัตน์ฯ เป็นผู้เช่ารายต้น ๆ ของพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk 
สาขาบางนา และเพื่อให้คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk มีร้านค้าเปิดทันกับช่วงเปิดคอมมูนิตี้
มอลล์ Little Walk จึงให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษกับนางสาววิสารัตน์ ซึ่งอัตราค่าเช่า
และค่าบริการพิเศษดังกล่าว เป็นลักษณะเดียวกันกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการพิเศษที่กลุ่ม
บริษัทเคยให้แก่บุคคลภายนอกที่มาเช่าพื้นทีใ่นคอมมูนิตี้มอลล์ของกลุ่มบริษัท 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  
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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร      
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

2. บริษัท นิฐาศิริ จ ากดั (“นฐิาศิริฯ”) 

 นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ
ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว โดยถือ
หุ้นร้อยละ 10.0 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่
- รายได้อื่น 
- เงินประกันคา่เช่า 
- ลูกหนี ้

1.57 
0.02 
0.42 

- 

 

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      
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

3. 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 ้

 

3.66 
0.01 
0.31 
0.34 

 

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
บุคคลภายนอกที่มาเช่าพื้นที่ ในคอมมูนิตี้มอลล์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงเวลาเปิด Grand 
opening ซึ่งหากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันส้ินสุดลง  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเจวี เรสโทฯประสงค์ที่จะเช่าพื้นที่ที่คอมมูนิตี้มอลล์ Little Walk เพิ่มเติม 
เจวี เรสโทฯ และ TW จึงได้ท าสัญญาเช่าและบริการใหม่ ซึ่ง TW ได้ปรับค่าเช่าและค่าบริการใน
สัญญาฉบับใหม่เท่ากับร้อยละ 8.0 ของยอดขายต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคยีงไดก้บั
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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บุคคล บริษัท/ ลักษณะควำมสมัพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร      
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

4. บริษัท เพนส์ มาร์ เก็ตติ้ ง  แอนด์  
ดิสทริบิวชั่น จ ากัด (“เพนส์ มาร์เก็ต
ติ้งฯ”)  

 นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ
ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว โดยถือ
หุ้นร้อยละ 20.0 

- รายได้จากการเช่าพื้นที ่ 0.02 เพนส์ มาร์เก็ตติ้งฯ ได้เช่าพื้นที่โปรโมชั่นที่ TW-RP ระยะส้ัน 9 วัน ด้วยราคาเช่าและมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับที่บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่ 
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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 านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก                
โดยก าหนดให้คณะกรรมการดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก 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  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้                                 
ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยง    
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท า
รายการที่ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส 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 2561 - 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สนิทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 326.4 2.7  525.0  4.3 106.4 0.8 

เงินลงทนุชัว่คราว - - 
 -    

- 
               -    

               
-    

ลกูหนีก้ารค้า 294.2 2.4  296.1  2.4 199.3 1.5 

ลกูหนีอ่ื้น 307.7 2.5  387.8  3.2 226.6 1.7 

สนิค้าคงเหลือ 2,378.9 19.4  2,257.3  18.5 1,757.0 13.6 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22.1 0.2  16.1  0.1 12.5 0.1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,329.3 27.1 3,482.3 28.5 2,301.9 17.8 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
เงินลงทนุเผ่ือขาย 67.4 0.5 - - - - 
สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน (ก่อน 2563: เงิน
ลงทนุระยะยาวอ่ืน) 

5.0 0.0 5.0 0.0 13.7 0.1 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1,109.3 9.0 1,154.9 9.5 1,525.8 11.8 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5,969.4 48.6  5,762.4  47.2 5,410.0 41.8 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ (ก่อน 2563: สทิธิการเช่า) 1,493.7 12.2  1,451.3  11.9 3,322.8 25.7 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 58.8 0.5 72.4 0.6 58.5 0.5 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 161.9 1.3 177.8 1.5 196.7 1.5 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 87.4 0.7 95.4 0.8 121.6 0.9 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,952.9 72.9 8,719.1 71.5 10,649.1 82.2 
รวมสินทรัพย์ 12,282.2 100.0 12,201.4 100.0 12,951.0 100.0 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกุ้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

999.5 8.1 416.0 3.4 387.0 3.0 

เจ้าหนีก้ารค้า 715.2 5.8 743.1 6.1 615.5 4.8 
เจ้าหนีอ่ื้น 1,309.7 10.7 1,168.9 9.6 710.1 5.5 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

529.8 4.3 650.7 5.3 419.0 3.2 

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

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี (ก่อน 2563: หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี) 

13.5 0.1 8.9 0.1 
 

57.1 0.4 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 45.7 0.4          15.5  0.1 39.7 0.3 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 51.2 0.4          55.3  0.5 38.2 0.3 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 4,964.6 40.4     3,058.3  25.1 2,266.5 17.5 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,244.5 18.3      3,598.1  29.5 2,327.5 18.0 

หุ้นกู้ ระยะยาว - -             -    0.0                -                 -    
หนีส้นิตามสญัญาเช่า (ก่อน 2563: หนีส้นิตามสญัญา
เช่าการเงิน) 

14.9 0.1 
         12.3  0.1 

2,688.7 20.8 

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
ของพนกังาน 

147.5 1.2 
        224.9  1.8 

234.8 1.8 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 338.2 2.8         347.7  2.9 353.9 2.7 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,745.1 22.4 4,183.0 34.3 5,604.9 43.3 
รวมหนีส้ิน 7,709.8 62.8 7,241.4 59.3 7,871.4 60.8 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 2,525.0 20.6 2,525.0 20.7 2,525.0 19.5 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 2,000.0 16.3 2,525.0 20.7 2,525.0 19.5 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 286.4 2.3 - - 

               -                   -    

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 1,741.1 14.3 1,741.1 13.4 

ก าไรสะสม         
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 134.0 1.1  214.0  1.8 227.1 1.8 
ยงัไม่ได้จดัสรร 2,150.8 17.5  480.7  3.9 587.2 4.5 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (0.6) (0.0)  (2.1) (0.0) (2.1) (0.0) 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 4,570.6 37.2     4,958.7  40.6 5,078.3 39.2 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 1.7 0.0            1.3  0.0 1.3 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,572.3 37.2  4,960.0  40.7 5,079.6 39.2 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,282.2 100.0  12,201.4  100.0 12,951.0 100.0 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   

 

  

สว่นที่ 3 หน้า 165 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขาย 9,174.2 93.9 9,236.1 93.3 7,657.1 93.4 
รายได้จาการให้เช่าและบริการ 484.1 5.0 561.9 5.7 462.4 5.6 
รายได้เงินปันผล 3.8 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 
ดอกเบีย้รับ 5.6 0.1 1.9 0.0 3.8 0.0 

รายได้อ่ืน 100.2 1.0 95.7 1.0 68.9 0.8 
ก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ - - 6.7 0.1 5.1 0.1 
รวมรายได้ 9,767.8 100.0 9,902.7 100.0 8,197.7 100.0 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 5,118.9 52.4 5,208.2 52.6 4,132.2 50.4 
ต้นทนุการให้เช่าและบริการ 1/ 276.1 2.8 304.5 3.1 274.4 3.3 
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 2,400.0 24.6 2,347.2 23.7 1,980.5 24.2 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1/ 1,145.0 11.7 1,219.1 12.3 1,032.6 12.6 

ขาดทนุจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย 161.5 1.7 - - - - 
ขาดทนุจาการอตัราแลกเปล่ียน 5.0 0.1 - - - - 
ต้นทนุทางการเงิน 169.6 1.7 184.0 1.9 295.9 3.6 
รวมค่าใช้จ่าย 9,276.2 95.0 9,263.0 93.5 7,715.6 94.1 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 491.7 5.0 639.7 6.5 482.1 5.9 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 60.7 0.6 43.9 0.4 60.9 0.7 

ก าไรส าหรับปี 431.0 4.4 595.8 6.0 421.2 5.1 

หมายเหต ุ
1/ ปี 2561 และ 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ (Reclassification) โดยต้นทุนการให้เช่าและบรกิารก่อนจัดประเภทรายการใหม่ ป ี 2561 

เท่ากับ 276.1 ล้านบาท และ ป ี2562  เท่ากับ 327.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบรหิารก่อนจัดประเภทรายการใหม่ ป ี2561 เท่ากับ 1,145.0 

ล้านบาท และในปี 2562 เท่ากับ 1,195.8 ล้านบาท  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
 

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (3.8) (0.2) - 

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (0.6) - - 

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่สนิทรัพย์ทางการเงิน (1.6) (1.7) - 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถกูจดัประเภทใหม่ไปไว้ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 0.4 0.3 - 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
(5.6) (1.6) - 

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ - (28.3) - 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทใหม่ไว้ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - 5.7 - 

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (22.6) - 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงนิได้ (5.6) (24.2) - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 425.4 571.6 421.2 
การแบ่งปันก าไร    
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 542.9 596.1            421.2  
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (112.0) (0.3)               0.0  
ก าไรส าหรับงวด 431.0 595.8 421.2 
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 538.1 572.0 421.2 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (112.7) (0.4)               0.0  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 425.4 571.6 421.2 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 1/ 1.36 1.33 0.83 

หมายเหต ุ
1/ ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานระหว่างปี 2561 ค านวณโดยได้ปรับจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วเพ่ือสะท้อนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตรา

ไว้ของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วจากเดิม 20.0 ล้านหุ้นท่ีมูลค่าท่ีตราไว้เท่ากบั 100.0 บาทต่อหุ้น เป็น 400.0 ล้านหุ้นท่ีมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้เป็น 5.0 

บาทตอ่หุ้น   

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   

 

  

สว่นที่ 3 หน้า 167 

 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรส าหรับปี 431.0 595.8            421.2  

ปรับรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)     

ภาษีเงินได้ 60.7 43.9             60.9  

ต้นทนุทางการเงิน 169.6 184.0            295.9  

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 709.3 752.7            883.4  

ผลตา่งสว่นลดคา่เช่าตามสญัญาเช่าจากผู้ให้เช่าเน่ืองจาก 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
     ไวรัสโคโรนา 2019 

- - 
 

              2.5  

ขาดทนุจากแผนการปิดกิจการของบริษัทย่อย 161.5 -                -    

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 20.4 53.6             20.2  
(กลบัรายการ) ประมาณการโปรแกรมพิเศษ (3.3) 0.1             16.7  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (4.5) (0.2)              (0.1) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุเผ่ือขาย 1.6 (2.3) - 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 6.9               4.0                1.4  

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้า              (4.0)               1.9              15.1  
(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์   (2.2) (4.1) (3.9) 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ                0.2                 -    
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า                 -                 (5.6) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -                -    0.3    

ตดัจ าหน่ายรายได้สทิธิการเช่า (9.7)              (9.7)              (9.5) 

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 6.3                -      

ดอกเบีย้รับ (5.6)              (1.9)              (3.8) 

เงินปันผลรับ (3.8)              (0.4)              (0.4) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม                 -                 (0.5) 

  1,534.2 1,617.8 1,693.7 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน    

ลกูหนีก้ารค้า 0.1 (5.6)             95.6  

ลกูหนีอ่ื้น (98.4) (60.9)            170.9  

สนิค้าคงเหลือ 55.8 119.6            485.3  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (0.4) 6.0               3.6  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (4.8) (7.9)            (26.2) 

เจ้าหนีก้ารค้า (199.3) 27.8           (127.8) 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 84.9 (46.7)           (132.2) 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (10.3) 4.1            (17.1) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน (6.5) (4.4)            (10.3) 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 5.5 19.2             16.0  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 1,360.9 1,669.1 2,151.4 

จ่ายภาษีเงินได้ (137.8) (92.7)            (66.0) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,223.2 1,576.4 2,085.4 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทนุระยะสัน้ลดลง 308.5 - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย (311.0) - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย 381.5 68.0 - 
เงินสดลดลงจากการสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย (17.7) - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (602.9) (545.6)           (289.2) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 14.2 12.7               8.8  

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (136.2) (34.6)            (36.7) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์สทิธิการใช้ (ก่อน 2563: สทิธิการเช่า) (182.3) (37.2)              (0.2) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (33.0) (28.2)            (18.5) 

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.02 0.1               0.0  

ดอกเบีย้รับ 5.6 1.9               2.8  
เงินปันผลรับ 3.8 0.4               0.4  
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (569.4) (562.6)           (332.6) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

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

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,933.5 7,832.5         5,571.5  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (6,382.0) (8,416.0)        (5,600.5) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26.4 2,550.0                -    

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (532.9) (1,075.6)        (1,502.3) 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุ้นกู้  - (1,300.0)                -    

เงินสดจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (ก่อน 2563: เงินสดท่ีผู้ เช่าจ่ายเพ่ือลด
จ านวนหนีส้นิซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าทางการเงิน) 

(19.6)  (14.5)            (37.4) 

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (500.0) (2,450.0)           (308.0) 

เงินปันผลจ่ายให้สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (0.0) (0.0)              (0.0) 

ดอกเบีย้จ่าย (169.5) (196.7)           (294.7) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (644.0)  (815.2)   (2,171.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิก่อนผลกระทบของอตัรา
แลกเปล่ียน 9.7 198.5 

           
(418.5) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีตเ่งินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - (0.01)               0.0  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 9.7 198.5           (418.5) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 316.7 326.4            525.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 326.4 525.0 106.4 

ข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสดรายการท่ีมใิช่เงนิสด    

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยยงัมิได้ช าระเงิน 137.8 67.4 40.0 

การรับรู้รายการสนิทรัพย์สทิธิการใช้ ณ วนัต้นงวด - - 2,738.3 

จดัประเภทรายการบางสว่นของหนีส้นิระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี
เป็นหนีส้นิระยะยาว 

- - 101.9 

โอนอาคาร และระบบสาธารณปูโภคไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 56.3             23.5  
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ  

หมายเหต ุ
1/ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ในปี 2563 ลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญาเชา่ (TFRS 16) ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่สง่ผลให้มีการบนัทกึคา่เสื่อมราคาและดอกเบีย้จา่ยเพ่ิมขึน้ 
ทัง้นี ้ถ้าไมร่วมผลกระทบดงักลา่ว ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ในปี 2563 จะเทา่กบั 6.5 เทา่ 

2/ ปี 2561 และ 2562 มีการจดัประเภทรายการใหม ่ (Reclassification) โดยอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้เชา่และบริการก่อนจดั
ประเภทรายการใหมปี่ 2561 เทา่กบั 43.0% และปี 2562 เทา่กบั 41.7% และอตัราก าไรขัน้ต้นก่อนจดัประเภทรายการใหมใ่นปี 
2561 เทา่กบั 44.1% และในปี 2562 เทา่กบั 43.5% 
 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม 
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (สินทรัพย์หมุนเวียนรวม - สินค้าคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 365 / [รายได้จากการการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ / ลูกหนี้การค้าถวัเฉลีย่] 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 365 / [ตน้ทุนขายและต้นทุนการให้เช่าและบริการ / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย] 
 ระยะเวลาช าระหนี ้= 365 /  [ต้นทุนขายและต้นทุนการให้เช่าและบริการ /เจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย] 
 วงจรเงินสด = ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช าระหนี ้
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ = รายได้จากการการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ / สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย 
 อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ ่

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 1.1 1.0 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.4 0.2 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratios)    
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11 11 11 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 171 162 177 
ระยะเวลาช าระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58 51 60 
วงจรเงินสด (วัน) 124 122 128 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.8 0.6 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Leverage Ratios) 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.7 1.5 1.5 
อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 0.9 1.2 
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 1/ 3.9 4.5 2.6 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios) 
อัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย (%) 44.2% 43.6% 46.0% 
อัตราก าไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบรกิาร (%) 2/ 48.6% 45.8% 40.7% 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 1/ 44.4% 43.7% 45.7% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.8% 8.3% 9.5% 
อัตราก าไรสุทธ ิ(%) 5.6% 6.0% 5.1% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ่าย (%) 13.9% 15.8% 20.2% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.4% 6.7% 6.2% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.9% 12.5% 8.4% 
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 อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่
 ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย = ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / ต้นทุนทางการเงิน 
 อัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย = (รายได้จากการขาย – ตน้ทุนขาย) / รายได้จากการขาย 
 อัตราก าไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบรกิาร = (รายได้จากการให้เช่าและบริการ – ต้นทุนการให้เช่าและบริการ) / รายได้

จากการให้เช่าและบริการ 
 อัตราก าไรขั้นต้นรวม = (รายได้จากขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ – ต้นทุนขายและต้นทุนการให้เช่าและ

บริการ) / รายได้จากการให้เช่าและบรกิาร 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้/ รายได้รวม 
 อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / รายได้รวม 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ่าย = ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ่าย  / รายได้รวม 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัทใหญ่เฉลี่ย 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

14.1 สรุปสำระส ำคัญในปี 2563                                            

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 2562 
 

2563 
 

เปลี่ยนแปลง 
%YoY (หน่วย: ล้านบาท)  

รายได้จากการขาย 9,236.1 7,657.1 -17.1% 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 561.9 462.4 -17.7% 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,798.0 8,119.5 -17.1% 
ก าไรขั้นต้น 1/ 4,285.3 3,712.9 -13.4% 
EBITDA 1,566.8 1,651.9 +5.4% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 596.1 421.2 -29.3% 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 1/ 43.7% 45.7% +2.0% 
อัตรา EBITDA (%) 15.8% 20.2% +4.3% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 6.0% 5.1% -0.9% 
ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 2/ 21.0 - -100.0% 
ผลกระทบจาก TFRS 16 3/ - (25.2) - 

ก ำไรสุทธิไม่รวมค่ำใช้จ่ำยครัง้เดียวและ TFRS 16 617.1 446.5 -27.6% 
 

หมายเหต ุ
1/ มีการจัดประเภทรายการใหม่ (Reclassification) โดยในปี 2562 ก าไรขั้นต้นก่อนจัดประเภทรายการใหม่ เท่ากับ 4,262.1 ล้านบาท และอัตราก าไร

ขั้นต้นก่อนจัดประเภทรายการใหม่ เท่ากับ 43.5% 
2/ ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวส าหรับงวดปี 2562 เกิดจากการปรับเพิ่มผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน (สุทธิหลังภาษี) ในไตรมาส 1/2562 
3/ ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มี

การบันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น (สุทธิหลังภาษี)  
 

 ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับปี 2563 เท่ากับ 421.2 ล้านบาท ลดลง 29.3% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
รายได้จากการด าเนินงาน 17.1% YoY เนื่องจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2563 จากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก ในช่วงปลายไตรมาส 1/2563 และการปิดบางสาขา
ชั่วคราวจากแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายไตรมาส 4/2563 ตลอดจนผู้บริโภคมีความระมัดระวังใน
การใช้จ่าย จากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

 แม้รายได้จากการด าเนินงานลดลง แต่อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้น 2.4% YoY มาอยู่ที่ 46.0% ในขณะท่ีค่าใชจ้า่ย
ในการขายและบริหารลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนการ
ด าเนินงานในทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง 

 รายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตโดดเด่น 153.7% YoY และยอดขาย OEM เติบโต 121.4% YoY รวมถึง
ยอดขายโครงการท่ีอยู่อาศัยภายในประเทศเติบโตได้ 12.4% YoY 

 บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดี และมีการช าระหนี้เงินกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทช าระหนี้เงินกู้
ระยะยาวไป 1,502.3 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้ก่อนก าหนดช าระปกติ 1,156.3 ล้านบาท  
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 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ก าไรสุทธิส าหรับรอบ
การด าเนินงานปี 2563 ลดลง 25.2 ล้านบาท จากการบันทึกค่าเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น  
 

14.2 เหตุกำรณ์ส ำคัญในปี 2563                                               

 เปิดตัวนวัตกรรมที่นอนส ำเร็จรูปบรรจุกล่องพร้อมนอน Bed in Box 
บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมที่นอนส าเร็จรูปบรรจุกล่องพร้อมนอน “Bed in Box” เน้นคุณสมบัติพิเศษและ
เทคโนโลยีที่ช่วยกระจายความเย็น ระบายอากาศ และปรับอุณหภูมิร่างกาย นอกจากนี้ Bed in Box ยังมีความ
โดดเด่นด้วยดีไซน์บรรจุในกล่อง ช่วยให้ขนย้ายสะดวก ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุค New Normal ในปัจจุบัน 

 เปิดตัวแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ Furinbox  
บริษัทได้เปิดตัว “Furinbox” (Fur-in-Box) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ในกล่องแนวคิดใหม่ที่ได้รับการออกแบบและ
สร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ทั้งในด้านของดีไซน์และฟังก์ชัน ในราคาย่อมเยา ประกอบ
เองได้ง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว ตอบรับยุค New Normal เพื่อขยายฐานยอดขายออนไลน์ไปยังกลุ่มลูกค้า 
Mass Market มากขึ้น  

 กำรขยำยควำมร่วมมือกับพันธมิตร 

 ILM x NocNoc.com 

บริษัทขยายความร่วมมือกับ NocNoc.com ผู้น าแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ หมวดวัสดุก่อสร้างและ
สินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อเสริมศักยภาพของบริษัทบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ในกลุ่มสินค้า Home 
Living รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของยอดขายออนไลน์ของบริษัทให้ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น 

 Younique x SCG 

บริษัทได้ขยายความร่วมมือกับ SCG ผู้น าด้าน Innovative House โดยเปิดโชว์รูม  "Younique 
Customized Furniture นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่ังตัดตามใจคุณ” อย่างเป็นทางการภายในอาคาร เอสซีจี 
เอ็กซพีเรียนซ์ สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของ Younique  

 Younique x Boonthavorn 

บริษัทขยายความร่วมมือกับ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด ผู้น าธุรกิจศูนย์รวมสินค้าวัสดุตกแต่ง 
กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องน้ า ห้องครัว และของแต่งบ้าน โดยเปิดโชว์รูม "Younique Customized Furniture 
นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่ังตัดตามใจคุณ” ที่บุญถาวร สาขาเกษตรนวมินทร์ สร้างโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้าของ Younique ให้กว้างขึ้น  

 Younique x Landy Home 

บริษัทขยายความร่วมมือกับ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่อยู่หว่างการสร้างบ้านใหม่ได้โดยตรง   
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 เปิดร้ำนแฟรนไชส์ Index Living Mall สำขำที่ 5 ในประเทศเมียนมำร์ 

หลังจากการเปิดร้านแฟรนไชส ์Index Living Mall ในประเทศเมียนมาร์ท้ัง 4 แห่ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
บริษัท จึงได้ตัดสินใจเปิดร้านแฟรนไชส์ Index Living Mall สาขาที่ 5 ในประเทศเมียนมาร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 
2563 ที่ผ่านมา  

 เปิดร้ำนแฟรนไชส์ Index Living Mall สำขำที่ 3 ในประเทศเวียดนำม 

หลังจากการเปิดร้านแฟรนไชส์ Index Living Mall ในประเทศเวียดนาม จ านวน 2 แห่ง ตั้งแต่ปี 2562 ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศเวียดนามมีการคล่ีคลายใน
ทิศทางที่ดีขึ้น บริษัทจึงได้ตัดสินใจเปิดร้านแฟรนไชส์ Index Living Mall สาขาที่ 3 ในประเทศเวียดนาม ใน
เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในประเทศเวียดนามและประเทศอื่นเพิ่มใน
อนาคต เมื่อสถานการณ์  COVID-19 คล่ีคลายมากขึ้น ทั้งนี้  ณ ส้ินปี 2563 บริษัทมีร้านแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศรวมทั้งหมด 21 สาขาใน 8 ประเทศ  

 ติดตัง้แผงพลังงำนแสงอำทิตย์เพิ่มเติมอีก 4 สำขำ 

หลังการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน และที่สาขาของ Index Living Mall จ านวน 4 สาขา 
ในปี 2561 และอีก 6 สาขา ในปี 2562 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงงานไฟฟ้าของธุรกิจได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว
นั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมที่สาขาของ Index Living 
Mall อีก 4 สาขา ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สาขาของ Index Living Mall เพิ่มเติมอีกในปี 2564 เพื่อช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าส าหรับ
การด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 ปิด Index Furniture Center สำขำท่ำพระ 

เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวของ Index Furniture Center สาขาท่าพระ ได้หมดลง ซึ่งเมื่อบริษัทได้
ประเมินความคุ้มค่าของเงินลงทุนอย่างรอบคอบแล้ว ได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาการเช่าและยุติการ
ด าเนินงานของสาขาดังกล่าวตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2563 โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในสาขาอื่น
ทดแทนในอนาคต   

 ปิด Index Furniture Center สำขำสนำมบินดอนเมือง 

เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการล็อคดาวน์ประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การ
เดินทางต่างๆ หยุดชะงัก โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนตัวกลับมา
เป็นปกติ ประกอบกับยอดขายจาก Index Furniture Center สาขาสนามบินดอนเมืองไม่มีนัยส าคัญต่อ
ยอดขายโดยรวม บริษัทจึงตัดสินใจที่จะยุติการด าเนินงานของสาขาดังกล่าวตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการบริหารงานอย่างเหมาะสม 

 ปิด BoConcept สำขำ Index Living Mall พัทยำ 

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ส่งผลให้
ยอดขายของร้าน BoConcept สาขา Index Living Mall พัทยา ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก เนื่องจากเป็น
หนึ่งในพื้นที่ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงได้รับผลกระทบทาง
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เศรษฐกิจค่อนข้างมาก และก าลังซื้อยังไม่ฟื้นกลับเป็นปกติ บริษัทจึงตัดสินใจที่จะยุติการด าเนินงานของร้าน 
BoConcept สาขาดังกล่าวตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม 2563  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการบริหารงาน
อย่างเหมาะสม   

 ยกเลิกกำรผลิตและจ ำหน่ำยที่นอน Serta 

 หลังจากส้ินสุดสัญญาการเป็น Franchisee ให้กับ Serta เมื่อเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ตัดสินใจยกเลิกการ
ผลิตและจ าหน่ายที่นอน Serta โดยบริษัทได้เปล่ียนนโยบายมาเน้นการจ าหน่ายที่นอนให้กับพันธมิตร ซึ่งจะ
สามารถสร้างยอดขายและก าไรในกลุ่มสินค้าที่นอนเพิ่มมากขึ้นได้ 

 
14.3 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 2562 
 

2563 
 

เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ล้านบาท) %YoY 

รายได้จากการขาย 9,236.1 7,657.1 -17.1% 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 561.9 462.4 -17.7% 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,798.0 8,119.5 -17.1% 
ต้นทุนขาย 5,208.2 4,132.2 -20.7% 
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 1/ 304.5 274.4 -9.9% 

ต้นทุนขำยและบริกำร 5,512.7 4,406.6 -20.1% 
ก ำไรขัน้ต้น 1/ 4,285.3 3,712.9 -13.4% 
รายได้อื่น 104.7 78.2 -25.3% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 2,347.2 1,980.5 -15.6% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,219.1 1,032.6 -15.3% 
ต้นทุนทางการเงิน 184.0 295.9 +60.8% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 639.7 482.1 -24.6% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  43.9 60.9 +38.5% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 596.1 421.2 -29.3%  
หมายเหต ุ
1/ มีการจัดประเภทรายการใหม่ (Reclassification) โดยในปี 2562 ต้นทุนการให้เช่าและบริการก่อนจัดประเภทรายการใหม่ เท่ากับ 327.7 ล้านบาท และ

ก าไรขั้นต้นก่อนจัดประเภทรายการใหม่ เท่ากับ 4,262.1 ล้านบาท   
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โครงสร้ำงรำยได้ 
รำยได้ 2562 

 
2563 

 
เปลี่ยนแปลง 

(หน่วย: ล้านบาท) %YoY 
A. รำยได้จำกกำรขำย       

รำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ       

1. หน้าร้านค้าปลีกของบริษัท 7,472.7 5,976.0 -20.0% 
2. งานโครงการ 1,189.3 839.0 -29.5% 
3. ตัวแทนจ าหน่าย 123.6 83.4 -32.5% 

4. ออนไลน์ 216.4 548.9 +153.7% 
รวมรำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ 9,001.9 7,447.3 -17.3% 

รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ 234.2 209.7 -10.5% 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 9,236.1 7,657.1 -17.1% 
B. รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 561.9 462.4 -17.7% 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 9,798.0 8,119.5 -17.1% 

รายได้อื่น 104.7 78.2 -25.3% 

รวมรำยได้ 9,902.7 8,197.7 -17.2% 

 
รายได้จากการด าเนินงาน 

 ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน 8,119.5 ล้านบาท ลดลง 1,678.5 ล้านบาท หรือ 17.1% YoY โดยมี
เหตุผลดังต่อไปนี ้ 

 รำยได้จำกกำรขำย เท่ากับ 7,657.1 ล้านบาท ลดลง 1,579.1 ล้านบาท หรือ 17.1% YoY เนื่องจากการ
ปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จากการการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก ในช่วงปลายไตรมาส 1/2563 และการปิดบางสาขาชั่วคราวจากแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายไตรมาส 4/2563 รวมถึงผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการ
ใช้จ่าย จากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม 
ยอดขายออนไลน์สามารถเติบโตก้าวกระโดด 153.7% YoY รวมถึงยอดขายงานโครงการที่อยู่อาศัย
ภายในประเทศที่เติบโต 12.4% YoY และยอดขาย OEM เติบโต 121.4% YoY จากอานิสงส์ของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  ส่งผลให้บริษัทได้รับค าส่ังซื้อจากผู้น าเข้าและผู้ค้าปลีกจาก
สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น   

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เท่ากับ 462.4 ล้านบาท ลดลง 99.4 ล้านบาท หรือ 17.7% YoY 
เนื่องจากการการปิดสาขาของ The Walk, Little Walk และ Index Mall ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2563 การให้ส่วนลดกับผู้เช่าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงรายได้
ค่าบริการอื่นที่ลดลง เนื่องจากบริษัทเรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจากผู้เช่าเพื่อน าส่งหน่วยงาน
ภาครัฐลดลง หลังรัฐบาลประกาศลดการเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 90% ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม 
เฉพาะในส่วนของรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ในไตรมาส 4/2563 ถือว่ากลับมาอยู่ในระดับปกติเท่ากบั
ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 แล้ว 
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ต้นทุนขายและบริการ 

 ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 4,406.6 ล้านบาท ลดลง 1,106.1 ล้านบาท หรือ 20.1% YoY โดยมีเหตุผล
หลักดังต่อไปนี ้

 ต้นทุนขำยสินค้ำ เท่ากับ 4,132.2 ล้านบาท ลดลง 1,076.0 ล้านบาท หรือ 20.7% YoY ตามรายได้จาก
การขายที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต  ตลอดจนประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ การลดจ านวนแรงงาน ใช้ Robot แทนคน และใช้ Common Part เพิ่มขึ้น เช่น การควบรวมความหนา
ไม้ Particle Board การลดความหลากหลายของวัสดุปิดผิว และใช้ Fitting ที่เป็นมาตรฐาน เช่น บานพับ 
รางล้ินชัก รางสไลด์ สกร ูน็อต เป็นต้น 

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร เท่ากับ 274.4 ล้านบาท ลดลง 30.0 ล้านบาท หรือ 9.9% YoY ตามรายได้
จากการให้เช่าและบริการที่ลดลงเนื่องจากการปิดสาขาของ  The Walk, Little Walk และ Index Mall 
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง เช่น ค่าใช้จ่าย
พนักงาน และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค รวมถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 
16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการให้เช่าและบริการในปี 2563 ลดลง 15.4 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ลดลง เนื่องจากรัฐบาลประกาศลดภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง 90% ส าหรับปี 2563    
 

ก าไรขั้นต้น 

 ใ น ปี  2 5 6 3  บ ริ ษั ท มี ก า ไ ร ขั้ น ต้ น  3 ,7 1 2 . 9  ล้ า น บ า ท  ล ด ล ง  572.4 ล้ า น บ า ท  ห รื อ  13.4%  YoY 
โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย เท่ากับ 3,524.9 ล้านบาท ลดลง 503.3 ล้านบาท หรือ 12.5% YoY ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้ เนื่องจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 22 
มีนาคม ถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 จากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก ในช่วงปลายไตร
มาส 1/2563 และการปิดบางสาขาชั่วคราวจากแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ในช่วงปลายไตร
มาส 4/2563 อย่างไรก็ตาม อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้น YoY แม้ยอดขายลดลงมาก เนื่องจาก
ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิตลดลง ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น การปรับ Product Mix ที่ดีขึ้น สามารถ
ขายกลุ่มสินค้าที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงได้สัดส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงการท าโปรแกรมส่งเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เท่ากับ 188.0 ล้านบาท ลดลง 69.4 ล้านบาท หรือ 27.0% YoY 
ตามการลดลงของรายได้จากการให้เช่าและบริการ เนื่องจากการปิดสาขาของ The Walk, Little Walk และ 
Index Mall ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 รวมถึงการให้ส่วนลดกับผู้เช่าเพื่อลด
ภาระและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ให้บริการเช่าพื้นที่ในไตรมาส 4/2563 ถือว่ากลับมาอยู่ในระดับปกติเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ 
COVID-19 แล้ว 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 

 ในปี 2563  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 1,980.5 ล้านบาท ลดลง 366.6 ล้านบาท หรือ 15.6% YoY 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลดลงจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค และค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น รวมถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายในปี 2563 ลดลง 106.7 ล้านบาท 

 อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายต่อรายได้จากการด าเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY จากการลดลงของรายได้
จากการด าเนินงาน แม้มีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,032.6 ล้านบาท ลดลง 186.5 ล้านบาท หรือ 15.3% YoY เนื่องจากการ
บริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 
2563 ลดลง 21.9 ล้านบาท 

 อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการด าเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากรายได้จากการด าเนินงาน
ปรับตัวลดลง แม้มีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น  

 
ต้นทุนทางการเงิน 

 ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 295.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.9 ล้านบาท หรือ 60.8% YoY โดยมีเหตุผลหลัก
มาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้น 175.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ถ้าไม่มีผลกระทบจาก TFRS 16 ต้นทุนทางการเงินในรอบปี 2563 จะ
เท่ากับ 120.4 ล้านบาท ลดลง 63.7 ล้านบาท หรือ 34.6% YoY เนื่องจากมีการช าระเงินกู้สถาบันการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างปีมีการปรับตัวลดลงตามดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางแห่ง
ประเทศไทย  

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ช าระหนี้เงินกู้ระยะยาวรวม 1,502.3 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้คืนก่อนก าหนด 
1,156.3 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารสภาพคล่องที่ดี รวมถึงมีการเล่ือนการลงทุนขนาดใหญ่
บางส่วนออกไป นอกจากนี้ บริษัทได้ลดสินค้าคงเหลือได้อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งให้ผลสามารถลดต้นทุนการเก็บ
รักษาและต้นทุนการจัดการ และเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ในปี 2563  บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 60.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9 ล้านบาท หรือ 38.5% YoY แม้มีก าไรก่อน
ภาษีเงินได้ลดลง เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 70.0 ล้านบาท จากการลงทุนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ก าไรสุทธ ิ
 ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิ 421.2 ล้านบาท ลดลง 174.9 ล้านบาท หรือ 29.3% YoY โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี ้ 

 รายได้จากการด าเนินการที่ลดลงเนื่องจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และการปิดสาขาบางส่วนจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วง
ปลายปี รวมถึงผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายจากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจ  

 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ก าไร
สุทธิส าหรับรอบการด าเนินงานปี 2563 ลดลง 25.2 ล้านบาท จากการบันทึกค่าเส่ือมราคาและดอกเบีย้จา่ย
ที่เพิ่มขึ้น 

 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 จ านวน 70.0 ล้านบาท  
 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม่อีกประมาณ 64.3 ล้าน

บาท ส าหรับรอบระยะเวลา 3 ปี หลังจากการเริ่มใช้   
 
14.4 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,951.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 749.6 ล้านบาท หรือ 6.1% 

จาก 12,201.4 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท 
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,514.3 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 
400.7 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิการเช่าลดลง 1,451.3 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 27.3 
ล้านบาท  

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 1,757.0 ล้านบาท ลดลง 500.4 ล้านบาท หรือ 
22.2% จาก 2,257.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้นของ
บริษัท  

หน้ีสิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 7,871.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 630.0 ล้านบาท หรือ 8.7% จาก 

7,241.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท 
โดยเป็นการเพิ่มของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,738.3 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหน้ีอื่น 301.9 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม เงินกู้จากสถาบันการเงิน ณ ส้ินไตรมาส 4/2563 เท่ากับ 3,133.4 ล้านบาท ลดลง 1,531.3 
ล้านบาท หรือ 32.8% จาก 4,664.7 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 5,078.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.6 

ล้านบาท หรือ 2.4% จาก 4,958.7 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากผลก าไรจาก
การด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 จ านวน 421.2 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.46 
บาท ส าหรับรอบผลประกอบการปี 2562 คิดเป็นจ านวนเงินรวม 232.3 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล
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ระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท ส าหรับรอบผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 คิดเป็นจ านวนเงินรวม 75.8 ล้าน
บาท  

14.5 งบกระแสเงนิสด     

 

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 106 ล้านบาท ลดลง 419 ล้านบาท จาก 525 ล้านบาท ณ ส้ินปี 
2562 โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้ 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,085 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 1,694 ล้านบาท และ (2) เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 392 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการการลดลงของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า 
และลูกหนีอ้ื่น 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 

2562 
 

2563 
 

% 
เปลี่ยนแปลง 

เงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

1,618 
 

1,694 
 

+4.7% 

เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน (41) 392 +1046.4% 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,576 2,085 +32.3% 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (546) (289) +47.0% 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (35) (37) -6.0% 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (2562 : สิทธิการเช่า) (37) (0) +99.5% 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (28) (19) +34.2% 

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ 83 12 -85.5% 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (563) (333) +40.9% 

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 2,310 0 -100.0% 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,732 5,572 -27.9% 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (8,316) (5,601) +32.6% 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,550 0 -100.0% 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,076) (1,502) -39.7% 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระหุ้นกู้ (1,300) 0 +100.0% 

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (2,450) (308) +87.4% 
ดอกเบี้ยจ่าย (197) (295) -49.8% 
เงินสดจ่ายส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ (69) (37) +46.1% 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (815) (2,171) -166.4% 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (0.013) 0.010 +177.1% 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 199 (419) -310.8% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 326 525 +60.8% 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 525 106 -79.7% 
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 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 333 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 289 
ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 37 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
19 ล้านบาท และ (4) เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ 12 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,171 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 5,572 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
5,601 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,502 ล้านบาท (4) เงินปันผลจ่ายให้
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 308 ล้านบาท (5) ดอกเบี้ยจ่าย 295 ล้านบาท และ (6) เงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ 
37 ล้านบาท    

 
14.6 โครงกำรในอนำคต 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงชะลอตัว บริษัทจึงยังคงใช้ความระมัดระวังในการลงทุน
ส าหรับขยายธุรกิจให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจได้
อย่างมั่นคง โดยในปี 2564 บริษัทวางแผนการสร้างการเติบโตของยอดขายผ่านความร่วมมือกับพันธมติรทางธุรกจิใน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราก าไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูง ควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต่ าอย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยหนุนให้บริษัท
สามารถสร้างผลการด าเนินงานให้กลับไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-
19 ได้ ดังนี้ 

 กำรขยำยโชว์รูมของ Younique Customized Furniture ผ่ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตร 

บริษัทมีแผนการขยายโชว์รูม Younique Customized Furniture เพิ่มเติมในปี 2564 ผ่านความร่วมมือกับ
พันธมิตรหลายราย เช่น SCG บุญถาวร และแลนดี้โฮม รวมถึงการท างานร่วมกับผู้รับเหมา เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการสร้าง ต่อเติม หรือตกแต่งบ้านได้เพิ่มมากขึ้น  

 กำรรักษำอัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยในระดับสูง 
บริษัทมีความสามารถในการเพิ่มอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราก าไร
ขั้นต้นจากการขายให้อยู่ในระดับสูงต่อไปในอนาคต หลังจากที่อัตราก าไรขั้นต้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 46.0% 
ในปี 2563 จาก 43.6% ในปี 2562 และ 44.2% ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้ด าเนินการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพยายามในการปรับเพิ่มราคาขายและอัตราก าไรขั้นต้น
ส าหรับสินค้าออกใหม่ การเพิ่มสัดส่วนการขายของสินค้าที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น  และการท าโปรแกรม
ส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีจ านวนพนักงาน
ลดลง ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยในปี 2563 บริษัทสามารถลดค่า
ใช้ในการขายและบริหารได้สูงถึง 553.1 ล้านบาท หรือ 15.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยบริษัทมีนโนบายในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท าก าไรได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะเมื่อสภาวะเศรษฐกิจกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
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 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรและหำรำยได้เพิ่ม 

บริษัทได้ด าเนินการลดสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทสามารถลดพื้นที่การใชโ้กดังเก็บสินคา้
แห่งหนึ่งได้ส่วนหนึ่งจากโกดังเก็บสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้า จ านวน 3 แห่ง และได้น าพื้นที่ว่างของโกดังสินคา้
ดังกล่าวไปให้พันธมิตรเช่าด าเนินงาน โดยสัญญาเช่ามีผลตั้งแต่ประมาณช่วงไตรมาส 1/2564 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวางแผนและด าเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือสูญเสียโอกาสในการ
ขาย ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 2,378.9 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 มาอยู่ที่ 
2,257.3 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 และ 1,757.0 ล้านบาท ส้ินปี 2563 โดยบริษัทยังมีนโยบายในการลดและ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต่ าอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต เพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา  
ต้นทุนการด าเนินงาน รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า  

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับาานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ทั้งของบริษัทถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท 
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว                      
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักาานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว                    
บริษัทได้มอบหมายให้นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น 

                ชื่อ                   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายพิศษิา์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - นายพิศษิฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ - 

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ - 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิร ิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชี-การเงิน /            
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุย/์เลขานุการ
บริษัท - นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิร ิ- 

 



 

 

  
 

 

 
 

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 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นำงกรรณิกำ 
ชลิตอำภรณ์ 
ประธานกรรมการ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 

 
 

73 - ปริญญาตรี, Business, 
University of Colorado, 
USA 

- Advanced Management 
Program, Harvard 
University, USA 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 149/2561 

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

0.040 - 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทอื่น   
2563- ปัจจุบัน 
 
2563- ปัจจุบัน 
 
2561 – 2562 
    
 
2559 – ปัจจุบัน        
 
 
2558 – 2561       
 
2550 – 2558 
 

กรรมการ/ รองกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร  
กรรมการ / กรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม / กรรมการก ากับ
ความเสี่ยง 
รองประธานกรรมการ / 
ประธานท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร   
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. โอสถสภา / ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค 
บจ. ดีสโตน จ ากัด / ผลิตยางรถยนต์เพื่อส่งออก 
 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / สถาบันการเงิน 
 
 
บมจ. โอสถสภา / ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค 
 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / สถาบันการเงิน 
 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / สถาบันการเงิน 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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

54 - ปริญญาตรี, 
วิศวกรรมศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง 

- ปริญญาโท, Operations 
Research,  George 
Washington University, 
USA 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 36/2548 

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

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

0.029 - 2563 – ปัจจุบัน 

 
 
2561 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล 

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /  

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น   
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2556 – 2558 
 
2558   
2552 – 2554 
 
2549 – 2552 
 
2548 – 2549 
2547 - 2548 

กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการอิสระ 
 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลีตี้ส์ / รับจ้างผลิตน้ าสะอาด 
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
/ สาธารณูปโภค 
บมจ. คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) / บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
กระทรวงคมนาคม 
บมจ. กสท โทรคมนาคม / บริการระบบเครือข่าย
โทรคมนาคม 
บมจ. กสท โทรคมนาคม / บริการระบบเครือข่าย
โทรคมนาคม 
บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง / ธุรกิจหลักทรัพย์ 
บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด / ธุรกิจหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นำงเพญ็นภำ 
ธนสำรศลิป์ 

 กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
สรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ  
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง    
30 พฤษภาคม 2561 
 
 

66 - ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีส
เทิร์น, USA 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 3/2546 

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

0.039 - 2563 – ปัจจุบัน 

 
 
2561 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ  

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น   
2558 – ปัจจุบัน 
 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2546 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2552 – ปัจจุบัน 

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

บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ / ผลิตมอเตอร์พัดลม 
อะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด 
 
บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล / กิจกรรมนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ 
บมจ. แพลนบี มีเดีย / ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อ
โฆษณา 
 
 
บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนช่ันแนล / จัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภค         
บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง / ส่งออกสินค้าอุปโภค
บริโภค 
บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น / จัด
จ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค 
บจ. หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ / ค้าอสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น / โรงเรียนสอนตัดเย็บ 
บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ / จัดสัมมนา 
บจ. งามศิริ / ภัตตาคาร 
บจ. นิฐาศริ / ภัตตาคาร 
บจ. ชัยนิษฐ์ศิริ / ภัตตาคาร 
บจ. จิตต์ธนา / ขายอาหารและเครื่องดื่ม 
บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์ / ผลิตอาหาร 

4. นำยอดิศักดิ์  
รักอริยะพงศ์ 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 
/ ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 
 

47 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาโท, Business 
Management, Nagoya 
University, ประเทศญี่ปุ่น 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 103/2556  

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

0.059 - 2563 – ปัจจุบัน 

 
 
 
2561 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น   

2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน  
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. มีทสเตอร์ / ขายเน้ือสัตว ์
บจ. โคโค อาร์ท / ผลิตและจ าหน่ายมะพร้าว และ
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
บจ. โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) / ผลิตเพื่อจ าหน่าย
ท่อ ข้อต่อพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
บจ. โฮสเซ็นเตอร์ / ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมท่อ ข้อต่อท่ีใช้ในเครื่องจักร 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
2558 – ปัจจุบัน 
  
2558 –  ปัจจุบัน 
 
2558 –  ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2553 – ปัจจุบัน   
2551 – ปัจจุบัน   
 
2550 – ปัจจุบัน  
 
2556 –  2559 
 
2551 – 2556                 

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

บจ. ออลโคโค่ กรุ๊ป / ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าว 
Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการ
ด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited 
/ น าเข้า-ส่งออก และจัดจ าหน่ายสินค้า 
บจ. เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) / ให้บริการด้าน
บริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ 
บมจ. เซ็ปเป้ / ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 
บจ. ฮายาชิ โปรดักส์ / ธุรกิจจ าหน่ายถุงยางอนามัย 
บจ. เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น / ขายปลีกเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์
บจ. โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) / ธุรกิจจ าหน่าย
ท่ออุตสาหกรรม 
บจ. สามที เอ็นจิเนียริ่ง / ธุรกิจจ าหน่ายชิ้นส่วน
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 
บจ. ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด  / ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5. นำยอริยะ  
พนมยงค์ 
กรรมการอิสระ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 
 

47 - ปริญญาตรี, Mathematics 
& IT, University De 
Marne-La-Vallee, ประเทศ
ฝรั่งเศส 

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

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

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 149/2561 

- - ก.พ. 2561 – 
ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น 
2563 – ปัจจุบัน 

 
กรรมการผู้จัดการ 

 

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล จ ากัด/บริการให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและ
ระบบดิจิทัล 

2562 – 2563 
 
2559 – 2562 
 
2554 – 2558   

กรรมการ / กรรมการ
ผู้อ านวยการ 
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการประจ าประเทศไทย 

บมจ. บีอีซี เวิลด์ / ธุรกิจด าเนินการออกอากาศและ
สื่อโฆษณา ธุรกิจโทรทัศน์  
บจ. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) / ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร 
บจ. กูเกิล (ประเทศไทย) / เว็บไซต์หาข้อมูล 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6. นำยพิศษิฐ์  
ปัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ /ประธาน
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 
 

 

72 - ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์, การตลาด, 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 147/2561 

2.654 - คู่สมรสของ
บุคคลในล าดับ
ท่ี 7   

- บิดาของบุคคล
ในล าดับท่ี 8-11 

 

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2534 – ปัจจุบัน 
2526 – ปัจจุบัน         

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทอื่น 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

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

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รสีอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2543 – ปัจจุบัน  
2539 – ปัจจุบัน 
2538 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. บางกอก มาสเตอร์วู้ด / ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในรูปแบบ OEM  
บจ. เดอะพลาซ่า มอลล์ เชียงราย / ให้เช่าท่ีดิน 
บจ. บางกอก ซันโย สปริง / ผลิตสปริงอิเล็กทรอนิคส์ 
บจ. บางกอก ไอโทอะ / ขายเส้นลวดและเหล็ก 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นำงขันทอง  
อุดมมหันตสุิข 
กรรมการ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 

 

67 - ปริญญาตรี, รัฐประศาสน
ศาสตร์, มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

- MINI MBA, พาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 147/2561 

4.308 - คู่สมรสของ
บุคคลในล าดับ
ท่ี 6   

- มารดาของ
บุคคลในล าดับ
ท่ี 8-11 

 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน  
2526 – ปัจจุบัน           

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร 

บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทอื่น 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

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

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รสีอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นำงสำวกฤษชนก  
ปัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ / 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผู้จัดการ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ  
30 พฤษภาคม 2561 
 

44 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 144/2561 

6.834 - บุตรของบุคคล
ในล าดับท่ี 6-7   

- พี่ของบุคคลใน
ล าดับท่ี 9-11 

 
 

2563 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   
2559 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  
2540 – ปัจจุบัน           

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทอื่น 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

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

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รสีอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  

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

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี/ 
อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์./ อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. วันเดอร์แลนด์ บิวตี้ / ขายเครื่องส าอาง 
บจ. บางกอก ซันโย 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 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นำงสำวพชิพมิพ์  
ปัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร  
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 
 

42 - ปริญญาตรี, สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

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

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 144/2561 

6.808 - บุตรของบุคคล
ในล าดับท่ี 6-7   

- พี่/น้องของบุคคล
ในล าดับท่ี 9-11 

 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน  

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทอื่น 
2562– ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

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

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รสีอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี/ 
อสังหาริมทรัพย์ 
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 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10. นำยเอกลักษณ์  
ปัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส สายพัฒนา
ธุรกิจ กลุ่มธุรกิจยูนีค 
และ บริหารพื้นท่ีศูนย์
เดอะวอล์ค  
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 
 

39 - ปริญญาตรี, 
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
อุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

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

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 144/2561 
 
 
 
 
 
 
 

6.775 - บุตรของบุคคล
ในล าดับท่ี 6-7   

- พี่/น้องของบุคคล
ในล าดับท่ี 9-11 

 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร/  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ
ยูนีค และบริหารพื้นท่ีศูนย์เดอะ
วอล์ค  

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   
2559 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  
2552 – ปัจจุบัน  

กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 

บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทอื่น 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รสีอร์ต   
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. / อสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
 

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

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. เจวี เรสโท / ภัตตาคาร 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี/ 
อสังหาริมทรัพย์ 
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 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นำยเอกฤทธ์ิ 
ปัทมสัตยำสนธิ 
กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง  
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
30 พฤษภาคม 2561 

 

35 - ปริญญาตรี, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่นท่ี 149/2561 

6.965 - บุตรของบุคคล
ในล าดับท่ี 6-7   

- น้องของบุคคล 
ในล าดับท่ี 9-11 

 

2563 - ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการ / กรรมการบริหาร  

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   

2559 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  
2552 – ปัจจุบัน  

กรรมการ  
 
กรรมการ  
 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ 
Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. /  ร้านค้า 
Index Living Mall ในประเทศมาเลเซีย 
บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นท่ีศูนย์การค้า 
บจ. บางกอกคาซ่า /  บริการรับฝากสินค้า 
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร ์

บริษัทอื่น 
2562 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. ป่าท ามา / โรงแรม รสีอร์ต   
บจ. เลขท่ีแปด / ร้านอาหาร 
บจ. ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ / ถือหุ้นในบริษัท 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. / อสงัหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. / อสังหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน           
 

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

บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น. / อสังหาริมทรัพย์ 
บจ. ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี/ 
อสังหาริมทรัพย์ 
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 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12. นำยวิพล วรเสำหฤท 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบัติการ  
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  
1 สิงหาคม 2562  

55 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
การตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  
- หลักสูตร Director 

Certification Program  
(DCP) รุ่นท่ี 154/2554 

0.004 - 2562- ปัจจุบัน 
 
บริษัทอื่น  
2560-2561  
2557-2560 
 
2554 - 2557 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบัติการ 
 
กรรมการผู้จัดการ  
First Executive Vice 
President  
กรรมการผู้จัดการ  
 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) / ประกันภัย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน 
 
บริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) / 
ประกันชีวิต 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 20 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13. นำงกนกวรรณรัตน์ 
ศรีมณีศริิ 

 รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส  
สายบัญชีและ
การเงิน / เลขานุการ
บริษัท 

      วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
   16 กันยายน 2553    

54 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ 
สาขาบัญชี, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ประกาศนียบัตรสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
- หลักสูตร Company 

Secretary Program 
(CSP) ครั้งที่ 95/2562  

- ประกาศนียบัตรศูนย์ส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักสูตร 
CFO’s Orientation Course 
for New IPOs 2561 

- นับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องตามเกณ์คุณสมบัติ
ของผู้รับผิดชอบในสายงาน
บัญชีและการเงินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

0.013 - 2553 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบัญชแีละการเงิน /
เลขานุการบริษัท 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น   
2548 – ปัจจุบัน 
2544 – 2553 

กรรมการ 
Corporate Finance Director 
 

บจ. สยามบีทูบี / ธุรกิจด้านการสื่อสาร 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์แนชช่ันแนล / ธุรกิจอาหาร 
และเครื่องดื่ม ธรุกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 21 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

TLCA CFO Professional 
Development Program 
(TLCA CFO CPD) 2019 

- นับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องตามเกณ์คุณสมบัติ
ของผู้รับผิดชอบในสายงาน
บัญชีและการเงินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
TLCA CFO Professional 
Development Program 
(TLCA CFO CPD) 2020 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 22 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

14. นำยณัตนัิยน์ 
ยุทธพัฒน์ศักดิ์ 
รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส สายงานขาย
โครงการและ
เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
1 ตุลาคม 2537    

59 - ปริญญาตรี, 
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

0.411 - 2537 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายงานขายโครงการและ
เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

15. นำยขวัญชัย 
กิจก้องขจรชัย 
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส  
สายกลยุทธ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
1 สิงหาคม 2537   

53 - ปริญญาตรี, ศิลปศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

0.003 - 2537 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายกลยุทธ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Index Living Mall Malaysia SDN. BHD. /  ร้านค้า 

Index Living Mall ในประเทศมาเลเซีย 

16. นำยสมชำย โตสม
สกุล 
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสาย
บริหารสาขา 
ออนไลน์ และค้าส่ง  

53 -  ปริญญาตรี สถิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
สายบริหารสาขา ออนไลน์ 
และค้าส่ง 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น 
2562 
 

 
Head of Wholesales 
 

 
บมจ. แอสเสท เวิล์ด  



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 23 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   วันท่ีได้รับแต่งตั้ง     
1 พฤศจิกายน 2562  

2561–2562  
 
2558 – 2561 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 
Senior Vice President, Food 
Business Unit Head and 
Corporate Strategy  

บจ. ทรู ดิจิตอล มีเดีย แอนด์ แพลตฟอร์ม / ดิจิตอล 
มีเดีย 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
 
 

2552- 2554 Regional Customer Service 
Excellent Director 

บจ. ยูนิลิเวอร์ เซ้าท์ แอฟริกา  

17. นำงสำวปวำรณ์วดี 
วชัิยดษิฐ 
รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส สายบริหารซัพ
พลายเชน คลังสินค้า
และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
7 กันยายายน  2559 

51 - ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์ 
Biotechnology, 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

0.003 - 2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารซัพพลายเชน 
คลังสินค้าและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทในเครือ   

2560 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
 

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

บริษัทอื่น   
2533 – 2559 Customer Service Director 

 
Unilever Thai Trading /  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 24 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

18. Mr. Gerard 
Mcgurk 
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสาย
การค้าและธุรกิจค้า
ปลีกต่างประเทศ 

      วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
        3 พฤษภาคม 2559 

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

0.001 - 2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการค้าและธุรกิจค้าปลีก
ต่างประเทศ 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอื่น   
2557 – ปัจจุบัน 
 
2555 – 2558 

กรรมการ 
 
Executive Vice Present 

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

19. นำงกำญจนวรรณ 
ลำยลักษณ์ศิริ 
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสาย
การตลาด 

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
1 มีนาคม 2562 

49 - ปริญญาตรี,  รัฐศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- Mini MBA, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

0.0001 - 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการตลาด 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 

2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการสาย
การตลาด 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
 

บริษัทอื่น   
2557-2559 
 
2546-2557 
 

รองกรรมการผู้จัดการสาย
การตลาด 
General Manager/ 
Marketing 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา / พัฒนาและให้เช่าพื้นท่ีใน
ศูนย์การค้า 
บมจ. โรบินสัน 

20. นำยสุชำต ิ 
ศศวิิมลวทิย์ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี 

 

54 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ 
บัญชี, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0.007 - 2541 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทอื่น   

2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. แอคโฮม ออดิท / ตรวจสอบบัญชี 
บจ. ศศิ แอคเค้าท์ติ้ง / ตรวจสอบบัญชี 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 25 

 

ช่ือ-นำมสกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ / 
ประวัตกิำรอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
         16 กุมภาพันธ์ 2541 

- เข้าอบรมพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางด้านบัญชีท่ี
เป็นไปตามหลักเณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจส าหรับปี 2560 
จ านวน 26 ชั่วโมง ส าหรับปี 
2561 จ านวน 7 ชั่วโมง และ
ส าหรับปี 2562 จ านวน 24 
ชั่วโมง 

21. นำยต่อศักดิ์  
กำญจนนิมมำนนท์ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน 

      วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
      1 เมษายน 2559 

65 - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ 
บัญชี, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

0.015 - 2559 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 
2541 – 2559 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

* หมายเหตุ:  ค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริง (Effective Rate) ตามข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 26 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติแตง่ตัง้นางกนกวรรณรัตน์ ศรมีณีศิริ เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15                       
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยเลขานุการบรษิัทมีหน้าที่และความรบัผิดชอบดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร 

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

3. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารส าคัญ ดังต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

(ง) รายงานประจ าปีของบรษิัท 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งส าเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัท 
ได้รับรายงานน้ัน 

5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 



 

 

  
 

 

 
 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย 



เอกสารแนบ 2  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย 
รายช่ือ ILM IDF TW  ILM Inter  

1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ ์ X    

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง //, Ax    

3. นางเพญ็นภา ธนสารศิลป์ //, A    

4. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ ์ //, A    

5. นายอริยะ พนมยงค์ //    

6. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ /,0 / / / 

7. นางขันทอง อุดมมหันติสุข / / / / 

8. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธ ิ /,0 / / / 

9. นางสาวพิชพิมพ ์ปัทมสัตยาสนธิ / / / / 

10. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ /,0 / / / 

11. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ / / / / 

12. นายวิพล วรเสาหฤท  0    

13. นางกนกวรรณรัตน์  ศรมีณีศิร ิ 0    

14. นายสมชาย โตสมสกุล  0    

15. นายขวัญชยั  กิจก้องขจรชัย 0    

16. นายณัตินัยน์  ยุทธพัฒน์ศักดิ ์ 0    

17. นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดษิฐ 0    

18. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ  0    

19. Gerard  Mcgurk 0    

20. นายสุชาติ ศศิวิมลวิทย์ 0    

21. นายต่อศักดิ์ 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 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

 

34 - ป ริ ญญ า โ ท  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต                  
สาขาการเงิน (MBA – Finance) สถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

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

- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 
- อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
จากสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 
> 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน 
> การวางแผนงานบริหารงานตรวจสอบ  

ประจ าปี 
>  Audit Process วิธีการวางแผนงานตรวจสอบ

ระบบงาน 
>  โครงการอบรมเพื่อรับวุ ฒิบัตรด้านการ

ตรวจสอบภายใน (IACP) 

2563 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 

ผู้ จั ดการอาวุ โสฝ่ ายตรวจสอบภายใน 
(หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน) 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
 
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

2556 - 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส  

2553 - 2555 เจ้าหน้าที่อาวุโส (ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน) 

บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ  

   

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   

 

  
  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 4 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเก่ียวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

 

 

-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    โดยมีนาย

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ท า

หน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะ กรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และนอกจากนี้

ได้เชิญผู้สอบ บัญชีเข้าประชุมด้วยในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (ครัง้)  
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายอดศิักดิ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีการรายงานงบการเงินของบริษัท อย่างถูกต้อง และเพียงพอ  มีระบบควบคุม

ภายใน และกระบวนการก าากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการ

ท ารายการ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

ตลอดจนมีหน้าที่ ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น

สาระส าาคัญสรุปได้ดังนี ้

สาระส าคัญของงานที่ได้ปฏบิตัิในปี 2563 

1. ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจ ารายไตรมาส และประจ าปี ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวาระพิจารณาสอบทานงบการเงิน

ของบริษัท 

2. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. ประชุมร่วมกับส านักตรวจสอบภายใน ถึงการปฏิบัติงานและขอบเขตการด าเนินงาน แผนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้

ว่าการ ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2563 นี้

ได้ท าการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในภาพรวม รวมถึง
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การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

4. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ส าหรับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในมีการ

ตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการสอบทานและมีการเปิดเผยเพื่อให้มั่นใจ

ว่าบริษัทมีการด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 

6. จัดท าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กร และ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

และระบบ การติดตาม โดยให้ความส าคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ น าองค์กร

ไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ าปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี และกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

กฎบัตรที่ก าาหนดไว้ 

8. สนับสนุนให้บริษัทเปิดช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ 

(Whistleblowing) ผ่าน ช่องทาง Website ถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดแูล

กิจการท่ีดี 

9. ส าหรับการก ากับดูแลในเรื่องแนวทางปฏิบัติงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มอบหมายให้ส านักตรวจสอบภายในสอบ

ทานมาตรการและการก าาหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบตัิงานในปี 2563  

1. งบการเงินของบริษัทเป็นท่ีเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีส 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 ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระมี

ความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ท าให้เชื่อมั่นได้วา่

การตรวจสอบบัญชีเป็น ไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระ แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ขอบเขตงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ

และมีประสิทธิผล 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

 

             นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 


