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นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งของเครือบริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิงมอลล ์ 

นโยบายการจดัซื้อของเครอืบรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล ์จดัท าเพื่อเป็นมาตรฐานและจรยิธรรมของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีจ่ดัซื้อจดั
จา้ง ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล ์ใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ โดยกระบวนการจดัซื้อจะด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา 
โปร่งใส และคุม้ค่า  

 

1. ขอบเขต 

ผูท้ีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ ครอบคลุมพนักงานภายใตห้น่วยงานทีท่ าหน้าทีจ่ดัซื้อจดัจา้ง และพนักงานของบรษิทัฯ 
และกลุ่มบรษิทัทีต่อ้งท างานกบัคู่คา้ รวมทัง้บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหแ้ก่บรษิทั เช่น บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บั
การว่าจา้งในลกัษณะสญัญาชัว่คราว (Outsource) ทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้ง 

 
2. วตัถปุระสงค ์(Objective) 

1. เพื่อใหพ้นักงานไดศ้กึษา  มคีวามเขา้ใจชดัเจน  และยดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง   
2. เพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจขอบเขต หลกัเกณฑ ์และปฏบิตัติามหลกัการดา้นจรยิธรรมการจดัซื้อและการปฏบิตังิานอย่างมอื

อาชพีในดา้นความสมัพนัธก์บัคูค่า้ (Purchasing Ethical Guidelines and Rules of Professional Conduct in Supplier 
Relations) อย่างถูกตอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

3. เพื่อก าหนดมาตรฐานเรื่องจรรยาบรรณในการท างาน (Code of conduct) ส าหรบัพนักงานภายใตห้น่วยงานทีท่ าหน้าที่
จดัซื้อจดัจา้ง รวมทัง้ พนักงานทกุคนของ  ILM  ทีต่อ้งท างานกบัคู่คา้ ใหส้ามารถประพฤตแิละปฏบิตัตินไปในแนวทาง
เดยีวกนั  
 

3. ค านิยาม (Definition) 
บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทีอ่ยูใ่นการควบคุม ก ากบั ดแูลภายใตน้ิตบิุคคล
เดยีวกนั โดยใหร้วมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบรษิทัฯ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ างานในนามบรษิทัฯ 

พนักงาน หมายถงึ พนักงานของบรษิทัฯ ทีม่หีน้าทีใ่นการจดัซื้อ จดัจา้งสนิคา้ อุปกรณ์ และบรกิาร ในแต่ละหน่วยงาน 

จรรยาบรรณ หมายถงึ แนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และแนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัิ
ของพนักงาน 

คู่คา้ หมายถงึ ผูผ้ลติ ผูข้าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารแก่บรษิทั  

 

4. หลกัการจดัซื้อของ Index Living Mall (Procurement Principle) 
เป้าหมายหลกัของหน่วยงานจดัซื้อ คอื ตอ้งสามารถจดัหาสนิคา้เพื่อขาย ผลติภณัฑ ์อุปกรณ์และการบรกิาร เพื่อสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ใหพ้รอ้มขายทีร่า้นอนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล ์หรอื อนิเดก็ซ์ เฟอรน์ิเจอรเ์ซน็เตอร ์และสนับสนุนการท างาน
ของหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ โดยหน่วยงานจดัซื้อยดึถอืหลกัการปฏบิตั ิดงันี้ 
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• Economy จดัซื้อสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดคุ้ณภาพตามทีต่อ้งการ ราคาที่คุม้ค่า และแขง่ขนัได ้

• Efficiency กระบวนการจดัซื้อด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา 

• Transparency โปร่งใส ท าตามกฎหมาย ระเบยีบ และจรยิธรรมในการท างานทีด่ ี

• Accountability รบัประกนัความพรอ้มของสนิคา้และบรกิารใหส่้งมอบไดต้ามก าหนด หรอืไม่กระทบการท างานของ
บรษิทัฯ 

• Responsiveness ตอบสนองกบ้ความตอ้งการ ปัญหา หรอืขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ภายนอก และลูกคา้ภายใน  

• Environmental and social sustainability ใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
 
 
5. หลกัการด้านจริยธรรมและการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพด้านความสมัพนัธก์บัคู่ค้า (ETHICAL GUIDELINES AND 

RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT IN SUPPLIER RELATIONS) 
เพื่อใหพ้นักงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีจ่ดัซื้อ จดัจา้งของบรษิทัฯ ถอืเป็นกรอบจรยิธรรมและหลกัในการปฏบิตังิาน ดว้ยความซื่อสตัย ์
สุจรติ โปรง่ใส โดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั และใหค้วามเป็นธรรมและยตุธิรรมแก่คู่คา้ของบรษิทัฯดว้ยการ
จดัหาพสัดุน้ี ใหร้วมถงึการจดัจา้ง การเช่า การใหบ้รกิารอื่นใดกบับรษิทัฯ (อา้งองิจาก จรรยาบรรณในการท างานของบรษิทัฯ) 

• การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั (Compliance with Laws and Regulations) 
• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
• ของขวญัและสิง่ตอบแทน  (Gifts and Gratuities)   
• การรกัษาความลบัเรื่องราคา และขอ้มลูของบรษิทั (Confidentiality of Prices and Information) 

• การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม (Fair competition) 
• การทุจรติ (Fraud) 

 
5.1 การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบั (Compliance with Laws and Regulations) 

บรษิทัฯ และคู่คา้จะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นเดยีวกบั พนักงานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง และเงือ่นไขทางการคา้ต่างๆ ทีม่ตีอ่คู่คา้อย่างเคร่งครดัทีเ่กีย่วขอ้ง เรามุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์เคารพต่อความเป็นมนุษยแ์ละกฎหมาย 

 
5.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 

ในความสมัพนัธใ์นทางอาชพีกบัคู่คา้ พนักงานจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อผลประโยชน์ของบรษิทั และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย พนักงานไม่ควรเกีย่วขอ้งหรอืเขา้รว่ม หรอืด าเนินการใดๆ ทีก่ารเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น หรอืเอือ้ให้
พนักงาน หรอืคู่คา้ หรอืบุคคลทีส่ามไดร้บัผลประโยชน์ไม่ทางตรงกท็างออ้ม ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าว อาจส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์และแสดงถงึความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมของทัง้ตวัพนักงานและบรษิทัฯ     
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• ในการตดิต่อกบัคู่คา้ พนักงานไม่ไดร้บัอนุญาตใหต้กลงท าสญัญาทางธุรกจิใดๆทีน่อกเหนือจากทีไ่ดร้บัอนุญาตตาม
ขอบเขตความรบัผดิชอบ ทัง้เพือ่ตวัเองและในฐานะของบุคคลทีส่าม 

• ในกรณีทีคู่่คา้เป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั บรษิทัฯจะไมพ่จิารณาเรื่องนี้ในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ การจดัซื้อ และการขายจะต้องแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน 

 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น อนัเนื่องมาจากกระบวนการจดัซื้อจดัหา อาจเกดิขึน้เมื่อพนักงานใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ที่
ตนจะไดร้บัมากกว่าผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืเป็นการปฏบิตัทิีต่อบสนองซึง่กนัและกนัในเชงิธุรกจิ รวมถงึ การใช้
อ านาจหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯในฐานะผูซ้ื้อไปเรยีกรบัผลประโยชน์อื่นใด (ทรพัย/์สิง่ของ)จากผูข้าย ซึง่
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจเกดิขึน้ไดห้ากพนักงาน  

• เจรจาต่อรองสญัญาในนามของบรษิทัฯทีพ่นักงานคนนัน้จะไดร้บัผลประโยชน์ใดๆ ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 
• มผีลประโยชน์ทางการเงนิใดๆจากบรษิทัทีเ่ป็นผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 
• ใชโ้อกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืผลประโยชน์อื่นใดทีพ่นักงานไดร้บัจากการตกลงซื้อขายจากผูข้าย เพื่อ

ผลประโยชน์ของตวัเอง 
• ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ เพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลภายนอก

บรษิทัฯ 
• จดัซื้อจดัหาผ่านบรษิทัเครอืญาต ิเพื่อนสนิท หรอืบรษิทัทีพ่นักงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิทุนและ/หรอืเป็นหุน้ส่วนฯโดย

นิตนิัยและ/หรอืพฤตนิัยกบัผูข้าย โดยไม่ไดร้บัการเปิดเผย การตรวจสอบและการอนุมตัจิากผูม้อี านาจในการอนุมตั ิ
• เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯ ในขณะทีย่งัเป็นพนักงานของบรษิทัฯ อยู่เพื่อผลประโยชน์หรอืสทิธิ

ประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อสรา้งผลประโยชน์ใหก้บับุคคลทีส่าม 
 

ตามหลกัจรยิธรรมในการท างานของบรษิทัฯ เจา้หน้าทีจ่ดัซื้อจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบเกีย่วกบัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างละเอยีดทีสุ่ด เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 
5.3 ของขวญัและส่ิงตอบแทน (Gifts and Gratuities) 

พนักงานไม่พงึให ้หรอืรบัของขวญั ของก านัล การเลีย้งรบัรอง และสิง่ตอบแทนในรปูต่างๆ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ
การตดัสนิใจทีไ่ม่เหมาะสมเกีย่วเน่ืองกบัคู่คา้ พนักงานตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
• ไม่เรยีก หรอืไม่รบั หรอืไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทีเ่ป็น เงนิ ผลติภณัฑ ์บรกิาร ความบนัเทงิ การเดนิทาง หรอื

ของขวญัต่างๆไมว่่า จะในรปูแบบใดกต็าม ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้  เวน้การรบัของขวญัหรอื
ของก านัลทีผู่ข้ายจดัท าไว ้เพื่อส่งเสรมิการขายและดา้นการตลาดเท่านัน้ 

• ถา้มขีอ้มลูว่ามกีารเรยีก หรอืการรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอยีดต่อคู่ค้า 
และ/หรอืเจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 
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• ถา้หากเป็นธรรมเนียมของประเทศใดๆทีบ่งัคบัใหร้บัของขวญั หรอืค าเชญิ พนักงานจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชา
เพื่อทีจ่ะไดต้ดัสนิใจด าเนินการอย่างเหมาะสม 

• สนิคา้ตวัอย่างทีม่มีลูค่าในเชงิพาณิชย ์ตอ้งส่งคนืผูข้ายเมื่อกระบวนการจดัซื้อ / จดัหาเสรจ็สิน้ลง เวน้แตผู่ข้ายแจง้
ว่าไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส่งคนื เนื่องจากมลูค่าต ่า หรอืเป็นสนิคา้ตวัอย่างทีใ่ชแ้ลว้หมดไป เชน่ สารเคม ีเป็นตน้ 

• กรณีทีเ่กดิการให ้หรอืรบัของขวญั ของก านัล การเลีย้งรบัรองในแต่ละโอกาส จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 
สามารถเปิดเผยได ้และหากมมีลูค่าเกนิ 3,000 บาท หรอืสงูเกนิปกตวิสิยั ตอ้งขอความเหน็ชอบจากผูบ้งัคบับญัชา
เพื่อรบัทราบและอนุมตัติามล าดบัขัน้ 

 
5.4 การรกัษาความลบัเร่ืองราคา และข้อมูลของบริษทั (Confidentiality of Prices and Information)  

5.4.1 พนักงานไม่เปิดเผยเอกสารและขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัซื้อ รวมทัง้เอกสารด าเนินงานทีส่ าคญัทีท่ าให้
บรษิทัคงความไดเ้ปรยีบในเชงิธรุกจิ โดยไมม่เีหตุผลอนัควร หรอืไม่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชา ขอ้มลู ในเรื่อง
ของขอ้มลูเทคนิคการผลติสนิคา้เพื่อขาย แหล่งทีม่าของสนิคา้ ผูข้าย ผูผ้ลติสนิคา้ให ้ILM และสตูรการค านวณ
ราคาขายสนิคา้ หรอืสตูรต่างๆทีใ่ชใ้นการท างานภายในบรษิทั เป็นตน้ 

5.4.2 พนักงานจะตอ้งรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาเอกสารและขอ้มลูต่างๆ ไม่เผยแพรข่อ้มลู หรอืหาประโยชน์ใหก้บั
ตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยอาศยัขอ้มลูของบรษิทัฯ ดา้นบน หรอืโดยทีผู่อ้ื่นอาจเขา้ใจว่าอาศยัขอ้มลูของบรษิทัฯ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง และ/หรอืพวกพอ้ง 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัราคาและสนิคา้ทีไ่ดร้บัจากทางผูข้าย Supplier หรอืผูผ้ลติจะถอืเป็นความลบัของบรษิทัฯ ใชใ้น

การท างานภายในบรษิทัฯ เท่านัน้ ไม่สามารถเผยแพรใ่หบุ้คคลภายนอก พนักงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าว จะตอ้งปฏบิตัติาม Code of Conduct ของบรษิทัฯ 

• เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัราคาและขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ในรปูของเอกสาร หรอืไฟลง์าน หรอืสื่อต่างๆ จะไม่
สามารถเปิดเผยได ้หากพบว่ามผีูล้ะเมดิการกระท าดงักล่าวบรษิทัฯ จะด าเนินการต่อผูล้ะเมดิทนัที 

• การเปิดเผยราคาสนิคา้โปรโมชัน่ หรอืโปรแกรมการส่งเสรมิการขาย จะสามารถท าได้เฉพาะทีส่มควร และ
เปิดเผยไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ ไม่สามารถเผยแพร่ออกนอกบรษิทัฯ จนกระทัง่โปรโมชัน่นัน้เริม่
ขึน้  

 

5.5 การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม (Fair competition) 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีซ่ื่อสตัย ์สุจรติ รกัษาผลประโยชน์รว่มกนักบัคู่คา้ ตามค ามัน่สญัญาที่
ใหไ้วก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

• ปฏบิตัติ่อ vendor ทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นกลาง เป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

• ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงือ่นไขตา่งๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขได ้ตอ้งรบีแจง้
ใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยความสมเหตุสมผล 
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• ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ 
• ค านึงทุกปัจจยัในการเลอืกคู่คา้ โดยไม่ไดเ้ลอืกขอ้เสนอทีม่รีาคาทีต่ ่าทีสุ่ดเท่านัน้ บรษิทัจะเลอืกขอ้เสนอทีท่ าให้

เกดิผลประโยชน์กบับรษิทัมากทีสุ่ด หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกและเปรยีบเทยีบแหล่งทีม่าของสนิคา้ หรอืผูผ้ลติ 
หรอืผูข้าย ทัง้ในและต่างประเทศ  

• รกัษาความลบัของคู่คา้ โดยไม่เปิดเผย ราคา เงือ่นไขและขอ้มลูทางเทคนิคอื่นๆทีไ่ดร้บัจากคู่คา้ใหแ้ก่คู่คา้รายอื่น 
และไม่น าขอ้มลูของคูค่า้มาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

5.6 การทุจริต (Fraud) 

• การทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รเป็นภยัคุกคามทีส่ าคญัของการด าเนินงานของบรษิทั และส่งผลกระทบในทางลบ
แกภ่าพลกัษณ์และธุรกจิของบรษิทั  

• หา้มท าการใดๆทีส่่อถงึการทุจรติ ความไม่ซื่อตรง และกจิกรรมใดกต็ามทีถ่อืเป็นความผดิทางอาญา โดยการกระท า
ดงักล่าวถอืไดว้่าเป็นการฝ่าฝืนและผดิจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรง และตอ้งถูกพจิารณาลงโทษทางวนิัย และบรษิทัฯ 
จะด าเนินคดกีบัพนกังานทีก่ระท าผดิ 

• บรษิทัฯ ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัและพนกังานทกุคนมส่ีวนในการ
ป้องกนัการทุจรติรว่มกนั และใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัยสุ์จรติ 
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