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สารจากประธานกรรมการบรษิทั

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19 นี้ หนักหนาสาหัสกว่าวิกฤตการณ์ต้มย�ากุ้ง
เมื่อปี 2540 มากและถือว่าเป็นวิกฤตโลกเลยก็ว่าได้  
การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในไทยขณะนี้ ก็ย่าง
เข้าสู่เดือนที่ 13 นับแต่ปี 2563 และคาดว่าน่าจะอยู่กับ
เราไปอีกราว 6-12  เดือน เป็นอย่างน้อย

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ท�าให้ทั้งโลกจ�าเป็น
ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต แม้ว่าช่วงการผ่อนปรน
มาตรการ การเว้นระยะห่างทางสงัคม (social distancing) 
กย็งัเป็นสิง่ทีจ่ะต้องท�า รวมถงึการหมัน่ตรวจวดัอุณหภมูิ
ร่างกาย และรักษาความสะอาดปราศจากเชื้อโรคให้กับ
มอื เพือ่หลกีเลีย่งการแพร่กระจายโรคและลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อให้กับตนเอง

การเพิม่ระยะห่างของธรุกจิมกัหมายถงึต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้
มาก ขณะเดียวกันความต้องการที่ลดลงจากเศรษฐกิจ
ที่หดตัว นี่เป็นความท้าทายมากส�าหรับธุรกิจและนี่เป็น
จุดตั้งต้นจากวิกฤตไปสู่ New Normal ทั้งการใช้ชีวิต 
การบรโิภคและการเสพสือ่ ดงันัน้ นีค่อืช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุ
ที่ทดสอบองค์กรในการปรับตัวและรับมือให้ทันต่อ
สถานการณ์ การน�ากลยุทธ์ การบริหารจัดการใหม่ 
มาช่วยยกระดบัการด�าเนนิงาน และตอบสนองผูบ้รโิภค
ได้ชาญฉลาดมากขึ้น

วิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ ไม่มี
สญัญาณบอกกล่าวล่วงหน้า ความไม่แน่นอน Uncertainty 
เป็นสิง่ทีก่ลุม่บริษทัฯ ต้องเผชิญ ด้วยความกล้าหาญและ
จติใจทีม่ัน่คง ในขณะทีก่ลุม่บรษัิทฯ    ก็ได้รบัผลกระทบ

อย่างหนกัจากการปิดสาขาเป็นจ�านวนมาก คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกนั เพือ่
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ส�าคัญ 2 
กลยุทธ์ (1) กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพของต้นทุน เป็น
กลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด Lean และ (2) 
เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นความคล่องตัว เน้นความรวดเร็ว 
และความยืดหยุ่น ในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ที่เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับแนวคิด 
Agile 

ผูบ้รหิารได้ตดัสนิใจทนัทีด้วยการเพิม่ทมีงานส�าหรบัการ
ขายสินค้าผ่านช่องทางการส่ังซื้อโดยตรงทางโทรศัพท์
และทีมงานผู้แทนขาย เพื่อให้มีทีมงานเพียงพอส�าหรับ
การอ�านวยความสะดวกต่อลูกค้า รวมถึงการผลักดัน
ยอดขายสินค้าผ่านช่องทางสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ 
(E-Commerce) จงึท�าให้รายได้ของสาขาเดมิในปี 2563 
เติบโตได้สวนทางกับผลประกอบการของธุรกิจอื่นๆ

ในนามบริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน) คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารงานและพัฒนากลุ ่มบริษัทฯ 
ให้ผ่านพ้นวกิฤต COVID-19 จนอยู่รอดและเตบิโตอย่าง
ยัง่ยืน และได้สร้างผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า 
คู่ค้า สถาบันการเงนิ พนัธมติรทางธรุกจิตลอดมา  กลุม่
บริษัทฯ เชื่อมั่นละยึดมั่นการด�าเนินงานภายใต้หลัก
ก�ากบักจิการท่ีด ีหลกัธรรมาภบิาล ด้วยความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม อันจะน�าไปสู่การพัฒนาผลักดันให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
ประธานกรรมการบริษัท

ด้วยความปรารถนาดี

2 บริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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สารจากประธานกรรมการบรหิาร

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
ประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและทั่ว
โลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม
บรษิทัฯ ได้ให้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีเ่พือ่เป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จงึด�าเนนิการปิดให้บรกิารชัว่คราวในส่วน
ค้าปลีก ทั้งสาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 

อย่างไรกต็ามถงึแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มบริษัทฯ จะได้
รบัผลกระทบอย่างหนกัจากการปิดสาขาเป็นจ�านวนมาก 
เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อธรุกจิจงึบรหิารจดัการ
โดยการเพิ่มทีมงานส�าหรับการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางการสั่งซื้อโดยตรงทางโทรศัพท์และทีมงานผู้แทน
ขาย เพื่อให้มีทีมงานเพียงพอส�าหรับการอ�านวยความ
สะดวกต่อลกูค้า รวมถงึการผลกัดนัยอดขายสนิค้าผ่าน
ช่องทางสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ (E-Commerce) จึง
ท�าให้รายได้ของสาขาเดิมในปี 2563 เติบโตได้ 

ส�าหรับการขยายธุรกิจ ณ สิ้นปี กลุ่มบริษัทฯ มีสาขา
ขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 12 สาขา และสาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) ทั้งสิ้น 11 สาขา กลุ่มบริษัทฯ มีแผน
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการ
เตบิโต เพือ่ให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าในพืน้ทีต่่างๆ รวมถงึการ
ปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัย พร้อมกับพัฒนา
และบริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดให้กลุ่มบริษัทฯ   

ในนามคณะกรรมการบริหาร ผมขอขอบคุณในความ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ของพนักงานในองค์กรทุกคน และ
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการ
เงนิ พันธมติรทางธรุกจิ ตลอดจนผูม้อีปุการคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูงท่ีได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ด้วยความสามารถ
และความรับผิดชอบ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของ
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคน ผมมีความเชื่อ
มั่นว่า กลุ่มบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง 
และสร้างก�าไรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การให้ความส�าคัญต่อการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ และการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยความปรารถนาดี

4 บริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน)
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6 บริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DOHOME”)
มีวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ คือ 

เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่

ครบ ถูก และดีที่สุด 
ส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 7

วิส
ัยท

ัศน
์แล

ะพ
ันธ

กิจ

พันธกิจ
◆  บริษัทฯ จะผลักดันให้ดูโฮมเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในเรื่องสินค้า ราคา และ  
 บริการที่จริงใจดุจญาติมิตร ด้วยความปรารถนาในการสร้างประสบการณ์ซื้อ  
 สินค้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกค้า

◆  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันพนักงานให้มีศักยภาพ และนำาเทคโนโลยีนวัตกรรม  
 ใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำางานด้วยความสุขและมี  
 ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 

◆  บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึง  
 แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งความสำาเร็จร่วมกัน

◆  บริษัทฯ จะตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



บริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน)8

เป้าหมายและ
กลยุทธ์ใน
การดำาเนินงาน
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านบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาในธุรกิจค้าปลีก 

ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด 

โดยมีกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญดังนี้ 

“ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” 

1

3

2

4

การน�าเสนอสินค้าที่มีความ 
หลากหลายเพ่ือให้สามารถ 
ตอบสนอง ความต้องการ 
ของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดย 
มุ่งเน้นความ เป็นผู้น�าด้านราคา 
(Price Leadership)

การเพ่ิมช่องทางการจัด
จ�าหน่ายผ่านหน้าร้านโดยการ
ขยายสาขาไปท่ัวทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย

การให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบวงจร

การพัฒนาช่องทางการจัด
จ�าหน่ายแบบออนไลน์
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัล “Best overall investor relations (small cap)”
สำาหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน The IR Magazine
South East Asia Awards 2020 ณ ตลาดหลักทรัพย์
ประเทศสิงค์โปร์ 

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 
2563 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลคะแนนการประเมินที่
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ คือ 98 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีมาก”

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563 
“ดีมาก” โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.



จุดเด่นทางการเงิน

งบก�าไรขาดทุน 2561 2562 2563 2561 2562 2563

รายได้จากการขายและบริการ 18,445.36 17,868.70 18,777.38 18,445.36 17,868.70 18,777.38 

รายได้รวม 18,535.17 17,971.82 18,924.82 18,544.19 17,979.88 18,932.39 

กำาไรข้ันต้น 2,684.50 2,957.96 3,040.08 2,684.50 2,958.98 3,042.20 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 865.96 1,155.67 1,149.06 820.77 1,103.14 1,111.46
และภาษีเงินได้  

กำาไรสำาหรับปี 438.75 725.51 726.68 402.80 683.02 681.75

งบดุล

สินทรัพย์รวม 16,674.63 18,151.71 20,765.17 17,204.47 18,666.96 21,623.44

หน้ีสินรวม 11,882.27 11,691.34 13,675.41 11,849.67 11,686.65 14,058.68

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,792.37 6,460.37 7,089.76 5,354.81 6,980.31 7,564.77

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรข้ันต้น (%) 14.55 16.55 16.19 14.55 16.56 16.20

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 2.37 4.04 3.84 2.17 3.80 3.60

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.19 12.89 10.73 7.52 11.07 9.37 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.64 4.17 3.73 2.34 3.81 3.38

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน 2.48 1.81 1.93 2.21 1.67 1.86
ของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ผลการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.31 0.46 0.34 0.29 0.43 0.31

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.42 4.08 3.27 3.82 4.40 3.49

จ�านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 1,400.00 1,584.96 2,165.52 1,400.00 1,584.96 2,165.52

สรุปรายการทางการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12
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ประวัติความเป็นมา 
และพัฒนาการที่สำาคัญ

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 
และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา 
เริ่มดำาเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วน
จำากัด ศ. อุบลวัสดุ  

ได้ย้ายที่ตั้งสาขา
อุบลราชธานีมา 
ณ ที่ตั้งปัจจุบันที่ 
ตำาบลวารินชำาราบ 

บริษัทฯ นำา
โปรแกรม SAP  
มาใช้   

ระหว่างปี 2546 - 2549 บริษัทฯ มีการ
เพิ่มทุน จดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับ
โครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ขึ้นภายใต้ชื่อ 
บริษัท อุบลวัสดุ จำากัด

บริษัทฯ ได้นำารูปแบบการค้าแบบธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) 25

26

25
46

 -
 2

54
9

25
36

25
52
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บริษัทฯ เริ่มมี 
การออกแบบ จ้างผลิต 
และจำาหน่ายสินค้า 
ภายใต้ตราสินค้า 
ของกลุ่มบริษัทฯ 
(House Brand) 

เตรียมความพร้อมใน
การเสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ 
ต่อประชาชนทั่วไป 
เป็นครั้งแรก (IPO) 

ในเดือนมิถุนายน 
2563 บริษัทฯ ได้รับ
การคัดเลือกเข้าดัชนี 
SET100 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทฯ เปิดตัวช่อง
ทางการจัดจำาหน่าย
แบบออนไลน์ 
(E-Commerce) 
ภายใต้ชื่อ “Dohome 
Shop Online” 

บริษัทเข้าทำาการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2562 

25
60

25
63

25
58

25
59

25
62



คณะกรรมการบริหาร
1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด
ในหนังสือรับรอง

4. นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร / 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด
ในหนังสือรับรอง

2. นางนาตยา  ตั้งมิตรประชา
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

5. นายมารวย  ตั้งมิตรประชา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ 
ผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด
ออนไลน์ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

3. นางสาวอริยา  ตั้งมิตรประชา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ / ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทน
บริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง
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คณะกรรมการบริษัท

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
◆	ประธานกรรมการบริษัท  
◆	กรรมการอิสระ
◆	กรรมการตรวจสอบ
◆	ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กำาหนดค่าตอบแทน

นางสลลิทิพ  เรอืงสุทธภิาพ
◆	กรรมการ
◆	กรรมการบริหาร
◆	รองกรรมการผู้จัดการ
 สายงาน บัญชี การเงิน และ 
 สนับสนุนองค์กร
◆	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
 แทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด 
 ในหนังสือรับรอง

นายสุเวทย ์ ธรีวชิรกุล 
◆	กรรมการ
◆	กรรมการอิสระ
◆	ประธานกรรมการตรวจสอบ 
◆	กรรมการสรรหาและกำาหนด 
 ค่าตอบแทน
◆	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอดิศักดิ ์ ตัง้มิตรประชา
◆	รองประธานกรรมการ 
◆	ประธานกรรมการบริหาร
◆	กรรมการบริหารความเสี่ยง
◆	กรรมการผู้จัดการ
◆	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
 แทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด 
 ในหนังสือรับรอง

นายมารวย  ตัง้มติรประชา
◆	กรรมการ
◆	กรรมการบริหาร
◆	รองกรรมการผู้จัดการสาย 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการตลาดออนไลน์
◆	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
 แทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด 
 ในหนังสือรับรอง

นางสาวโสภาวด ี เลศิมนสัชยั  
◆	กรรมการ
◆	กรรมการอิสระ

นางนาตยา  ตัง้มติรประชา 
◆	กรรมการ
◆	รองประธานกรรมการบริหาร
◆	กรรมการสรรหาและกำาหนด
 ค่าตอบแทน
◆	รองกรรมการผู้จัดการ
◆	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
 แทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด 
 ในหนังสือรับรอง

นางสาวพิกุล  สมวนั 
◆	กรรมการ
◆	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 บริหาร

นายธรนิทร ์ ธนยีวนั
◆	กรรมการ
◆	กรรมการอิสระ

นางสาวอรยิา  ตัง้มิตรประชา
◆	กรรมการ
◆	กรรมการบริหาร
◆	รองกรรมการผู้จัดการ
 สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
◆	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 ฝ่ายจัดซื้อ
◆	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
 แทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนด 
 ในหนังสือรับรอง

นายชลติ  ทองประยูร 
◆	กรรมการ
◆	กรรมการอิสระ
◆	กรรมการตรวจสอบ
◆	ประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ (อายุ 64 ปี)
ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาเอก International Business United States International University

◆ ปริญญาโท International Marketing United States International University

◆ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2563 : 

◆  Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
  บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
พฤษภาคม

2561
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สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอดิศักดิ์  ตั้งมิตรประชา (อายุ 67 ปี)
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

2

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
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นางนาตยา  ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ปี)
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

คู่สมรสของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

มารดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
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สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวอริยา  ตั้งมิตรประชา (อายุ 38 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

พี่สาวของนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

◆ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

◆ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.บีซีพี ดีเวลลอปเมนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

4

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
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นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ (อายุ 37 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชาและนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

น้องสาวของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และพี่สาวของนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Financial Statements for Directors (FSD)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนทองมาวิน

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนธาริน

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มันนี่โอเค

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
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สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายมารวย  ตั้งมิตรประชา (อายุ 29 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาโท Global MBA Program University Of Michigan

◆ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศและการสือ่สาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

6

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

3
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นางสาวพิกุล  สมวัน (อายุ 49 ปี)
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมกรรมการ :

◆ Financial Statements for Directors (FSD) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
◆ Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
◆ Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
◆ Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2563 : 

◆ หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  
 (FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก.ดูโฮม

2558 - 2559 เลขานุการบริษัท บจก.ดูโฮม

2557 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ดูโฮม

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
กรกฎาคม

2561
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สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชลิต  ทองประยูร (อายุ 64 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

◆ ปริญญาตรี การจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

◆ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

◆ วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม แพทยสภา

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน   ผู้อำานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

2556 - 2560 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

8

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28 
พฤษภาคม 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล (อายุ 61 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 
◆ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
◆ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
◆ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง   
 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
◆ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลงังาน (วพน.)
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า   
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)
การอบรมกรรมการ :
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
การอบรมในปี 2563 : 
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน    
 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย  
 หอการค้าไทย
◆ Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center
◆ Digital Transformation, MBK Training Center
◆ การวิเคราะห์อัตรากำาลังสำาหรับองค์กรยุคใหม่, MBK Training Center
◆ การปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน, MBK Training Center
◆ Just Right...ใช่เลย!, MBK Training Center
◆ Agile leader, MBK Training Center
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม บี เค
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำานวยการ บมจ.เอ็ม บี เค
2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล  
    (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน บมจ.ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนารี
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2550 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2543 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง 
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 
ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ และกรรมการ บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมของ บมจ.เอ็ม บ ีเค
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปปิตอล จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

26
เมษายน 
2562
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สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย (อายุ 67 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 
◆ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania
การอบรมกรรมการ : 
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ.หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ปทท.)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
    บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย
2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บจก.เคทบีเีอส รทีแมเนจเมนท์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
    บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
2560 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และอนุกรรมการลงทุน 
    กองทุนการออมแห่งชาติ
2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    องค์การเภสัชกรรม
2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
2558 - 2560 กรรมการ บจก.อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2559 ประธานกรรมการรตรวจสอบ และกรรมการ การประปาส่วนภมูภิาค
2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการตรวจสอบ กลต.

10

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

3
กรกฎาคม 
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นายธรินทร์  ธนียวัน (อายุ 36 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School, 
 University of Pennsylvania

◆ BBA, Finance, Thammasat University

◆ HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario

 – Richard Ivey School of Business 

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

2561 - 2563 Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.

2558 - ปัจจุบัน EVP, Group Strategy and Government Relation /  
    EVP, Chief Commercial Officer Lazada Group

2550 - 2558 Project Leader BCG, The Boston Consulting Group

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

3
กรกฎาคม 

2562
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ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
 การประกอบธุรกิจ ชำาระแล้ว (ล้านบาท) โดยตรง (ร้อยละ) 

   
บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จ�ากัด ถือครองที่ดินของ 400.00 100.0
 กลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้ใน 
 การประกอบกิจการ

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 60.00 100.0
 จากพลังงานแสงอาทิตย์
 ที่ติดตั้งบนหลังคา
 (Solar Rooftop)
 ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ดังน้ี

Dohome
Group

Dohome
Energy

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทฯ



คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิติั
หน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ภายใต้
หน้าที่ที่กำาหนดไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

และกำาหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 2 
ครัง้ เป็นดงัน้ี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายละเอยีดการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัในปี 2563 สามารถ
สรปุได้ดงัน้ี

1. การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบรษิทั แทนกรรมการทีค่รบวาระ ซึง่ได้
พจิารณาสรรหาจากบุคคลทีม่คีณุสมบติัทีเ่หมาะสม ครบถ้วน 
ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
กำาหนด โดยคำานงึถงึคณุวฒุ ิ ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถ (Board Skill Matrix) ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษิทัได้ตัง้แต่
วนัท่ี 26 ตลุาคม 2563 ถงึ - 1 กมุภาพนัธ์ 2564 เพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจำาปี 2564 โดยทัง้นีไ้ม่มผีูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคล
เพือ่พจิารณา

2. การพิจารณากำาหนดวิธีการหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืน่ใดแก่คณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชดุย่อย

3. การพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการปรับ 
เงนิเดอืน สวสัดิการ โบนสั ตลอดจนผลประโยชน์อืน่ใดของ
พนกังานในอตัราทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัผลการดำาเนนิ
งานของบรษิทัฯ 

4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563 ไม่มกีารปรบัปรงุแก้ไข 
เนื่องจากกฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและ 
เหมาะสม

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี โดยคำานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของกลุม่บรษิทัฯ และ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายเป็นสำาคญั

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้การประชมุ จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

1. นายฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและ 2 2
  กำาหนดค่าตอบแทน

2. นางนาตยา ตัง้มติรประชา กรรมการสรรหาและ 2 2
  กำาหนดค่าตอบแทน 

3. นายสเุวทย์ ธรีวชริกลุ กรรมการสรรหาและ 2 2
  กำาหนดค่าตอบแทน

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2563
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ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได ้
กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงบริการ

ท่ีเกีย่วข้อง ภายใต้ชือ่ทางการค้าว่า “ดโูฮม” โดยมศูีนย์จำาหน่ายวสัดกุ่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-

stop Home Products Destination) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “มหาอาณาจักรบ้าน” ซึ่งเป็นอาคารจำาหน่าย

สนิค้าขนาดใหญ่ด้วยพืน้ท่ีให้บริการท่ีประกอบด้วยพืน้ทีข่ายและพืน้ทีค่ลงัสินค้า ขนาดประมาณ 22,000 - 65,000 

ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำาเนินการแล้วทั้งหมด 23 สาขา

โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 12 สาขาและสาขาขนาดเล็ก(Dohome ToGo) 11 สาขา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ลัก
ษณ

ะก
าร

ปร
ะก

อบ
ธุร

กิจ

2536
ธันวาคม 

สาขาอุบลราชธานี

สาขาขนาดใหญ่

37-47 ถ.ศรีมงคล 
ต.วารินช�าราบ 
อ.วารินช�าราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190

สาขานครราชสีมา

สาขาขนาดใหญ่

412 ม.2 ถ.ราชสีมา-
โชคชัย ต.หนองบัว
ศาลา อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000

2550
กันยายน 

สาขาขอนแก่น

สาขาขนาดใหญ่

678 ม.2
ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000

2555 
มิถุนายน 

สาขาพระราม 2

สาขาขนาดใหญ่

88/8 ม.2
ถ.พระราม 2 ต.ชัยมงคล 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
74000

2557
ธันวาคม 

สาขาบางนา

สาขาขนาดใหญ่

88/8 ม.5
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา
24180

2561
เมษายน 

สาขาเทสโก้โลตัส บางนา

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

14/9 ม.13
ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ
10540

สาขาตลาดชชัวาล คลอง 7

99/14 ม.4
ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา 
จ.ปทุมธานี
12150

สาขาตลาดไทยสมบรูณ์ 
รงัสติคลอง 3
58/109 ม.4 ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12150

สาขาคอสโม วอล์ค 
เมอืงทองธานี

88 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้าน-ใหม่ 
อ.เมืองปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120

สาขาสุรินทร์

สาขาขนาดใหญ่

483 ม.10
ต.นอกเมือง อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์
32000

สาขามาบตาพุด

สาขาขนาดใหญ่

288/88 ถ.สุขุมวิท 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง
21150

สาขาตลาดรวยทรพัย์ 
บางพลี
55 ม.6 ต.บางเพรียง 
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
10560

สาขาตลาดไทยรุ่ง
ทิพย์ คลองด่าน
98 ม.7 ต.คลองด่าน 
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
10550

2563 
ธันวาคม 

สาขารังสิต

สาขาขนาดใหญ่

185/5 ม.4 
ถ.รังสิต-นครนายก 
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110

2553
กรกฎาคม 

สาขาอุดรธานี

สาขาขนาดใหญ่

888 ม.11 บ้านท่าตูมทอง 
ถ.มิตรภาพ ต.หมูม่น
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000

2556
ธันวาคม 

สาขาบางบัวทอง

สาขาขนาดใหญ่

88 ม.5 ถ.วงแหวนรอบ
นอก ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
11110

สาขาเชียงใหม่

สาขาขนาดใหญ่

88/8 ม.3 ถ.ซุปเปอร์
ไฮเวย์ เชียงใหม่-ล�าพูน 
ต.อุโมงค์ อ.เมือง
จ.ล�าพูน 51000

2558
ธันวาคม

สาขาพนัธุท์พิย์พลาซ่า
217 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

สาขาแม็คโคร สาทร
1 ถ.นราธิวาสราช
นครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10210

สาขาบิ๊กซี บางพลี
89 ม.9 ถ.เทพารักษ์ 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ
10540

สาขาเพชรเกษม

สาขาขนาดใหญ่

88/88 ม.11
ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130

สาขาเทสโก้ โลตสั โคราช

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

719/5 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000

สาขาแมค็โคร จรญัฯ
521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700

2562 
ธันวาคม 

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเลก็
(DohomeToGo)

รายละเอียดสาขาที่เปิดด�าเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)34

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นจำาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจาก 
ผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมงาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านทั้งภายนอกและ
ภายใน และมีระดับราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้วยจำานวนหน่วยเก็บสินค้า 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายและ 
ค่าบริการ โดยในระหว่างปี 2561 - 2563 รายได้จาก
การขายและค่าบริการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่ง
ตามประเภทสนิค้าได้ ดงันี ้(1) สินค้ากลุม่วัสดุก่อสร้าง 
ประมาณร้อยละ 42.0 - 45.0 (2) สนิค้ากลุม่วสัดุ
ซ่อมแซม ประมาณร้อยละ 35.0 - 38.0 และ (3) 
สินค้ากลุม่วสัดตุกแต่ง ประมาณร้อยละ 17.0 - 20.0 
ของรายได้จากการขายและค่าบรกิาร ตามลำาดบั 

| ร้านออกแบบ | ห้างทอง

(SKUs) รวมมากกว่า 130,000 รายการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
สินค้ากลุ่มวัสดุซ่อมแซม และสินค้ากลุ่มวัสดุตกแต่ง

นอกเหนือจากรายได้จากการขายและค่าบริการ 
กลุ่มบรษัิทฯ มรีายได้อืน่ เช่น รายได้จากการให้เช่า
พื้นท่ีบริเวณรอบอาคารสาขาแก่บุคคลภายนอก เช่น 
ร้านผูใ้ห้บรกิารซ่อมเคร่ืองมอืช่าง ร้านอาหารและเครือ่ง
ดืม่ ร้านออกแบบ ห้างทอง เป็นต้น ซึง่โดยส่วนมาก
จะเป็นการให้เช่าพืน้ทีก่บัธรุกจิทีส่่งเสรมิธรุกจิของกลุม่
บริษัทฯ เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าและเพ่ิมความสะดวก
สบายให้กับลกูค้า ทัง้นี ้ ในอนาคตกลุม่บรษิทัฯ อาจ
พจิารณาปรบัสดัส่วนพืน้ทีข่ายและพืน้ทีเ่ช่าตามความ
เหมาะสม เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุม่บรษิทัฯ

กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

| หมายเหต ุ: (1) รายได้

ค่าบริการส่วนใหญ่มาจาก

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

รายได้จาก
การขายและ
ค่าบริการ(1)

รายได้อื่น

รวมรายได้ 18,535 17,972 18,925
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข้อมูลธุรกิจจ�าแนกตามประเภทสินค้า

ประเภทสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ สามารถแบ่ง
เป็น 3 กลุม่หลัก ได้แก่ 
สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
สนิค้ากลุม่วสัดุซ่อมแซม 
และสินค ้ ากลุ ่ มวัสดุ
ตกแต่ง โดยประเภท
สิ นค ้ า และตั ว อย ่ า ง
รายการสินค ้ ามี ราย
ละเอียดดงัน้ี

เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น 
สแีละเคมภีณัฑ์ คิว้ไม้ ปนู 
ลวด สแตนเลส และ
สินค้าโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ

ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง 
เกษตรสวน - อุปกรณ ์
ประปา วัสดุปูพ้ืน-ผนัง 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกบิด-
บานพับ ปั้มนำ้า อุปกรณ์
สุขภัณฑ์ เครื่องครัว-บาน
ซิงค์ สุขภัณฑ์ ประตู-
หน้าต่าง

เครือ่งใช้ไฟฟ้า เฟอร์นเิจอร์ 
เครื่ อ ง ใช ้ภายในบ ้ าน 
เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 
โคมไฟตกแต่ง อุปโภค
บริ โ ภค  เ ค รื่ อ ง นอน 
กิ๊ฟช๊อป และของตกแต่ง
บ้าน

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ 
มกีารจำาหน่ายสนิค้าภาย
ใต้ตราสินค้าของกลุ ่ม
บรษิทัฯ (House Brand) 
ทั้งในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
กลุม่วสัดซุ่อมแซม และ
กลุม่วสัดตุกแต่ง ซึง่เป็น
สินค้าที่ออกแบบ และ/
หรือ ส่ังผลติจากโรงงาน
เพื่อวางจำาหน่ายที่สาขา
ของกลุม่บริษทัฯ ส่งผล
ให้กลุม่บรษิทัฯ สามารถ
ตั้งราคาขายสินค้าภาย
ใต้ตราสินค้าของกลุ ่ม
บรษิทัฯ (House Brand) 
ที่แข ่งขันได ้กับสินค้า
ภายใต ้ตราสินค ้าอื่น 
(Non-house Brand) 
และสามารถสร้างแรง
จงูใจให้ลกูค้าซือ้สนิค้าได้
เป็นอย่างดี

| ที่มา: ข้อมูลบริษัทฯ

สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง สินค้ากลุ่มวัสดุซ่อมแซม สินค้ากลุ ่มวัสดุตกแต่ง 

1 2 3
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กลุม่บรษิทัฯ มทีมีงานเพือ่พฒันาสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ซึ่งทำาหน้าที่ในการ
จัดหาผู้ผลิต และ/หรือ พัฒนาสินค้า และ/หรือ 
ออกแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกการซ้ือสินค้าของลูกค้า 
ท้ังน้ี สนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่บรษัิทฯ (House 
Brand) จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การ 
คัดเลือกผู้ผลิต โดยกลุ่มบริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลและ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้าจากผู้ผลิต
แต่ละรายเพื่อคัดเลือกผู้ผลิต ตลอดจนสุ่มตรวจสอบ
กระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้
ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพและคุ้มค่า   

ในปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จาก
การจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
(House Brand) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเติบโตขึ้น
จากร้อยละ 14.4 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 16.0 ในปี 
2562 และเป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) 
รวมมากกว่า 20,000 หน่วยเก็บสินค้า (SKUs) เช่น 
เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์ ประตู-หน้าต่าง วัสดุปูพื้น-
ผนัง เกษตรสวน-อุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ และ
เฟอร์นเิจอร์ เป็นต้น โดยกลุม่บรษิทัฯ ได้รบัใบอนญุาต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (“มอก.”) ทั้งหมด 
115 ฉบับ สำาหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ 
กลุ่มบริษัทฯ (House Brand)

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน
สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ ่มบริษัทฯ (House 
Brand) ในอนาคต เป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้จาก
การขายและค่าบริการ ภายในปี 2565

| หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและค่าบริการ

กราฟรายได้จากการขายและค่าบริการตามประเภทสินค้า

2561 2562 2563

สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ

0
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การให้บริการ 
กลุม่บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาคุณภาพการให้บรกิารทีเ่ก่ียวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเตมิ และตกแต่งบ้าน
ทีม่คุีณภาพและครบวงจร เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการและเพิม่ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ได้แก่

◆ กลุ่มบรษิทัฯ มบีรกิารจดัส่งสนิค้าให้ลูกค้าถงึทีห่มายทีพ่ร้อม
ให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจาก
บุคคลภายนอก ซึง่คดิอตัราค่าบรกิารจดัส่งสนิค้าตามระยะทาง 
นำา้หนักของสนิค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยคำานงึถงึการ
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความ 
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

◆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิด
ค่าบรกิารให้แก่ลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้าครบตามเงือ่นไข เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการประกอบและติดตั้งสินค้าจำาพวกเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ เช่น แอร์ เครื่องทำานำ้าอุ่น 
เครือ่งซกัผ้า อ่างล้างหน้า และชัน้วางของ เป็นต้น โดยภายหลงั
ชำาระค่าสินค้าแล้วลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการประกอบ
และติดตั้งและนัดวันเวลาสำาหรับทำาการติดตั้งได้ที่สาขา ซึ่ง
กลุม่บรษิทัฯ จะจดัส่งช่างผูเ้ชีย่วชาญให้บริการลกูค้าถงึสถานท่ี 
โดยจะคิดอัตราค่าบริการประกอบและติดตั้ง  ตามประเภท
ของสนิค้าและระยะทาง นอกจากนัน้ กลุม่บริษทัฯ ยงัมบีรกิาร
ประกอบและติดตั้งโดยไม่คิดค่าบริการให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า
ครบตามเงื่อนไข เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายและกระตุ้น 
ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

กลุม่บรษัิทฯ มบีรกิารจดัหาสินค้าพเิศษ (Special Order) เพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้า
กลุ่มวัสดุตกแต่งจำาพวกผ้าม่าน ฉากกั้นห้องนำ้า และโต๊ะห้อง
ครัว ที่ลูกค้าจะต้องเลือกรูปแบบ สี และขนาดก่อนการสั่งซื้อ 
เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่าบริการจัดหาสินค้าพิเศษ 
(Special Order) ตามประเภทสินค้าและปริมาณสินค้าที่สั่ง 

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่ภายในสาขาเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ
บำารุงรักษาและซ่อมแซมกับผู ้ให ้บริการภายนอก โดย 
กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกจาก
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะ
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
สำาหรับสาขาที่ไม่มีศูนย์บริการรักษาและซ่อมแซมจากผู้ให้
บริการภายนอก ลูกค้าสามารถนำาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่าง
มาแจ้งซ่อมผ่านสาขาได้ โดยสาขาจะอำานวยความสะดวก 
ในการจัดส ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช ่างดังกล ่าวไปยัง 
ศูนย์บริการบำารุงรักษาและซ่อมแซม

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้คำาแนะนำาผลิตภัณฑ์ (Product Con-
sultant) ทีมออกแบบ และช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำาปรึกษา
กับลูกค้าในเชิงลึกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และดูแลการออกแบบ
ตกแต่ง (Design Center) เช่น ห้องนำ้า และห้องครัว เป็นต้น 
ซึง่รวมถงึการให้คำาแนะนำาด้านออกแบบควบคูก่บัการประเมนิ
ราคาสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการมากที่สุด

บริการจัดส่งสินค้า(Delivery Service)

บริการประกอบและติดตั้ง (Home Service)บริการจัดหาสินค้าพิเศษ (Special Order)

บรกิารบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซม(Maintenance Service)

บริการให้ค�าปรึกษาและด�าเนินการออกแบบตกแต่ง 
(Design Center)
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การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน

กลุม่บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ำาในธรุกจิค้าปลกี ค้าส่ง และ
ให้บรกิารด้านค้าวสัดกุ่อสร้าง ซ่อมแซมและตกแต่งบ้าน ท่ี
ครบ ถกู และดทีีส่ดุสำาหรบัลกูค้าทกุกลุม่ โดยพร้อมตอบ
สนองความต้องการของลกูค้าและมุง่เน้นการบรหิารจดัการ
อย ่างเป ็นระบบโดยใช ้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสทิธภิาพ เช่น ระบบจดัเกบ็สนิค้าอตัโนมตั ิ(AS/RS) 
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทฯ ให้
ความสำาคญัต่อการให้บรกิารทีค่รบวงจรและการขยายสาขา
เพื่อรองรับและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้มากย่ิงข้ึน โดยมี
กลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิทีส่ำาคญัดงันี้

(1) สนิค้าทีค่รบครนั (Product Variety)

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาและแสวงหาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความครบถ้วนของสินค้า  
ทัง้ด้าน (1) ปริมาณทีพ่ร้อมตอบสนองความต้องการสนิค้า
ปริมาณมากของลูกค้า และ (2) ความหลากหลายของ
สนิค้า (Product Variety) ทีร่วมถงึความครบถ้วน ทัง้ใน
ด้านเชงิลกึของหน่วยเกบ็สนิค้า (SKUs) ในแต่ละประเภท
สนิค้า (Deep Specialty) เช่น รปูแบบ (Design) และ
ตราสนิค้า (Brand) ทีห่ลากหลาย เป็นต้น และในด้านเชงิ
ประเภทสนิค้า (Product Assortment) เพือ่ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ได้ครบในทีเ่ดยีว

จากประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
และอปุกรณ์ตกแต่งบ้านกว่า 37 ปี ทำาให้กลุม่บรษิทัฯ มี
ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า ทำาให้เข้าใจ
ความต้องการของลกูค้ามากย่ิงขึน้ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ ยงัให้
ความสำาคัญในการคัดเลือกสินค้าที่จะนำามาวางจำาหน่าย 
โดยปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ ทำาการตลาดและจำาหน่ายท้ังสนิค้า
ภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่บรษิทัฯ (House Brand) และ
ตราสนิค้าอืน่ (Non-house Brand)

◆ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House  
 Brand) : กลุม่บรษิทัฯ ได้จดัตัง้ทมีงานเพือ่จดัหาผูผ้ลิต  
 และ/หรือ พัฒนาสินค้า และ/หรือออกแบบสินค้า 
 ภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่บรษิทัฯ (House Brand)  โดย 
 มุง่เน้นการนำาเสนอสนิค้าทีม่รีปูแบบทนัสมยั สวยงาม 
 คณุภาพมาตรฐานเทยีบเท่ากบัสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า 
 อื่น (Non-house Brand) และใช้กลยุทธ์เรื่องราคา 
 เข้ามาเป็นตัวผลักดัน เนื่องจากสินค้าภายใต้ตรา 
 สนิค้าของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ใช้งบประมาณ 
 ทางการตลาดไม่สงูมาก ทำาให้สามารถ กำาหนดราคาที ่
 สร้างความคุ ้มค่าให้แก่ลูกค้าสูงสุด และยังให้ได ้
 ผลตอบแทนตามเป้าหมายของกลุม่บรษิทั

◆ สนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอืน่ (Non-house Brand) :  

 กลุม่บรษิทัฯ คดัสรรสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าท่ีมชีือ่เสยีง 
 ทัง้จากผูผ้ลติในประเทศและต่างประเทศ เพือ่สามารถ 
 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่

(2) ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ (Price Competitiveness)

กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายกำาหนดราคาทีเ่น้นความคุม้ค่าของ
ลกูค้าและสามารถสร้างความได้เปรยีบด้านการแข่งขนัให้
กบักลุม่บรษิทัฯ โดยการควบคุมต้นทนุการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถจำาหน่ายสนิค้าทีม่รีาคาทีแ่ข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
รายอืน่ได้ (Price Competitiveness) ทัง้นี ้กลุ่มบริษทัฯ 
มีนโยบายกำาหนดราคาสินค้าโดยแบ่งตามประเภทสินค้า 
ดงัต่อไปนี้ 

◆ สินค้าท่ีมีความนิยมในตลาดสูง (Fast Moving 
 Products) โดยทั่วไปจะเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยม และมี 
 อัตราซื้อขายหมุนเวียนสูง เช่น สินค้าท่ีมีตราสินค้า  
 (Brand) เป็นท่ีรู้จักในกลุม่ผูบ้รโิภค และมวีางขายทัว่ไป  
 เช่น สี เครื่องมือช่าง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทั้งนี ้
 กลุ ่มบริษัทฯ จะกำาหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้  
 (Competition-based Pricing) กับผู้ประกอบการ 
 รายอื่น โดยมีการตรวจสอบราคาตลาดของสินค้า 
 อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้  
 และสามารถดงึดดูลกูค้าและกระตุน้ยอดขายของสนิค้าได้

◆ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House  
 Brand) กลุม่บรษิทัฯ จะกำาหนดราคาท่ีสามารถแข่งขนั 
 ได้ (Competition-based Pricing) กบัสนิค้าประเภท 
 เดยีวกันภายใต้ตราสนิค้าอืน่ (Non-house Brand) เพือ่ 
 เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่พิจารณาในเรื่องราคา  
 คณุภาพ และคณุสมบตักิารใช้งานเทยีบเคียงกบัสนิค้า 
 ประเภทเดยีวกนัในตลาด

◆ สนิค้ากลุม่เหลก็ (Steel) เป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ทีร่าคา 
 เปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก กลุ่มบริษัทฯ ม ี
 นโยบายการปรับราคาสนิค้ากลุม่เหลก็ให้สอดคล้องกบั 
 ราคาตลาด โดยอ้างองิจากราคาตลาดของสนิค้าประเภท 
 นัน้ๆ (Market-based Pricing) ควบคูก่บันโยบายการ 
 กำาหนดอตัรากำาไรขัน้ต้นเป้าหมายของสนิค้า (Target  
 Gross Profit Margin) เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้อย่าง 
 มปีระสทิธภิาพ

◆ สินค้าท่ัวไป (Others) เป็นสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น 
 โคมไฟ เฟอร์นเิจอร์ และของตกแต่งบ้าน กลุม่บรษิทัฯ  
 จะตัง้ราคาบวกจากต้นทนุ (Cost-plus Pricing) โดย 
 พจิารณาควบคูก่บัอตัรากำาไรขัน้ต้นเป้าหมาย (Target  
 Gross Profit Margin) ตามนโยบายของกลุม่บรษิทัฯ

(3) บรกิารทีค่รบวงจร (One-Stop Service)
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กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้าง ต่อเตมิ และตกแต่งบ้านทีม่คีณุภาพและครบวงจร 
โดยมุง่เน้นให้พนกังาน (1) มคีวามรู ้ และความเข้าใจใน
ผลติภณัฑ์ทีจ่ำาหน่ายอย่างลกึซึง้ โดยจดัให้มกีารฝึกอบรม
พนกังานเป็นประจำาอย่างต่อเนือ่ง พร้อมดำาเนนิการพฒันา
สือ่การสอนแบบ Digital Learning ทัง้ในรูปแบบ VDO 
และเอกสารแนะนำาตวัสนิค้า โดยให้พนักงานสามารถเรยีน
รูไ้ด้โดยไม่มข้ีอจำากดัด้านสถานที ่และสามารถเรยีนรู้ได้ทุก
เวลา และ (2) ใส่ใจดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด เพือ่สร้างความ
แตกต่างทางด้านบรกิาร (Service Differentiation) เพือ่
ยกระดบัมาตรฐานการดแูลลกูค้าให้ดยีิง่ขึน้

ปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ แบ่งการให้บรกิารออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 

◆ การให้ข้อมลูก่อนการซือ้สนิค้า : กลุม่บรษิทัฯ จดัให้ 
 มผีูใ้ห้คำาแนะนำาผลติภณัฑ์ (Product Consultant) ทีม่ ี
 ความรู ้และความเชีย่วชาญเกีย่วกบัตราสนิค้าหรอืกลุ่ม 
 สนิค้านัน้ๆ เพือ่ให้ข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัสนิค้า รวมทัง้ 
 ให้คำาปรกึษาและคำาแนะนำาแก่ลกูค้าในการเลอืกสนิค้า 
 ทีเ่หมาะสม ตรงกบัความต้องการของลกูค้า นอกจาก 
 นี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีทีมออกแบบ และช่างท่ี 
 เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ  
 ปรบัปรงุ และตกแต่งบ้าน แก่ลกูค้า

◆ งานจดัส่งและตดิตัง้สนิค้า : กลุม่บรษิทัฯ ให้บรกิาร 
 จัดส่งสินค้าทั่วไทยทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน 
 สาขาและลูกค้าที่ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยคำานึงถึง 
 การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา 
 เพือ่ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า นอกจากนี ้กลุ่มบรษิทัฯ  
 ยงัมบีรกิารจดัหาช่างผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ให้บรกิารประกอบ 
 และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ 

◆ งานบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซม : กลุม่บรษิทัฯ จดัให้ม ี
 ศนูย์รบับรกิารด้านงานบำารงุรักษาและซ่อมแซมโดยช่าง 
 ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ลกูค้าสามารถนำาเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ 
 ช่างมาใช้บริการทีศ่นูย์รบับรกิารได้โดยตรง หรอืตดิต่อ 
 ผ่านทางสาขาในกรณทีีไ่ม่มศีนูย์รบับรกิารภายในสาขา 
 นัน้ๆ เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า

การขายและการตลาด
(1) กจิกรรมด้านการตลาด

กลุ ่มบริษัทฯ วางแผนและจัดทำาแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ประจำาปี โดยศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายเพือ่กำาหนดกจิกรรม รปูแบบ และสือ่
ในการทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ 
ของปีเพือ่ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้สอยของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามเทศกาล หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น 
ฤดูกาลเก็บเก่ียว และมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐ
เพือ่กระตุ้นการบรโิภค ทัง้นีก้ารตลาดในยคุปัจจบุนั มกีาร
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การจัด

กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนสำาคัญ 
นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแล้วยัง
สามารถกระตุน้รายได้จากการขายได้เพิม่ขึน้ โดยการจดั
กจิกรรมให้เป็นทีส่นใจและเป็นทีก่ล่าวขานของกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย และสาธารณชน ด้วยวธิกีารของการตลาดเชงิ
กจิกรรม (Event Marketing) ท่ีได้รบัความนยิมมากยิง่ขึน้  

กจิกรรมด้านการตลาดของกลุม่บรษิทัฯ แบ่งเป็น  

◆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลัก (Promotion)  
 เพือ่ส่งเสรมิการขายตามเทศกาลต่างๆ ทีส่อดคล้องกบั 
 พฤติกรรมการบริโภค เช่น มหกรรมตกแต่งบ้าน  
 มหกรรมงานช่าง มหกรรมเกษตรสวนและประปา  
 มหกรรมลดราคาครัง้ใหญ่แห่งปี และ Dohome Online  
 Festival สำาหรบัช่องทางออนไลน์ ทัง้นี ้ กลุม่บรษิทัฯ  
 จะจดัโปรโมชัน่สำาหรบักลุม่สนิค้าขายดใีห้สอดคล้องกบั 
 ช่วงเวลานัน้ๆ 

◆ การจัดงานกจิกรรมทางการตลาด (Event) ตามงาน 
 เทศกาลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูดกลุ่มลูกค้า 
 เป้าหมายให้มาใช้บรกิารทีส่าขา เช่น วนัสำาคญัทางศาสนา 
 วนัตรษุจนี วนัเทศกาลแห่งความรัก วนัสงกรานต์ เป็นต้น 

ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ จะวางแผนการจัดงานกจิกรรมทางการ
ตลาด (Event) ให้สอดคล้องกบัการจดักจิกรรมโปรโมชัน่
หลัก เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าใช้โปรโมชั่นหลักของ 
กลุม่บรษิทัฯ 

◆ การเข้าร่วมกิจกรรมท้องถ่ินในแต่ละสาขาในฐานะ 
 ผู้สนับสนุนรายการเพ่ือสร้างการรับรู้ และจดจำาชื่อ 
 ทางการค้าของกลุม่บรษัิทฯ เช่น การร่วมเป็นหนึง่ใน 
 ผู้สนบัสนนุงานเทศกาลสงกรานต์ และแห่เทียนพรรษา  
 เป็นต้น 

ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ จะวางแผนรปูแบบ และลกัษณะของสือ่
ต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้อง และตอบรับกบักจิกรรมทางการ
ตลาดข้างต้น โดยเลือกใช้ช่องทางการทำาการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ท่ีหลากหลายครอบคลมุทุกกลุม่ลกูค้า ซึง่
รวมถงึ

◆ สื่อโฆษณารูปแบบดั้ งเดิม เช ่น สิ่ งพิมพ ์ต ่างๆ  
 หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร แผ่นพบั เป็นต้น

◆ สือ่โฆษณาภายนอกอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  
 (Billboard) และ/หรือป้ายโฆษณาบนเส้นทางหลัก  
 เป็นต้น

◆ สือ่โฆษณาดจิทิลัและสงัคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook  
 Instagram Line และเวบ็ไซต์ของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่เช่ือม 
 ต่อระหว่างลกูค้าและกลุม่บรษิทัฯ ได้ง่ายยิง่ขึน้ โดยสือ่ 
 ออนไลน์เหล่านี้จะนำาเสนอข้อมูลสินค้าและโปรโมช่ัน 
 ต่างๆ ซึง่จะทำาให้ลกูค้ามคีวามต้องการท่ีจะเข้ามาท่ีสาขา 
 เพือ่เลอืกซือ้สนิค้ามากขึน้ 
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◆ การทำาการตลาดในพืน้ทีส่าขา โดยการร่วมมอืกบัผูผ้ลติ  
 และ/หรอื ตวัแทนจำาหน่ายสนิค้า เช่น การจดัสือ่โฆษณา  
 การจดัแสดงสนิค้า การให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัสนิค้าโดย 
 ผูใ้ห้คำาแนะนำาผลติภณัฑ์ (Product Consultant) ท่ีเป็น 
 ตัวแทนของตราสนิค้า เพือ่ช่วยจูงใจลกูค้าทีเ่ข้ามาเยีย่ม 
 ชมสาขาให้เลอืกซือ้สนิค้า

นอกจากน้ี กลุม่บรษิทัฯ เปิดให้ลกูค้าสามารถสมคัรสมาชกิ 
(Membership Scheme) เพือ่สะสมแต้มจากยอดซือ้สนิค้า
และนำามาแลกของสมนาคณุเมือ่ครบเงือ่นไขทีก่ำาหนด อีก
ทั้งยังมีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้าง
แรงจงูใจในการซือ้สนิค้า และกลุม่บรษิทัฯ ยงัสามารถนำา
ข ้อมูลการซื้อสินค้าของสมาชิกมาเพื่อใช ้วิ เคราะห์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให ้
กลุม่บรษิทัฯ สามารถวางแผนการตลาดและคดัเลอืกสนิค้า
ที่นำามาจำาหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ 
ตอบโจทย์ลกูค้าแต่ละกลุม่ได้ดยีิง่ขึน้

(2) กจิกรรมส่งเสรมิการขาย

กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ผ่านช่องทางการจำาหน่ายต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย
และทำาให้สนิค้าหมนุเวยีนตลอดทัง้ปี ดงันี้

◆ โปรโมชัน่ลดราคา (Price off) 

◆ โปรโมชัน่ของแถม (Premium)

◆ โปรโมชัน่ยิง่ซือ้มาก ยิง่ประหยดัมาก (Buy more save more)  

◆ โปรโมชัน่แจกสนิค้าตวัอย่าง (Sampling) 

◆ โปรโมชัน่แลกซือ้ (Redeem Offer)

(3) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั

ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลกได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กจิกรรม
การลงทุนและการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวอีกท้ัง
มาตรการภาครฐัในการควบคมุการระบาด ส่งผลให้มกีาร
ปิดพื้นที่ค ้าปลีกช่ัวคราวในบางสาขา แต่อย่างไรก็ดี
สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
จำากัดเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ยัง
สามารถให้บริการผ่านช่องทางส่ังซ้ือสินค้าแบบออนไลน์ 
(E-Commerce) และช่องทางการสัง่ซือ้สนิค้าโดยตรงทาง
โทรศัพท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผู้แทนขายได้
ตามปกติ

อย่างไรกด็ธุีรกจิค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านค้าวสัดกุ่อสร้าง 
ซ่อมแซมตกแต่งบ้าน ในอนาคตยงัคงมศีกัยภาพการเติบโตสงู 
กลุ่มบริษัทฯ เหน็ว่าธุรกจินีย้งัมศีกัยภาพ และโอกาสทางการ
ตลาด อกีท้ังการทีม่ผีูป้ระกอบการในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นจะ
ช่วยเร่งให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคให้
รูจ้กัร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) ได้มากยิง่ขึน้ จงึ

ทำาให้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายสาขาไปในพื้นที่ต่าง
จังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ประกอบการ 
ท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผูบ้รโิภคทีเ่ริม่เปลีย่นไป ส่งผลให้การแข่งขนัมี
แนวโน้มสงูขึน้ ดงันัน้กลุม่บรษิทัฯ จึงมกีารทบทวนปรบัแผน
กลยทุธ์ทางการตลาดอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
ภาวะเศรษฐกจิ และการแข่งขนัทีจ่ะสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง

กลุม่คูแ่ข่งขนั

กลุม่คูแ่ข่งขนัท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมการจำาหน่ายวสัดุก่อสร้าง
และตกแต่งบ้านสามารถแยกเป็นกลุม่ต่างๆ ได้ดงันี้

กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิโฮมเซน็เตอร์ ได้แก่

1. โฮมโปร (Home Pro) : บรหิารงานโดย บรษิทั โฮม 
โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิค้าปลกี
โดยจำาหน่ายสนิค้าและให้บรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัการก่อสร้าง 
ต่อเตมิ ตกแต่ง ซ่อมแซ่ม ปรบัปรงุ อาคาร บ้านและทีอ่ยู่
อาศยัแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) 
ปัจจบุนัมสีาขาทีเ่ปิดให้บรกิารจำานวน 115 สาขา 

2. ไทวสัด ุ: บรหิารงานโดยบรษิทั ซ ีอาร์ ซ ีไทวัสด ุจำากดั 
ในเครอืเซน็ทรลัรเีทลคอร์ปอเรชัน่ จำาหน่ายวสัดอุปุกรณ์
เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครบวงจร ภายใต้จุด
ขาย “ครบ ถกู ด ีทีไ่ทวสัด”ุ โดยเปิดให้บรกิารครัง้แรก ปี 
2553 ปัจจบุนัมสีาขาทีเ่ปิดให้บรกิารจำานวน 54 สาขา

3. โกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL HOUSE) : บรหิารงานโดย 
บรษิทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากดั (มหาชน) ประกอบ
ธรุกจิจำาหน่ายสนิค้าวสัดุก่อสร้าง วสัดตุกแต่ง เครือ่งมอื 
อปุกรณ์ ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเตมิ ตกแต่ง บ้านและสวน 
มาเป็นเวลานานกว่า 12 ปี  ปัจจบุนัมสีาขาทีเ่ปิดให้บริการ
จำานวน 71 สาขา

4. โฮมฮบั (Home HUB) : บรหิารงานโดยคณุองอาจ 
ตัง้มติรประชา จำาหน่ายวสัดกุ่อสร้างและตกแต่งบ้านภาย
ใต้สโลแกน “โฮมฮบั เรว็ ง่าย ได้อย่างใจ” ปัจจุบนัมจีำานวน
สาขาทัง้หมด 5 สาขา โดยตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี3 
สาขา จงัหวดัขอนแก่น 1 สาขา และ จงัหวดัอดุรธานี 1 
สาขา 

5. เมกาโฮม (MEGA HOME) : บรหิารงานโดยบรษิทั 
เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำากดั ศนูย์จำาหน่ายสนิค้าวสัดกุ่อสร้าง
และเครือ่งใช้ต่างๆ โดยมผีูถ้อืหุ้นใหญ่ คอื บรษิทั โฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) (โฮมโปร) เปิด 
ดำาเนนิการปี 2556 ปัจจบุนัมสีาขาทีเ่ปิดให้บรกิาร 14 สาขา

6. บ้าน แอนด์ บยีอนด์ (baan & BEYOND) : บรหิาร
งานโดยบริษทั ซอีาร์ซ ีไทวัสด ุจำากดั ในเครอืเซน็ทรัลรเีทล
คอร์ปอเรชั่น เป็นดีพาร์ทเม้นท์สโตร์สำาหรับบ้าน เปิด
ดำาเนนิงานปี 2556 ปัจจบุนัม ี7 สาขา
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ปัจจยัความเสีย่งทีม่นียัส�าคญับางประการอนัอาจ
มผีลกระทบในทางลบต่อกลุม่บริษทัฯ และมลูค่า
หุ้นของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยความ
เส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้อาจมคีวามเสีย่ง 
อื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาใน
ขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจเป็นปัจจัย
ความเสีย่งทีม่คีวามส�าคญัต่อไปในอนาคต ความ
เส่ียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อ
ธุรกิจ รายได้ ผลก�าไร ผลด�าเนินงาน กระแส
เงินสด ฐานะการเงิน สินทรัพย์ สภาพคล่อง 
แหล่งเงินทุนตลอดจนโอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ 

การขายทีเ่หมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเพือ่
สนับสนุนยอดขายของกลุ ่มบริษัทฯ และดำาเนิน
นโยบายราคาที่สามารถแข่งขันได้เพื่อกระตุ้นหรือ
ดึงดูดผู ้บริโภคให้ซื้อสินค้าและใช้บริการของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าของราคาสินค้า

ความเ ส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ

2) ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน

กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากคู่แข่งในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้
บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้ง
ผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์  ผู ้
ประกอบการร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) 
เช่น ร้านจำาหน่ายเฟอร์นเิจอร์ สนิค้าตกแต่งบ้าน วัสดุ
ก่อสร้าง และสุขภัณฑ์ และผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยผู้ประกอบ
การแต่ละรายพยายามเร่งขยายสาขาเพือ่ให้เข้าถงึกลุม่
ผูบ้รโิภคและครอบคลมุตลาดมากขึน้ ซึง่อาจส่งผลต่อ
ส่วนแบ่งการตลาดและอาจทำาให้กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญในการทำาการตลาด การโฆษณา 
และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าวโดยเน้นการสร้างการรับรู้ในชื่อทางการ
ค้า “ดโูฮม” ว่าเป็นศูนย์รวมสนิค้าและบรกิารด้านวสัดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่มีสินค้าครบวงจร 
ราคาถกู และบรกิารด้วยรอยยิม้ ภายใต้แนวคดิ “ครบ 
ถกู ด.ี..ทีด่โูฮม” และมุง่เน้นในการนำาเสนอผลติภณัฑ์
ที่หลากหลายและครบถ้วน ทำาให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครบถ้วนทุกประเภท
ทั้งสินค้ากลุ่มโครงสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง อีกทั้ง
มีการพัฒนารูปแบบการทำาการตลาดแบบ Omni 
Channel โดยเชื่อมโยงช่องทางการจัดจำาหน่ายหน้า
ร้านสาขาและการเลือกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
(E-Commerce) อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการ
ซื้อสินค้าแบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถดูตัวอย่าง
สินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการ
ออนไลน์อื่นๆ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้
บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ซึ่ง
โดยทัว่ไปมคีวามสัมพนัธ์อย่างมีนยัสำาคัญกบัระดบัการ
ลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์และปริมาณกจิกรรมการ
ก่อสร้าง โดยในปี 2563 ผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกจิไทยและทัว่โลก
ชะลอลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อกำาลงัซือ้ของผูบ้รโิภคและ
ระดับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และปริมาณ
กิจกรรมการก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ เช่น การบริโภคภาคครัวเรือน อัตราการ
ว่างงาน ระดับหนี้ภาคครัวเรือน ภาวะตลาดสินเชื่อ 
การลงทุนภาคเอกชน การลงทนุภาครฐับาล ตลอดจน
การขยายตัวของเมือง (Urbanization) เป็นต้น ดังนั้น 
การเปลีย่นแปลงของปัจจัยดงักล่าวในทางลบอาจส่งผล 
กระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ จึงมีการติดตาม
ภาวะเศรษฐกจิอย่างใกล้ชิด โดยกลุม่บริษัทฯ พจิารณา
และกำาหนดนโยบายการลงทนุขยายสาขาให้รอบคอบ
ระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ รวมถึงการควบคมุค่าใช้จ่าย โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำางาน
ภายในต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รวม
ถงึการจดักิจกรรมทางการตลาดและกจิกรรมส่งเสรมิ
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กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ คือ การสรรหา
สนิค้าทีม่คีณุภาพ ครบถ้วน และราคาแข่งขันได้ ดงัน้ัน 
กลุม่บริษทัฯ จึงหลกีเล่ียงไม่ได้ทีจ่ะต้องเผชญิกบัความ
เส่ียงหรือความท้าทายในการจัดหาและการสั่งซื้อ
สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที ่
หลากหลายได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังต้องบริหาร
จดัการไม่ให้มีสนิค้ามากเกนิไป โดยการวางแผนสัง่ซือ้
สินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการขายและ
ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้หากกลุ ่มบริษัทฯ 
ไม่สามารถจดัหาสินค้าท่ีมคุีณภาพในราคาและปรมิาณ
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธรุกจิ ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิ
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยง 
ดังกล่าว จึงมีการจัดหาและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 
และ/หรือตวัแทนจำาหน่ายสนิค้าทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยมีทีมงานในการหาและคัดเลือกผู้ผลิต และ/หรือ
ตัวแทนจำาหน่ายสินค้ารายใหม่ๆ  เพื่อลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงผู้ผลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจำาหน่าย
สินค้าน้อยราย โดยสร้างอำานาจต่อรองในระยะยาว 
อกีท้ัง กลุม่บรษัิทฯ มกีารวางแผนการจดัซือ้สนิค้าบาง
รายการท่ีราคาไม่ได้เปลีย่นแปลงตามฤดกูาลล่วงหน้า
กับผู้ผลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้า เพื่อ
ให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าตลอด
เวลาและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้

3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการ
จัดซื้อ/จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลาก
หลายได้อย่างเพียงพอ

ผันผวนตามราคาตลาดโลก เช่น สินค้ากลุ่มเหล็ก 
เป็นต้น ทำาให้ในบางครั้งกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนสินค้าที่เพิ่มข้ึนได้ทั้ง
จำานวน หรือปรับราคาขายสินค้าได้ทันที เนื่องจาก
ความสามารถในการปรับขึ้นราคาขายสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ตามต้นทุนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ขึ้นอยู่
กับสภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน การควบคุมราคา
ขาย และมาตรฐานของผู ้ผลิต และ/หรือตัวแทน
จำาหน่ายสินค้า จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนใน
การจัดหาสินค้าและมูลค่าสินค้าคงคลัง โดยอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และผลการดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการจัดซื้อ
สินค้าบางรายการที่่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามฤดูู
กาลล่วงหน้ากบัผูผ้ลติสนิค้า และ/หรอืตวัแทนจำาหน่าย
สนิค้า ในส่วนของสนิค้ากลุม่เหลก็ กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบาย
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ากลุ่มดัง
กล่าวอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของราคา 
รวมทั้งประมาณการยอดขายเพื่อวางแผนการสั่งซื้อ
สินค้าในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการขาย รวม
ทั้งการพิจารณาปรับราคาขายอ้างอิงจากราคาตลาด 
(Market-based Pricing) ควบคู่กับนโยบายการ
กำาหนดอัตรากำาไรขั้นต้นเป้าหมาย (Target Gross 
Profit Margin)

4) ความเสี่ยงจากการปรับเพ่ิมของ
ต้นทุนของสินค้า

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
ซ่อมแซม และตกแต่ง มีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น ปัจจัยที่มีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ  คือ ต้นทุนของสินค้า ซึ่งอาจมีความผันผวน
และขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กลุ่มบริษัทฯ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุปสงค์
และอุปทานของสินค้าหรือวัตถุดิบของสินค้า และค่า
ขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ต้นทุนสินค้าบางรายการมีความ

5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือแนวโน้ม
ตลาด

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโควดิ (COVID-19) ส่งผลทำาให้สภาวะเศรษฐกจิ
ในประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมีนัย
สำาคัญ จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
บรโิภครวมถงึแนวโน้มของตลาด หากกลุม่บรษิทัฯ ไม่
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
บรโิภคและแนวโน้มตลาดได้ทนัต่อสภาวะการณ์ทีเ่กดิ
ขึ้น อาจทำาให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งฐาน
ลกูค้ากลุม่เดมิและการดงึดดูลกูค้ากลุม่ใหม่ ซึง่อาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการติดตาม
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การเปลีย่นแปลงของแนวโน้ม
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ตลาดและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำามาใช้ในการ
วเิคราะห์และกำาหนดกลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิของกลุม่
บริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น 
รูปแบบการจัดวางหน้าร้าน การนำาเสนอข้อมูลสินค้า
โดยผู้ให้คำาแนะนำาผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) 
การวางแผนกิจกรรมด้านการตลาดและกิจกรรมส่ง
เสริมการขาย การพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย
สินค้า และการกำาหนดแผนการขยายสาขาและรูป
แบบสาขา เป็นต้น

เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง 
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน โดยสินค้าบางรายการ เช่น สุขภัณฑ์ สินค้า
เครื่องใช้ภายในบ้าน บางรายการเป็นสินค้าที่นิยมใน
ระยะหนึ่งเท่านั้น จึงอาจทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มีความ
เส่ียงจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จากค่า
เผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย 
โดยเมื่อความนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและ 
ผู้บริโภคมีทางเลอืกมากขึน้ อาจส่งผลให้สนิค้าล้าสมยั
ไม่สามารถจำาหน่ายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจ
ต้องปรับราคาลดลงได้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดัง
กล่าว และมีความพยายามในการลดระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่อย่างต่อเนือ่ง ผ่านการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินค้า 
คงเหลอื การควบคมุปรมิาณสนิค้าคงเหลอืขัน้ตำา่ก่อน
การสัง่ซือ้สนิค้า และการเจรจาต่อรองกบัผูผ้ลติ และ/
หรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้าในการเปลี่ยนสินค้าบาง
รายการจากสินค้ารุ่นเดิมเป็นสินค้ารุ่นใหม่เพื่อลดผล 
กระทบดงักล่าว ทัง้นีม้กีารแยกทมีงานจดัซือ้และทมี
งานบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัออกจากกนั เพือ่ให้เกดิ
การตรวจสอบและถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ตัง้แต่ปี 2561 
กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมเปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้า 
(Distribution Center) ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลอืได้มปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น และในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ ได ้ เริ่ มดำ า เนินการนำ าระบบเกี่ ยวกับ
กระบวนการเติมเต็มสินค้าคงเหลือให้เพียงพอตลอด
เวลา (Replenishment) เข้ามาช่วยบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะดำาเนิน

สินค้าชำารุดและสูญหาย ถือเป็นความเสี่ยงที่มีความ
สำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือ
เป็นสิง่ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ต้องพงึระวงั โดยอาจเกดิได้จาก
หลายสาเหตุ ทั้งการชำารุดหรือสูญหายระหว่างขนส่ง
สินค้า และการชำารุดสูญหายในคลังสินค้า เนื่องจาก
ความผดิพลาดจากระบบการจดัการภายใน การทจุรติ
หรอืฉ้อฉลของพนักงานและลกูค้า และอาจรวมถงึการ
วางระบบการควบคุมภายใน การรับ การส่ง การโอน 
การจัดเก็บ การดูแลรักษาสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้หาก
กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุการชำารดุและสญูหาย
ของสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ อาจส่งผล 
กระทบต่อการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว กลุ ่ม
บริษัทฯ มีหน่วยงานป้องกันการสูญเสีย (Loss Pre-
vention) ในแต่ละสาขา เพื่อทำาหน้าที่ในการวางแผน
และจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ดูแลรักษา 
ปกป้อง การชำารดุและสญูหายของสนิค้า โดยทำาหน้าที่
ประสานกับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง เพื่อหา
มาตรการป้องกันให้เกิดความเสียหายอยู่ในระดับตำ่า
ที่สุด และในส่วนของคลังสินค้า กลุ่มบริษัทฯ ม ี
นโยบายให้มีการตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนของ
สินค้าและตำาแหน่งจัดเก็บอย่างสมำ่าเสมอ และจัดทำา
ที่จัดเก็บสินค้าเฉพาะ เพื่อรองรับสินค้าประเภทที่
ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เพื่อลดการเกิด
สินค้าชำารุดเสียหายน้อยที่สุด

6) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง

7) ความเสี่ยงจากการช�ารุดและสูญหาย
ของสินค้า

การแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 โดยระบบดัง
กล่าวจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการสินค้าคง
เหลือและการลดระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง 
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน ซึง่มจีำานวนสาขาสำาหรบัให้บรกิารลกูค้าในหลาย
พื้นที่ จึงอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ทำางานต่างๆ ของกลุม่บรษัิทฯ รวมถึงความเสีย่งทีเ่กดิ
จากความประมาทเลินเล่อ อาจส่งผลให้เกิดการ 
บาดเจบ็ เสยีชวีติ หรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อ
ทรัพย์สินของกลุ ่มบริษัทฯ รวมถึงอาจก่อให้เกิด
มลภาวะทางสิง่แวดล้อม และอาจส่งผลให้การประกอบ
กจิการของกลุม่บริษัทฯ ต้องถูกระงบั รวมถึงกรรมการ
หรือผู้บริหาร อาจต้องรับโทษทางแพ่ง และ/หรือทาง
อาญา ได้

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญ จึงมีการทำา
ประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของ 
กลุม่บริษทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิความสญูเสยี
และเสียหายต่อทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบ
ธรุกจิของกลุม่บริษทัฯ โดยมนีโยบายทีจ่ดัให้มีประกนัภยั
ความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากความ
เสยีหายทีก่รมธรรม์อาจไม่สามารถคุม้ครองได้ท้ังหมด
หรือครบถ้วน ซึ่งรวมถึง กรณีที่ (1) กรมธรรม์
ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสญูเสยี และ/หรอืความ
เสียหายสืบเน่ืองในบางเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงความ 
เสียหายจากการหยดุชะงกัของธรุกจิ การสญูเสยีรายได้ 
การระงับหรือการหยุดให้บริการสาธารณูปโภค และ
ความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากสงครามและภัยก่อ 
การร้าย (2) มลูค่าความเสยีหายส่วนแรกตามเงือ่นไข
ที่กำาหนดในกรมธรรม์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ครอบคลุม
มลูค่าความเสยีหาย (3) มลูค่าความเสยีหายมากกว่า
จำานวนเงนิประกนัภยั (4) บริษัทประกนัภยัไม่สามารถ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ 
(5) กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าทำา
กรมธรรม์ได้ในราคาทีเ่หมาะสม ในกรณทีีเ่บ้ียประกัน
ภัยมีสัดส ่วนที่สู งและไม ่ เหมาะสม และ (6) 
กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกันภัย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้
ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่กำ าหนดในกรมธรรม ์ ซึ่ ง 
ความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ 
ได้

8) ความเสี่ยงจากการท่ีประกันภัยของ
กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเสีย
หายหรือข้อเรียกร้องท่ีอาจเกิดขึ้น

ปัจจบุนั กลุม่บรษิทัฯ เข้าทำาสญัญาเช่าทีด่นิและอาคาร
ทีส่ำาคญัเพือ่ใช้ในการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ซ่ึง
หากมีการยกเลิกสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและข้อกำาหนด
ที่คล้ายคลึงเดิม หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้เลย กลุ่มบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้ที่ดิน
และอาคารดงักล่าวเพือ่ใช้ในการดำาเนนิธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ต่อไปได้ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
หรือขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคาร หรืออาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากอาคาร และ/หรือส่วน
ปรบัปรงุอาคาร และ/หรอืส่วนปรบัปรงุทีด่นิ ทีไ่ด้ลงทนุ
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อธรุกจิ ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่า
ใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติม

โดยกลุ่มบรษิทัฯ มแีผนดำาเนนิการเพือ่ลดความเสีย่ง ดงัน้ี

	 ◆ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่ดินและ 
  อาคาร พร้อมกับจัดให้มีทีมงานคอยติดตาม 
  ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตาม 
  สัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด

 ◆ การเจรจาเงื่อนไขระยะเวลาการเช่าระยะยาว 
  โดยมากกว่า 30 ปีขึ้น ทั้งนี้หากไม่สามารถ 
  เจรจาเช่าในระยะเวลาดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ 
  จะเจรจาเพื่อให้สามารถเช่าได้ในระยะเวลาที ่
  ยาวที่สุดเท ่าที่ เจ ้าของที่ดินและอาคารจะ 
  พิจารณา โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผล 
  ตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้สำาหรับการเช่า 
  ที่ดินและอาคารสำาหรับการก่อสร้างสาขาขนาด 
  ใหญ่

 ◆ การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนด้าน 
  การเงิน (Financial Feasibility Study) ก่อน 
  การตดัสนิใจลงทุน โดยพจิารณาถงึผลตอบแทน 
  หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า 
  ที่ดินและอาคารได้

9) ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ พ่ึง
พิงโดยการเช่าท่ีดินและอาคารเพ่ือใช้ใน
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจ
จัย

คว
าม

เส
ี่ยง
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ภายใต้แนวคดิการดำาเนนิงานท่ี “ครบ ถูก ด.ี..ทีดู่โฮม” 
กลุ ่มบริษัทฯ จึงมีสินค้าที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้น
การนำาเสนอสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และ
ตกแต่งท่ีครบถ้วน โดยมีการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิต 
และ/หรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้าหลายราย รวมถึงยัง
ทำาการตลาดและจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ
กลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ อาจ
ต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน
ผลิตภัณฑ์เนื่องจากสาเหตุุต่างๆ กรณีดังต่อไปนี้ (1) 
ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (2) ความไม่มี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (3) การชำารุดบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์ (4) การติดฉลากและคำาเตือนของ
ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เพยีงพอ หรอืไม่ถูกต้อง หรอืมข้ีอความ
ที่ทำาให้เข้าใจผิด หรือ (5) การละเมิดลิขสิทธิ์ และ/
หรือ สิทธิบัตรของสินค้าและตราสินค้า

ทัง้นีห้ากมกีารเรียกคนืผลติภณัฑ์บางส่วนหรือทัง้หมด 
รวมถึงการถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด อันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่กลุม่บรษิทัฯ อนัเนือ่งมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
อาจเกดิขึน้ นอกจากนีห้ากมข้ีอกล่าวหาเกีย่วกบัสนิค้า
ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) 
และถงึแม้ว่าข้อกล่าวหาดงักล่าวจะไม่ได้อยูบ่นพืน้ฐาน
ข้อเท็จจริง แต่เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึง
ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ ่ม
บริษัทฯ ได้

กลุม่บรษิทัฯ จึงตระหนกัถึงความสำาคญัของความเสีย่ง
ดังกล่าว จึงมีนโยบายว่าจ้างและจัดหา Outsource  
เพือ่ทำาการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าท่ีจัดซ้ือ/จัดหาจาก
ผู้ผลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเข้มงวดในการ
คดัเลอืกผู้รับจ้างผลติสนิค้า (OEM) ภายใต้ตราสนิค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand)  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ กำาหนดก่อนจะมีการนำาเข้า
มาจำาหน่ายให้แก่ลกูค้า ในอนาคตกลุม่บรษัิทฯ มแีผน
ให้มีการจัดตั้งทีมงานในการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าก่อนรับเข้าศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยทำาหน้าท่ีตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าอีก
คร้ังเพื่อให้ม่ันใจก่อนนำาไปวางจำาหน่าย เพื่อส่งมอบ
สินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ในราคา 
เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า โดยรถ
ขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ เอง หรือมีการว่าจ้างผู้ให้
บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดส่งสินค้า
ให้แก่ลูกค้า ทั้งน้ีอาจมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การขนส่ง และปัญหาการขนส่งไม่ได้คณุภาพจากผูใ้ห้
บริการภายนอก เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ อาจส่งผล 
กระทบต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
มีผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการและนโยบาย
การจัดการความเสี่ยงด้านขนส่ง โดยทีมงานทำาการ
วางแผนและคำานวณปริมาณสินค้าที่ต้องจัดส่งให้
สอดคล้องกบัปรมิาณรถขนส่งและกำาหนดเส้นทางการ
วิ่งของรถขนส่ง พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Global Posi-
tioning System (GPS) เพือ่สามารถตดิตามตำาแหน่ง
ปัจจุบันของรถขนส่งให้เป็นไปตามเส้นทางที่กลุ ่ม
บริษัทฯกำาหนด เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมทักษะการขับข่ีของ
พนกังานขบัรถ และจัดให้มพีนักงานคอยประสานงาน
และดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้
บริการด้านการขนส่งกับกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้สำาหรับการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก มีการจัดทำาทะเบียนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (Approved Vendor List) โดยมี
การพจิารณาคณุสมบตัขิองผูใ้ห้บริการขนส่งอย่างเข้ม
งวด ทัง้ในเรือ่งระยะเวลาการจดัส่งสนิค้า ขอบเขตการ
ให้บริการและต้นทุนค่าขนส่ง รวมทั้งกำาหนดให้มีการ
ทบทวนทะเบียนดังกล่าวเป็นประจำา นอกจากนี้กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการทำาประกันภัยซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดัส่งสนิค้า และกำาหนด
ให้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจัดทำาประกันภัย
เช่นเดียวกัน

10) ความเสี่ยงจากการถูกเรียกร้อง
เกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์

11) ความเสี่ยงด้านการขนส่ง
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ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาท
อย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
มีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารจดัการข้อมูลและพฒันาระบบอย่างต่อเนือ่ง ซึง่
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ใช้โปรแกรม SAP สำาหรับเก็บ
ข้อมูลและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์
และการแบ่งปันข้อมลูภายในหน่วยงานต่างๆ อีกทัง้ยงั
ใช้โปรแกรม SAP ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมขาย
หน้าร้าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการจัดทำางบการ
เงิน รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ ่มบริษัทฯ หากระบบดังกล่าว 
มีปัญหา มีการปิดระบบที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า หรือ
มีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญ จึงมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย
มีมาตรการควบคุมต่างๆ ดังนี้

 ◆ การกำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบ 
  สารสนเทศตามอำานาจและความรับผิดชอบ 
  ของพนักงานแต่ละระดับ

 ◆ การกำาหนดรหัสผ่านในการใช้งานของแต่ละ 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ◆ การสำารองข้อมูลและควบคุมดแูล โดยพนกังาน 
  ทีม่คีวามเชีย่วชาญในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

 ◆ การจัดทำาแผนและทดสอบการบริหารความต่อ 
  เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Plan) 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการวางแผนว่าจ้าง Out-
source ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
สมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ ่มบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน 
สามารถป้องกนัและรับมือกบัความเส่ียงใหม่ๆ ได้อย่าง
มปีระสิทธภิาพ เพือ่รองรบัการเตบิโตของกลุม่บรษิทัฯ 
ในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

12) ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุม่บริษทัฯ มกีารทำาสญัญาทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนนิ
ธุรกิจซึ่งรวมถึงสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคารที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ สัญญาบางฉบับมี 
ข้อกำาหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องกระทำาการและละเว้น
กระทำาการบางอย่าง เช่น การดำารงอตัราส่วนทางการ
เงนิ การจัดใหม้ีประกันภัยเพือ่คุ้มครองภยัตา่งๆ หาก
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว อาจ
เป็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาและส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อเจรจา
เงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ  ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีทีมงานคอย
ตดิตามดแูลเพือ่ให้มัน่ใจว่าการประกอบธรุกิจของกลุม่
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และกลุ ่มบริษัทฯ 
สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญาได้ครบถ้วน

กลุม่บรษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทัง้เงนิ
กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการซื้อ
ที่ดิน และ/หรือ ก่อสร้างสาขา และ/หรือ เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการดำาเนินกิจการ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ภาระทีต้่องชำาระดอกเบีย้และคืนเงนิกู้ยมืให้แก่สถาบัน
การเงนิและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ด้ระบใุนสญัญาเงนิกู้ 
เช่น การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และการทำา
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ความ
สามารถในการกูย้มืเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ขึน้อยูก่บัผล
การดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ 
ในขณะนั้น ข้อจำากัดในสัญญาเงินกู้ปัจจุบันและปัจจัย
อืน่ๆ รวมถงึสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
ทัง้นีอ้ตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเงนิกูบ้างส่วนเป็นอตัรา
ดอกเบีย้แบบลอยตวั หากอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวมกีาร
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัสำาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ มกีารวางแผนทางการเงนิ
และมกีารตดิตามผลการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่

13) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน

1) ความเสี่ยงจากการมีภาระหนี้เงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน

ความเส่ียงด้านการเงิน

ปัจ
จัย

คว
าม

เส
ี่ยง
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กลุ่มบริษัทฯ มีการชำาระเงินค่าสินค้าบางส่วนเป็นเงิน
ตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำาให้ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ 
เพิม่สูงขึน้ และส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานของ
กลุ่มบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเพือ่ทำาหน้าท่ีกลัน่กรองนโยบายและ
แนวทางการบรหิารความเสีย่งในด้านต่างๆ ซึง่รวมถงึ
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิ
ตราต่างประเทศ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย
ป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า (Currency Forward) และสิทธิใน
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency Option) 
เป็นต้น นอกจากน้ี กลุม่บรษัิทฯ ยงัมกีารวางแผนการ
ซือ้สนิค้าล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งในกรณทีีร่าคา
สินค้าผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดำาเนินงานของสาขาในปัจจุบัน หากกลุ ่ม
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุน เพื่อมาใช้ในการ
ขยายธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลให้การลงทุน
ขยายสาขาในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญการ
จดัหาเงนิลงทนุ จงึมกีารวางแผนงบเกีย่วกบัประมาณ
การใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายสาขาเป็นการล่วงหน้า 
และเพือ่ให้มแีหล่งเงนิทนุพร้อมสำาหรบัการขยายสาขา
ได้เพยีงพอ โดยจะดำาเนนิการให้แล้วเสรจ็ก่อนเริม่การ
ก่อสร้างสาขาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งกลุ่ม
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหลาย
แห่ง นอกจากนี้ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความคล่องตัว
ทางการเงนิและความสามารถในการกูย้มืมากขึน้ รวม
ทัง้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุทัง้ตลาดตราสารทนุและ
ตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น

จากการเตบิโตของกลุม่บรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง จงึเหน็
โอกาสในการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งข้ึน โดยมีเป้า
หมายในการเป็นผู้นำาธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้
บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของ
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความจำาเป็นในการ
จัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการขยายสาขาใน
อนาคต ซึ่งอาจทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก
การจัดหาที่ดินที่มีขนาดพื้นที่เพียงพอในพื้นที่ตามที่
กำาหนดในแผนธุรกิจ และ/หรือความเสี่ยงจากต้นทุน
การได้มาซึ่งที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนสูงกว่าที่คาด
การณ์ไว้ หรอืกลุม่บริษทัฯ อาจไม่สามารถขยายสาขา
ใหม่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงพิจารณาและดำาเนินการจัดหา
ทีด่นิด้วยความระมดัระวงั โดยจดัให้มทีีมงานของกลุม่
บริษัทฯ รวมทั้งมอบหมายให้ตัวแทนจัดหาที่ดินเป็นผู้
ดำาเนนิการรวบรวมทีด่นิตามหลกัเกณฑ์ทีก่ลุม่บรษิทัฯ 
กำาหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์กับ
ตัวแทนจัดหาที่ดินหลายราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดหาที่ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ จะเข้าทำาสัญญาซื้อขาย และ/หรือสัญญาเช่า

ความเส่ียงจากการขยายการลงทุน

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุน
ส�าหรับใช้ในการขยายสาขา

2) ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินส�าหรับ
ใช้เป็นที่ตั้งสาขา

สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด
เพียงพอสำาหรับชำาระดอกเบ้ียและชำาระคืนเงินกู้ยืม 
โดยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่กำาหนด
ในสัญญาเงินกู้ และ/หรอืขอผ่อนผนัการปฏบัิตติามข้อ
กำาหนดดังกล่าวในสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเพือ่ทำาหน้าท่ีกลัน่กรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวม
ถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เพือ่
ป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุน
การกูย้มืและเงือ่นไขต่าง ๆ  จากหลายสถาบันการเงิน 
เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสมที่สุด

การลงทุนเปิดสาขาใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา
ใช้เงนิลงทนุจากเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ และ/หรอื
เงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น และ/หรือกระแสเงินสดจาก
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ที่ดินกับเจ้าของที่ดินโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคา
ที่ดิน และ/หรืออัตราค่าเช่าที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำา
สัญญาเป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนือ่ง ซึง่ถ้าหากกลุม่บรษัิทฯ ไม่สามารถดำาเนนิการ
ตามแผนการขยายธุรกิจได้สำาเร็จภายใต้งบประมาณ
ที่วางแผนไว้หรือภายในกรอบเวลาที่กำาหนด หรือการ
สร้างรายได้ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมต้ีนทนุการ
ดำาเนินงานท่ีสูงขึ้น อาจทำาให้ผลตอบแทนที่กลุ ่ม
บริษทัฯ ได้รับจากการเปิดดำาเนนิการสาขาดงักล่าวไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือสูญเสียโอกาสในการ
ลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ รวมถึง
ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ ่ม
บริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่
หลายสาขาท่ีผ่านมา ทำาให้กลุ ่มบริษัทฯ มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้าน
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง ท้ังนี้ก่อนการเข้า
ลงทุนขยายสาขาใหม่ กลุม่บริษัทฯ มกีารประเมนิการ
ลงทุนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งมีการ
ติดตามการดำาเนินการตามแผนการขยายสาขาอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าการขยายสาขาใหม่เป็นไปตาม
งบประมาณและกรอบระยะเวลาดำาเนินการที่วางไว้ 
รวมถงึกลุม่บรษัิทฯ มกีารตดิตามผลประกอบการของ
สาขาและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับแผนการ
ดำาเนินการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที

3) ความเสี่ยงจากการท่ีผลตอบแทน
จากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาด
การณ ์และ/หรือกลุ่มบริษทัฯ อาจสญูเสยี
โอกาสในการลงทุน

บริษัทฯ ร่วมกัน เพื่อครอบงำากิจการร่วมกัน (Acting 
in Concert) แต่สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะทำาให้
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกำาหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นรายอื่นของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วง
ดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีข้อกำาหนดจริยธรรมทาง
ธุรกิจและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่จะ
ช่วยปกป้องสิทธิของผู ้ถือหุ้นผู ้มีส่วนได้เสีย และ
ควบคุมการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้
มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทัง้น้ี คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน 
ในจำานวนนี้มีกรรมการอิสระจำานวน 5 ท่าน ซึ่ง
มากกว่าหนึง่ในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมด และ
มกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการบรษิทั เพือ่ทำา
หน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดลุ ตดัสนิใจ และพจิารณาอนมุตัิ
รายการต่างๆ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ให้มัน่ใจได้ว่าการดำาเนนิการใดๆ ของกลุม่บรษัิทฯ เป็น
ไปเพือ่ประโยชน์ของกลุม่บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายย่อยและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และกลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่อง
ทางที่ผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชมุ หรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ตามแนวทางทีบ่รษิทัฯ 
กำาหนด นอกจากนัน้แล้ว กลุม่บรษิทัฯ ยงัจดัให้มีกลไก
ในการตรวจสอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ อกีทัง้ได้มแีนวปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการกำาหนด
กรณทีีม่กีารทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบับคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกัน โดยบคุคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธิออกเสยีงในการ
อนุมัติรายการดังกล่าว

1) ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2563 ครอบครัวตั้งมิตรประชาจะถือ
หุน้ทางตรงและทางอ้อมรวมกนัประมาณร้อยละ 72.5 
ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมด แม้ว่าสมาชิก
ในครอบครัวไม่มีเจตนาจะกระทำาการถือหุ้นในกลุ่ม

2) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้บริหาร
หลักและพนักงานที่มีความสามารถ

ความสำาเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และความต่อเนื่องใน
การทำางานกับกลุ่มบริษัทฯ ของผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชาซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการ
เพิ่มจำานวนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม เพ่ือ

ปัจ
จัย

คว
าม

เส
ี่ยง



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)50

รองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจูงใจและรักษา
ผู้บริหารหลักและพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถไว้
ได้ หรอืไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรือเพิม่เตมิ
ได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสมในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนิน
งาน ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญใน
การจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ 
และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบ
ของบุคลากร รวมถึงการจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสม
กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏบัิติงานของพนกังานในแต่ละระดบัและแต่ละสาขา
ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของ
บุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดสรร
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
แต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำาแหน่ง
งานและการสรรหาพนกังานใหม่ เพือ่ทดแทนบุคลากร
ที่สูญเสียไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ทีจ่ะได้รบัความคุม้ครองทางกฎหมาย ให้ได้รบัข่าวสาร
ที่ถูกต้องเพียงพอเก่ียวกับสินค้า ความปลอดภัยจาก
การใช้สินค้า การได้รับความเป็นธรรมในการทำา
สัญญา และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความ
เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับความคุ้มครอง
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หากผู้บริโภคนำาสินค้าไปใช้
และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ
อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคล
อื่น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือ
ไม่ก็ตาม และไม่ว่าความไม่ปลอดภัยอันเน่ืองมาจาก
การผลิต การออกแบบ หรือแม้แต่การไม่ได้กำาหนด
วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำาเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ที่เหมาะสม โดยกฎหมายดังกล่าวกำาหนดให้สิทธิผู้
บริโภคในการเรียกค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมมากขึ้น 
นอกเหนือจากที่กำาหนดตามกฎหมายทั่วไป คือ 
ค่าสนิไหมทดแทนสำาหรบัความเสยีหายต่อจติใจ และ
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษท่ีเพิ่มขึ้นจาก 
ค่าสนิไหมทดแทนแท้จรงิได้อกี 2 เท่า ไม่ว่าผูป้ระกอบ
การจะเป็นผูผ้ลติ ผูว่้าจ้างให้ผลติ ผูน้ำาเข้า ผูข้ายสนิค้า
ที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือ
ผู้นำาเข้าได้

นอกจากนี้ การจัดหาสินค้ามาเพื่อจำาหน่าย หรือการ
จำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ ่มบริษัทฯ 
(House Brand) ต้องดำาเนินการภายใต้กฎหมาย 
ดังกล่าว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ 
ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ตามกฎหมาย 
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการ
ดำาเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลกระทบต่อ 
ชื่อเสียงและโอกาสในการทำาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น จึงกำาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพและการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) 
ที่เข้มงวด รวมทั้งกำาหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House 

ความเ ส่ียงเกี่ยวกับกฎระเ บียบและ
กฎหมาย 

1) การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่
ภายใต้กฎหมาย และระเบียบหลายประเภท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับผู้บริโภค ซ่ึงท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มี
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเพ่ิมขึ้นนอก
เหนือจากบริษัทอื่นโดยทั่วไป อันอาจท�าให้
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินกิจการเพ่ิมขึ้น และมีความเสี่ยง
ด้านการรับผิดเพ่ิมขึ้น

2) ความเสี่ยงในเรื่องการละเมิดต่อ
กฎหมายสิทธิบัตร

นอกเหนอืจากการดำาเนนิธรุกจิโดยปกตทิีต้่องอยูภ่าย
ใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยทั่วไป ธุรกิจของ
กลุม่บริษทัฯ เป็นธรุกจิทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัผูบ้รโิภค 
และอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะท่ีสำาคัญอีก 2 ฉบับ 
กล่าวคือ พระราชบัญญตัคิวามรบัผดิต่อความเสยีหาย
ที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดย
กฎหมายทัง้สองฉบับดังกล่าวบัญญตัสิทิธขิองผูบ้รโิภค

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเป็น
ธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัสนิค้าหลากหลายประเภทและบาง
ประเภทมกีารหมนุเวยีนเปลีย่นรปูแบบสนิค้าอยูเ่สมอ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีการจัดหาและสั่งซื้อจาก 
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ผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้า และไม่ว่าจะ
เป็นการจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตโดยตรง
หรือการจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ ่ม
บริษัทฯ (House Brand) การประกอบธุรกิจปกติ 
ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดคดีความฟ้องร้องได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิต ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรอืนำาเข้ามาในประเทศซึง่สินค้าท่ีมบุีคคลอืน่เป็น
ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยกลุ่มบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต
จากผู้ทรงสิทธิบัตร อาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรง
สิทธินั้น อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติสิทธิ
บัตร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
การกระทำาดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจ
รวมไปถึงผู้แทนนิติบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรับผิด
ทางแพ่งและทางอาญา 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้
มีขั้นตอนการทำางานและกระบวนการตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรก่อนที่จะมีการสั่งซ้ือและ/หรือ
จำาหน่ายสินค้าจากผู้จำาหน่ายสินค้าทั้งในประเทศไทย

การประกอบธรุกจิของกลุม่บริษัทฯ อยูภ่ายใต้พระราชบัญญติั
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจมีการแข่งขันอย่าง
เสรี เป็นธรรม และป้องกนัการผกูขาดทางการค้า โดย
มคีณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าทำาหน้าทีใ่นการ
กำากับดูแลการประกอบธุรกิจเพื่อให้เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น หากมีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
ว่าเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้าต่อคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า จะ
ส่งผลให้มีการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง หรือ
ดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้า 
ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวจะทำาให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ด ีและอาจส่งผลต่อชือ่เสยีงและ
มุมมองของสังคมที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ ในด้านลบ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นเรื่องที่สำาคัญ 
ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนนิธรุกจิด้วย

3) กลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการ
ค้ าตามกฎหมายว่ า ด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า

ความเป็นธรรม มจีรยิธรรม และไม่กระทำาการใด ๆ  อัน
เป็นการผูกขาดทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมทั้งต่อลูกค้า
และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเป็น
ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าหลากหลายประเภทและบาง
ประเภทต้องอยู ่ภายใต้การบังคับของมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมตามพระราชบญัญัตมิาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีการจัดหา
และสั่งซื้อจากผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้า 
และไม่ว่าจะเป็นการจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้
ผลิตโดยตรงหรือการจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) การประกอบธุรกิจ
ปกติดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในการที่ต้องควบคุมให้
สินค ้าดังกล ่าวเป ็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ดังนั้นหากกลุ่มบริษัทฯ มีการจำาหน่าย 
มีไว้เพื่อจำาหน่าย เสนอขายหรือนำาเข้ามาในประเทศ
ซึ่ งสินค ้าที่ ไม ่ เป ็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ.2511 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
อาจรวมไปถึงผูแ้ทนนติิบคุคลของกลุม่บรษัิทฯ ต้องรบั
ผิดทางแพ่งและทางอาญา 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้
มขีัน้ตอนการทำางานและกระบวนการตรวจสอบสนิค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อน
ที่จะมีการจัดหาและสั่งซื้อ และ/หรือจำาหน่ายสินค้า
จากผู ้ จำ าหน ่ ายสินค ้ าทั้ ง ในประ เทศไทยและ 
ต่างประเทศ

4) ความเสีย่งเกีย่วกบักฎหมายมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

ปัจ
จัย

คว
าม

เส
ี่ยง



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)52

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความชำารุด
บกพร่องของสินค้า ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้
บรโิภคทีไ่ด้รบัความเสียหายจากสินค้าท่ีชำารุดบกพร่อง 
และกำาหนดวธีิการเยียวยาความเสยีหายของผูบ้รโิภค 
โดยผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะเรียกให้ผู้ประกอบการ ซึ่ง
หมายถงึ แก้ไข เปลีย่นแปลง เปลีย่นสนิค้า เลิกสญัญา 
ขอลดราคา และเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ใน
กรณีที่สินค้ามีความชำารุดบกพร่องได้ ผู้ขาย ผู้ผลิต
เพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรอืผูซ้ือ้เพือ่ขายต่อซ่ึงสนิค้า ได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรา
กฎหมาย และหากกฎหมายดงักล่าวมผีลใช้บังคบัตาม
ท่ีเสนอ กลุม่บรษัิทฯ ในฐานะผูข้ายจงึมหีน้าทีโ่ดยตรง
ในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคในความ
เสียหายจากความชำารุดบกพร่องของสินค้า ซึ่งหาก
กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและการจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน
และโอกาสในทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่ม
บริษัทฯ จะต้องจัดหา จัดให้มี หรือดำารงไว้ซึ่ง 
ใบอนุญาตต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ อาทิ
เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (หิน ดิน ทราย ซีเมนต์) ซึ่งต้องมีไว้เพื่อใช้
ในการจำาหน่ายซีเมนต์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งต้องมีไว้เพื่อการ

5) การมีผลใช้บังคับของกฎหมายเกี่ยว
กับความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่อง
ของสินค้าอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
รวมทั้งผลกระทบต่อชื่อเสียงและโอกาส
ในทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาหรือจัด
ให้มีใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องมีเพ่ือใช้ใน
การประกอบกิจการงานส่วนต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ

ขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตที่
ต ้องจัดหา จัดให ้มี หรือดำารงไว ้นี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งประเภทและจำานวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจำาหน่ายและ
บริการที่กลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการ ณ ขณะใดขณะ
หนึ่ง แม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตาม 
ดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตต่างๆ โดย
สมำ่าเสมอ แต่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่ากลุ่ม
บริษทัฯ จะสามารถจดัหาหรอืจัดให้มใีบอนญุาตต่างๆ 
เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของกลุม่บรษิทัฯ และอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
	 ทนุจดทะเบียน	 : 2,165,520,000 บาท (หุน้สามญั 2,165,520,000 หุ้น มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)
 ทนุช�าระแลว้ : 2,165,517,966 บาท (หุ้นสามญั 2,165,517,966 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท)
 ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย : DOHOME

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

จากข้อมลูผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีถื่อหุน้ผ่านบรษิทั ไทยเอ็นวดีอีาร์ จำากดั (Thai NVDR) ณ 30 ธนัวาคม 2563 มี
จำานวน 33,484,273 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.5 ของจำานวนหุ้นทีจ่ำาหน่ายแล้วทัง้หมด ทัง้นีหุ้น้สามญัทีถ่อืโดย Thai NVDR 
น้ีจะไม่สามารถใช้สทิธอิอกเสียงในการประชมุผูถ้อืหุน้ได้ ยกเว้นกรณกีารใช้สทิธิออกเสยีงเพ่ือลงมตเิกีย่วกบัการเพิกถอน
หุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Delist) ดงันัน้จำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของบรษัิทฯ จะ
ลดลง ซึง่จะทำาให้สิทธิในการออกเสยีงของผูถ้อืหุ้นรายอืน่เพิม่ขึน้ ทัง้นีผู้้ถอืหุน้และนกัลงทนุสามารถตรวจสอบจำานวนหุ้นที่
ถอืโดย Thai NVDR ได้จากเว็ปไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาใช้สทิธอิอกเสยีงต่อไป

ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน วนัที ่ 30 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 2,165,520,000 หุน้ เรยีกชำาระแล้ว 
2,165,517,966 หุน้ ผูถื้อหุน้ทีถื่อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก ประกอบด้วย

นายมารวย ตั้งมิตรประชา
จ�านวนหุน้ 126,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 5.8

AMPLUS HOLDINGS LIMITED
จ�านวนหุน้ 120,119,999

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 5.5

น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
จ�านวนหุน้ 109,932,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 5.1

นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล
จ�านวนหุน้ 58,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 2.7

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 
70/30
จ�านวนหุน้ 16,850,500

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 0.8

บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จ�ากัด
จ�านวนหุน้ 630,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 29.1

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
จ�านวนหุน้ 252,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 11.6

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา
จ�านวนหุน้ 189,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 8.7

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา
จ�านวนหุน้ 126,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 5.8

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
จ�านวนหุน้ 126,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 5.8
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30.0 (สามสิบ) ของกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการ
จดัสรรทุนสำารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีไ่ด้กำาหนดไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เช่น ผลการดำาเนิน
งาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะ
ทางการเงนิ ความจำาเป็นในการใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยนัน้จะอยู่
ภายใต้อำานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัท โดยจะต้องคำานึงถึงผลดำาเนินงาน สภาพคล่อง
ทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ความ
จำาเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหาร
กิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ 
รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็น
สมควร

เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำาปีจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า
บริษัทฯ มีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้นได้ โดยจะ
รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งน้ี เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไป
ตามหลกับรรษัทภบิาล มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ เมือ่บรษัิทย่อยมกีารจ่ายเงนิปันผล กรรมการผูเ้ป็น
ตวัแทนของบรษิทัฯ ซึง่เข้าเป็นกรรมการในบรษัิทย่อย
แต่ละบริษัทจะทำาการรายงานให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทราบในการประชุม 
คราวถัดไป

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ประวัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2562 มีดังนี้

 2562
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำานวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล) (6 : 1)

มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น 0.166666666667

มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.018518518519

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/หุ้น) 0.185185185186

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิ 52.98%

หมายเหตุ  - ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22.4 
  และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.3
 - ผู้ถือหุ้นลำาดับที่ (1) บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำากัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 
  และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของจำานวนหุ้นจำาหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)
 - ผู้ถือหุ้นลำาดับที่ (7) AMPLUS HOLDINGS LIMITED มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 และนางนาตยา 
  ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของจำานวนหุ้นจำาหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่าย
ตรวจสอบ

ภายใน

เลขานุการ
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จัดซื้อ

ผู้ช่วย
กรรมการ
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ออนไลน์

กรรมการ
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รองกรรมการ
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บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร
การตลาด

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายซัพพลาย
เชน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
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1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 11 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีความเป็นอิสระจาก
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

 1.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.  นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 3.  นายชลิต ทองประยูร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 4.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ

 5.  นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการอิสระ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

- มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.1 รายชื่อ และต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน 11 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อ ต�าแหน่ง

 1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร 
  และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 4. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร

 5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ และกรรมการบริหาร

 6. นายมารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร

 7. นางสาวพิกุล สมวัน กรรมการ

 8. นายชลิต ทองประยูร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
  บริหารความเสี่ยง

 10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ

 11. นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการ และกรรมการอิสระ

นางสาวมยรุย์ี สทีา ทำาหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารบริษทั (Company Secretary) ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
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การประชมุคณะกรรมการบริษทัปี 2563

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้การประชมุ จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

1. นายฉตัรชยั ตวงรตันพันธ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 6 6

  กรรมการตรวจสอบ และประธาน

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

2. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา รองประธานกรรมการ 6 6

  ประธานกรรมการบรหิาร และ

  กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. นางนาตยา ตัง้มติรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร 6 6

  และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 6 4

5. นางสลลิทพิ เรอืงสทุธภิาพ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 6 6

6. นายมารวย ตัง้มติรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 6 6

7. นางสาวพกิลุ สมวนั กรรมการ 6 6

8. นายชลติ ทองประยรู กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 6 6

  และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

9. นายสเุวทย์ ธรีวชริกลุ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรม  6 6

  การตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนด

  ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง

10. นางสาวโสภาวด ีเลศิมนสัชยั กรรมการ และกรรมการอสิระ 6 6

11. นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการ และกรรมการอสิระ 6 5

(1) นายอดศิกัดิ ์ ตัง้มติรประชา นางนาตยา ต้ังมติรประชา 
นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 
นายมารวย ต้ังมิตรประชา สองในห้าคนน้ีลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

(2) นายอดศิกัด์ิ ตัง้มติรประชา นางนาตยา ตัง้มติรประชา 
นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 
นางสาวพิกุล สมวัน นายมารวย ตั้งมิตรประชา สองใน
หกคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้

ริษัทฯ ในเอกสารคำาขออนุญาต หรือการยื่นเอกสารกับ
กรมสรรพากร กรมศลุกากร กรมพฒันาธรุกจิการค้าของ
กระทรวงพาณชิย์ กองงานคนต่างด้าว สำานกังานตรวจคน
เข้าเมือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข แ ล ะหน ่ ว ย ง าน ร า ชก า ร 
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีอากร 
เอกสารนำาเข้าและส่งออก และการแก้ไขเอกสาร ใบอนญุาต
ทำางาน และใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินกิจการ 
ของบริษัทฯ

1.2  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

1.3  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน 5 ท่าน ดังนี้

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหาร ได้มีการจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ นางสาวพิกุล สมวัน ดำารงตำาแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร 

2.นางนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบรหิาร 

3.นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหาร

4.นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการบริหาร

5.นายมารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหาร

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้การประชมุ จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

1. นายสเุวทย์ ธีรวชริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 4

2. นายฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ 4 4

3. นายชลติ ทองประยูร กรรมการตรวจสอบ 4 4

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน 
ดังนี้

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้การประชมุ จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

1. นายฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและ 2 2
  กำาหนดค่าตอบแทน

2. นางนาตยา ตัง้มติรประชา กรรมการสรรหาและ 2 2
  กำาหนดค่าตอบแทน 

3. นายสเุวทย์ ธรีวชริกลุ กรรมการสรรหาและ 2 2
  กำาหนดค่าตอบแทน

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปี 2563

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้การประชมุ จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

1. นายชลติ ทองประยูร ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 4

2. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 4

3. นายสเุวทย์ ธรีวชริกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 4

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งปี 2563
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3. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 11 ท่าน ดังนี้

4. เลขานุการบริษัท

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนั
ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว 
มยรีุย์ สทีา ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทั เพือ่
ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานกุารบรษิทั

เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ทำาหน้าทีร่บัผดิชอบดำาเนนิการ ดงัต่อไปนี้

(1) จดัทำาและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้

 (1) ทะเบียนกรรมการ 

 (2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั  
 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 (3) รายงานประจำาปีของบรษัิท 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ

2. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ 
 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี 
 การเงิน และสนับสนุนองค์กร 

5. นายมารวย ตั้งมิตรประชา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการตลาดออนไลน์

6. นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. นางจินตนา คูณทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

8. นางสาวพรรณี ผิวนวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

9. นางนงเยาว์ สะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10. นายอภิยุช ฟูกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

 (4) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงาน 
 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว 
รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ตดิตามและสอบทานการทำารายการระหว่างกนั หรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

(3) เกบ็รักษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำาเนาให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ภายใน 7 วนัทำาการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ได้รับรายงาน
นัน้

(4) ดำาเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาด
ทนุประกาศกำาหนด 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษทัฯ ได้จดัให้มคีณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพือ่พจิารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการเพ่ือนำาเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 โดยวันที่ 
22 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1.1. ค่าตอบแทนรายเดือน

 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท / คน / เดือน

 - รองประธานกรรมการ 35,000 บาท / คน / เดือน

 - กรรมการ 30,000 บาท / คน / เดือน

 1.2. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท

 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / เดือน

 - รองประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดือน

 - กรรมการ 25,000 บาท / คน / เดือน

 1.3. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย 

 - ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดือน

 - กรรมการ 20,000 บาท / คน / เดือน

ท้ังนี ้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ จะไม่มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุม
ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.  ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(5) ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมาย ข้อกำาหนด 
และระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัท ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องสมำ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ข้อกำาหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคบัต่างๆ 
ท่ีมีนยัสำาคัญให้คณะกรรมการบรษัิทรับทราบ

(6) ตดิตามและดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงาน
สารสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ตามระเบยีบและข้อกำาหนดของหน่วยงานดงักล่าว

(7) จัดการประชุมผู ้ถือหุ ้นและการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของ
บรษิทั และข้อพงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง

(8) ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และการ
ดำาเนนิการอืน่ใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตาม
ทีค่ณะกรรมการกำากับตลาดทนุประกาศกำาหนด และ/
หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
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รายช่ือ ต�าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน รวม
  ทุกคณะ รายเดือน 

1. นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 250,000 480,000 730,000

 กรรมการตรวจสอบ และประธาน

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายอดิศักด์ิ  ต้ังมิตรประชา รองประธานกรรมการบริษัท n/a n/a -

 ประธานกรรมการบริหาร

 และกรรมการบริหารความเส่ียง

3. นางนาตยา  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท n/a n/a -

 รองประธานกรรมการบริหาร และ

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4. นางสาวอริยา  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร n/a n/a -

5. นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร n/a n/a -

6. นายมารวย  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร n/a n/a -

7. นางสาวพิกุล  สมวัน กรรมการบริษัท n/a n/a -

8. นายชลิต  ทองประยูร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 280,000 360,000 640,000 

 กรรมการตรวจสอบ และ

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

9. นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 320,000 360,000 680,000 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 และกรรมการบริหารความเส่ียง

10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 100,000 360,000 460,000

11. นายธรินทร์  ธนียวัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 75,000 360,000 435,000

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2563 มีดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยเลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้บริหาร 8 คน ผู้บริหาร 11 คน
ค่าตอบแทน

23,191,622
ค่าตอบแทน

18,865,922

2562 2563

| หมายเหตุ: (1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างหนักในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง

 ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท 5 ท่าน ประสงค์ไม่รับเงินเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563

 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลากรของบริษัทที่มีความจำาเป็นต่อไป 
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(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหารประกอบด้วยเงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพี และเงนิประกนัสงัคม โดยมีรายละเอยีดดังนี้

| หมายเหตุ: (1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างหนักในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง

 ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท 5 ท่าน ประสงค์ไม่รับเงินเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563

 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลากรของบริษัทที่มีความจำาเป็นต่อไป 

6. กรรมการและผู้บริหารท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทย่อย

ผู้บริหาร 8 คน ผู้บริหาร 11 คน
ค่าตอบแทน

713,381
ค่าตอบแทน

569,230

2562 2563

  รายชื่อบริษัท

 บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป  บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี
 จ�ากัด  จ�ากัด

1.  นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา C  C

2.  นางนาตยา ตั้งมิตรประชา /  /

3.  นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา /  /

4.  นางสลิลทิพ เรืองสทธิภาพ /  /

5.  นายมารวย ตั้งมิตรประชา /  -

รายชื่อกรรมการ

C = ประธานกรรมการ ,/ = กรรมการ

โค
รง

สร
้าง

กา
รจ

ัดก
าร
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7. รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ของกรรมการ ในปี 2563

รายช่ือ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้นท่ีถือ จ�านวนหุ้นท่ี จ�านวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการ

  ณ 1 ม.ค. 63 เปล่ียนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 ถือหุ้น (%)

1. นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ กรรมการตรวจสอบ และประธาน - - - -

บรรลุนิติภาวะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายอดิศักด์ิ  ต้ังมิตรประชา รองประธานกรรมการบริษัท 216,000,000 36,000,000 252,000,000 11.6%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ ประธานกรรมการบริหาร 162,000,000 27,000,000 189,000,000 8.7%

บรรลุนิติภาวะ และกรรมการบริหารความเส่ียง

3. นางนาตยา  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท 162,000,000 27,000,000 189,000,000 8.7%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ รองประธานกรรมการบริหาร และ 216,000,000 36,000,000 252,000,000 11.6%

บรรลุนิติภาวะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4. นางสาวอริยา  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 108,000,000 18,000,000 126,000,000 5.8%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  146,800 141,133 287,933 0.0%

บรรลุนิติภาวะ

5. นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 108,000,000 18,000,000 126,000,000 5.8%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

6. นายมารวย  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 108,000,000 18,000,000 126,000,000 5.8%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

7. นางสาวพิกุล  สมวัน กรรมการบริษัท 223,000 124,466 347,466 0.0%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

8. นายชลิต  ทองประยูร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ กรรมการตรวจสอบ และ - - - -

บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

9. นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - -

บรรลุนิติภาวะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 และกรรมการบริหารความเส่ียง

10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

11. นายธรินทร์  ธนียวัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ
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รายช่ือ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้นท่ีถือ จ�านวนหุ้นท่ี จ�านวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการ
  ณ 1 ม.ค. 63 เปล่ียนแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 ถือหุ้น (%)

1. นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ 

2. นางจินตนา คูณทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 120,000 (120,000) - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ 

3. นางสาวพรรณี ผิวนวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 19,900 (15,350) 4,550 0.0%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ 

4. นางนงเยาว์ สะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 128,200 43,700 171,900 0.0%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

5. นายอภิยุช ฟูกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 30,000 (10,000) 20,000 0.0%

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

6. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่  - - - -

บรรลุนิติภาวะ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

จ�านวนพนักงาน (คน)

รายละเอียดพนักงาน 2561 2562 2563 

สำานักงานใหญ่ 396 461 725

สาขา 3,109 3,245 4,451

รวม 3,505 3,706 5,176

8. รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ของผูบ้รหิาร ในปี 2563

9. บุคลากร
จ�านวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีจำานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

โค
รง

สร
้าง

กา
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าร
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ค่าตอบแทนของบุคลากร

สำาหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 
2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทน
รวมให้แก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในลกัษณะต่างๆ 
ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็น
จำานวน 841.54 ล้านบาท 834.92 ล้านบาท และ 
1,009.42 ล้านบาท ตามลำาดับ

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ในปี 2560 บริษัทฯได้จัดตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพีร่วม
กับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ โดยลกูจ้างและ
บรษิทัฯ จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดอืนคดิเป็น
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานของ
ลูกจ้าง สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายเงิน
สมทบจำานวน 3.75 ล้านบาท และ 5.00 ล้านบาท 
และ 4.78 ล้านบาท ตามลำาดับ กองทุนสำารองเลี้ยง
ชพีจดัเป็นกองทนุทีแ่ยกต่างหากจากสนิทรพัย์อืน่ของ 
บริษัทฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด เป็นผู้บริหารจัดการ
กองทนุ ลกูจ้างจะได้รบัเงนิกองทนุสำารองเลีย้งชพีเมือ่
สิ้นสุดการจ้างงานตามกฎระเบียบของกองทุน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้าน
แรงงานทีส่ำาคญัใดๆ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมนียัสำาคญั
ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภยัฯ ให้เป็นมาตรฐาน ตามกฎหมาย พรบ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน พ.ศ.2554 โดยได้กำาหนดนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยฯ มีการลงนามนโยบายโดยผู้บริหาร
ระดับสูงสุดขององค์กร เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการ
ดูแลความปลอดภัยพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีของกลุ่ม
บริษัทฯ และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน 
โดยมีจัดอบรมให้ความรู้ การฝึกซ้อม และการจัด
กจิกรรมด้านความปลอดภยัฯ เพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหตุ
จากการทำางาน กลุ่มบริษัทฯ ต้ังเป้าในการบริหาร
จัดการและพัฒนาด ้านความปลอดภัยฯ ให ้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

กลุ ่มบริษัทฯ คำานึงถึงการจัดการความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
ดี  โดยการนำาระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
มาดำาเนินการด้วยความมุ่งมั่นดังนี้

(1) ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมใน
การทำางานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่
จะร่วมมอืกนัปฏิบัต ิเพือ่ให้เกิดความปลอดภยัต่อชวีติ
และทรพัย์สนิทัง้หมดของตนเอง ของบรษิทัฯ และของ
ผู้อื่น

(2) บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มี
ความรู้ และมีจิตสำานึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี

(3) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการทำางาน ที่มีต่อ
พนักงานหรือบุคคลอื่น

(4) บรษัิทฯ จะสนับสนนุและส่งเสริมให้มกีารปรับปรงุ
สภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย รวม
ถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

(5) พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่
ดู แ ล แล ะ รั บ ผิ ด ชอบ ในด ้ า นค ว ามปลอดภั ย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำางานของ 
ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำาหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทำางาน เพื่อให้เกิดผลในการ
ปฏิบัติกับทุกๆฝ่ายอย่างสูงสุด
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(7) บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการ
ดำาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานเพือ่ให้เกดิการปฏบิตัิ
อย่างจรงิจงั และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตามข้อบงัคบั 
และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

◆ กลุ่มบริษัทฯ เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงใน
แต่ละพื้นที่เขตเทศบาลของบริเวณใกล้เคียงแต่ละ
สาขา เพื่อดำาเนินการอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและ
อพยพหนีไฟประจำาปี 2563 โดยอบรมความรู้ให้กับ
พนักงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
รวมทัง้พนกังานยงัสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจำาได้อีกด้วย

| ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

| ฝึกอบรมความปลอดภัยในปฏิบัติงานเกี่ยวกันเครน

| ฝึกอบรมการขับขี่รถยก

◆ การจดัให้มกีารฝึกอบรมความปลอดภยัในการปฏิบตัิ
งานเกีย่วกนัเครน เพือ่ใช้ในการยกส่ิงของ โดยได้มกีาร
สอนวธิกีารใช้งาน การตรวจเชค็ และการยกเคล่ือนย้าย
ส่ิงของเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและ
บุคคลรอบข ้างท่ีปฏิ บัติงานในบริเวณใกล ้ เคียง 

◆ การจัดให้มีการฝึกอบรมการขับขี่รถยก อย่างถูก
ต้องและปลอดภัย และการบำารุงรักษารถยก ให้กับผู้
ปฏิบัติงานในแต่ละสาขา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะใน
การควบคุมรถยก การตรวจเช็คสภาพรถยก ให้
สามารถปฏิบัติงานได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรบุคคล
ท่ีถือเป็นสินทรัพย์ที่สำาคัญที่สุดในการดำาเนินธุรกิจ 
และเป็นส่วนสำาเร็จที่จะทำาให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายเพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธภิาพการทำางานในทกุด้านของพนกังานในทกุ
ระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพือ่เพิม่คณุค่าเชงินวตักรรมให้แก่บรษิทัฯ 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำาคัญของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

คณะกรรมการบริหารร่วมกันกับฝ่ายจัดการ และ 
ผูบ้รหิารแต่ละสายงานดำาเนนิการกำาหนดกลยทุธ์ ทีม่ี
จุดมุ่งหมาย เสริมสร้างทัศนคติ เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การทำางานร่วมกัน โดยมีความเหมาะสม สามารถ
จดจำาได้ง่าย กระชบัและครอบคลมุ และปฏิบตัติามได้
อย่างแท้จริง ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการทำางานซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ คือ DOHOME DO BY HEART

H : Honestly : โปร่งใส ตรวจสอบได้
E : Excellent Service : การบริการที่เป็นเลิศ
A : Ability Development : มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
R : Ready to Change : พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
T : Teamwork : การท�างานเป็นทีม
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(1) การสรรหา 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหา 
โดยยึดหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือก
พนกังานต้องมคีวามโปร่งใส และดำาเนนิการด้วยความ
เสมอภาคและเป ็นธรรม โดยจะมีการกำาหนด
คุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้ง
ระบวุฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และ
ข้อกำาหนดอื่นๆ ของแต่ละตำาแหน่งงานอย่างชัดเจน 
โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามวิธีการที่
กำาหนดไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีความเหมาะสม
ตามตำาแหน่งหน้าที่

(2) การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สมำ่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ และความชำานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทฯ ได้
กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความ
รู้ความชำานาญจากการปฏบัิตงิานจรงิ โดยจะจดัให้มผีู้
ควบคมุการดำาเนนิงาน (supervisor) ในแต่ละสายงาน
ทำาหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ 

(2) บริษทัฯ ส่งเสรมิการให้หมนุเวียนงาน (Rotation) 
และดำาเนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจาก
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้แก่
บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถ และศักยภาพในการทำางาน พร้อมทั้งให้นำา
ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรงุการดำาเนนิ
งานในบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(3) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความต้องการและ
จำาเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และ
กำาหนดข้ึนเป็นแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลของบรษิทัฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัทฯ และ
เป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรของบริษัทฯ ให้พร้อมที่
จะรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึน ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำาแหน่งงาน
ที่ว่างได้ 

(4) บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้
ชดิสนทิสนม ความคุน้เคย ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกตำาแหน่งให้สามารถเพิ่ม

คุณภาพการทำางานเพื่อสะท้อนการทำางานอย่างมือ
อาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

การพัฒนาและการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่
พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบ Success 
Factors Performance and Goal  ซึง่เป็นระบบสำาหรบั
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนเส้น
ทางสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และมีแบบแผนดำาเนินการจัดทำาการประเมินผลการ
ปฏิบติังานในตำาแหน่งหลกัทีเ่ป็นหวัใจในการขบัเคลือ่น
ธรุกจิเช่น กลุม่งานขาย กลุม่งานปฏบิตักิาร และกลุม่
งานคลังสินค้า เป็นต้น โดยดำาเนินการออกแบบและ
จัดทำาโครงการดังนี้ 

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) แผนผังเส้นทางการดำารงตำาแหน่งไป
สูต่ำาแหน่งเป้าหมาย ทัง้ในแนวดิง่ (การเล่ือนตำาแหน่ง
ไปสู่ระดับที่สูงข้ึน) และในแนวนอน (การย้ายเลขที่
ตำาแหน่ง หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยการ
มอบหมายงานใหม่) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การสัง่สม
ประสบการณ์และผลงานทีจ่ำาเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ในตำาแหน่งเป้าหมาย โดยได้ออกแบบกระบวนการใน
การดำาเนินการผ่านระบบ SuccessFactors ซึ่ง
พนกังานสามารถตรวจสอบเส้นทางการเตบิโตของตัว
เองได้ผ่านระบบ และสามารถประเมินสมรรถนะ
ประจำาตำาแหน่งในตำาแหน่งที่สนใจได้ผ่านระบบเพื่อ
วางแผนในการพฒันาตนเอง IDP (Individual Devel-
opment Plan) 
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การจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคลผู ้มีศักยภาพ 
(Succession Plan)

การจดัเตรียมและพฒันาตวับุคคลผูม้ศีกัยภาพ ไว้ล่วง
หน้ามากกว่า 2 ปี โดยผสมผสานทั้งกระบวนการคัด
เลือกตัวบุคคลผ่านทาง Talent /Succession Matrix 
และ Career Path เข้าด้วยกนั การดำาเนนิการในรปู
แบบระยะยาวหรือ Long-term Succession Plan นี้ 
Career Path จะมบีทบาทเป็นเครือ่งมอืสำาคญั (HR 
Tool) ท่ีจะช่วยในการจดัเตรยีมและพฒันาผูม้ศัีกยภาพ
ท่ีจะเข้าดำารงตำาแหน่งเป้าหมายในอนาคตให้เกิดความ
พร้อมอย่างเต็มที่ ผ ่านทางกระบวนการสั่งสม
ประสบการณ์ตามทีก่ำาหนดไว้ใน Career Path ของ
ตำาแหน่งผูบ้รหิารระดบั M3 ขึน้ไป

(Potential Evaluation) เพื่อค้นหาผู้มีศักยภาพ หรือ 
Talent เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการจดัทำาข้อมลูเปรยีบเทยีบระหว่างตวับคุคล 
(Candidate) มากกว่า 1-2 คน ในตารางแสดงความ
สัมพันธ์ที่เรียกว่า “Talent/Succession Matrix”และ 
จัดทำาแผนพัฒนาและการประเมินผลรองรับเพ่ือ
เตรียมความพร้อมพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว

นอกจากนีก้ลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนกัและให้ความสำาคญั
ถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล โดยเลง็เหน็ถงึศักยภาพของพนกังาน
ที่สามารถเติบโตก้าวหน้าในเส้นสายอาชีพของตนเอง
และสามารถเติบโตเป็นคู่คิดไปกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้
สูงข้ึนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ 
ประสบความสำาเร็จได้ดียิ่งข้ึน กลุ่มบริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสให้พนักงานที่สนใจปรับเปลี่ยนหรือเลื่อน
ตำาแหน่งในสายงานตามโครงสร้างบริษัท เข้ารับการ
สัมภาษณ์งานผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือก 
ภายใต้ชือ่โครงการ “โตไปด้วยกัน” (Grow Together)

บริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management)

 โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถและองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น ความรู้และผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ
ความสามารถ ประสบการณ์ อายุงาน คุณลักษณะ
ส่วนบคุคลโดยในปี 2564 จะเร่ิมดำาเนนิการผ่านระบบ 
SuccessFactors ในกระบวนการประเมินศักยภาพ 

โครงการ “โตไปด้วยกนั” (Grow Together) 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต่อองค์กรโดยการเปิด
โอกาสและเตรยีมความพร้อมให้กบับคุลากรเตบิโตไป
พร้อมกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ และมีความ
ต้องการทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองลดการสูญ
เสยีบคุลากร ลดการสญูเสยีเวลาและโอกาส รวมทัง้
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ทำาให้เกดิความพงึพอใจในการทำางาน มคีวามก้าวหน้า
อย่างชดัเจน โดยนำาหลกัการ Talent management 
มาเป็นกระบวนการวิเคราะห์และวางแผน ที่มีความ
สอดคล้องกัน ซึ่งมีกระบวนการของการรับสมัคร
พนักงานที่มีความสนใจเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 
(Selection) การนำาไปเข้าสู ่กระบวนการพัฒนา 
(Deployment) และการทำาให้คงอยู ่(Retention) ของ
ทรัพยากรบคุคลทีม่ศีกัยภาพสงูและสามารถทำางานได้
อย่าง มีประสิทธภิาพสงูสดุ

การอบรมพนกังาน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สมำา่เสมอ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ 
และความชำานาญ รวมท้ังประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานในทุกระดับ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
กำาหนดนโยบายและแนวปฏบัิตดิงันี้

(1) วเิคราะห์ความจำาเป็นในการฝึกอบรมและพฒันา 
โดยดำาเนนิการวิเคราะห์ทัง้ระดบัหน่วยงาน และระดบั
บคุคลในบคุลากรทกุกลุม่ ซึง่จะพจิารณาจากขดีความ
สามารถและสมรรถนะของบคุลากร (Competency) 
ความต้องการของหน่วยงาน ความต้องการของลกูค้า 
และความท้าทายเชงิกลยทุธ์

(2) วางแผนการเรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความจำาเป็นทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับ
บคุลากร และสรปุหลักสตูรประจำาสำาหรบัพนกังานใน
ทุกระดับเพ่ือพัฒนาศักยภาพในตำาแหน่งปัจจุบันและ
เตรียมความพร้อมในตำาแหน่งทีส่งูขึน้

(3) ดำาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาโดยยึดหลัก 
70:20:10 คือ

◆ 70% : Experiential Learning พัฒนาการ 
 เรียนรู้มาจากการลงมือทำา On-the-job

◆ 20% : Exchange Learning การเรียนรู้มาจาก  
 บคุคลอืน่ๆ การสอนงาน (Coaching) และการให้  
 Feedback จากหัวหน้า Mentoring พี่เลี้ยงในการ 
 สอนงาน 

◆ 10% : Education Learning เพิ่มเติมความรู้และ 
 ประสบการณ์ผ่านกระบวนการการฝึกอบรม 
 จากการเข้าอบรม VDO Conference, Classroom  
 Training, Digital Learning  

นอกเหนอืจากการฝึกอบรมในห้องเรยีนแล้ว กลุม่บรษิทัฯ 
ยังเล็งเห็นความสำาคัญและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (Digital 
Learning) ที่พนักงานสามารถเรียนรู ้ได้โดยไม่มี 
ข ้อจำากัดด้านสถานที่ ทุกเวลา และเริ่มพัฒนา
กระบวนการ Knowledge Management หรือ KM 
เข้ามาใช้ ทัง้นีต้ั้งแต่เดอืน กุมภาพนัธ์ 2563 กลุ่มบริษทัฯ 
ได้เริ่มใช้งานระบบ Learning Management ซึ่งเป็น 
Module หนึ่งที่อยู่ในระบบ SuccessFactors LMS 
หรือ Learning Management System คือ ระบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่พนักงานสามารถ เรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเนื้อหาความรู้ที่ถูกออกแบบให้
สั้นกระชับ น่าสนใจและทันสมัย ทำาให้พนักงาน
ทำาความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย และสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โค
รง

สร
้าง

กา
รจ

ัดก
าร
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Library (Catalogue) : กำาหนดกลุ่มหลักสูตรโดย
กำาหนดสิทธิการมองเห็นหลักสูตรแบ่งตามสายงาน
และฝ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

Item (รูปแบบของการเรียนรู้) : โดยหลักสูตรซึ่งมี 
3 ประเภทหลกัทีใ่ช้งาน ได้แก่ Course, Online, Blend

Physical Resource : สามารถบริหารทรัพยากร 
ฝึกอบรม เช่น สถานที่อบรม ห้องอบรม และวิทยากร 

Assignment : กำาหนดกลุม่ผูเ้รยีนซ่ึงมท้ัีงการกำาหนด
อัตโนมัติเพื่อกำาหนดให้พนักงานต้องผ่านการอบรม
รวมถึงการกำาหนดเองเมื่อเห็นสมควรว่าพนักงานควร
ศึกษาเพิ่มเติม

Surveys (Evaluation) : แบบฟอร์มประเมิน 
ฝึกอบรม ซึ่งออกแบบใช้งาน 3 ประเภท 1. ประเมิน

หลักสูตร 2.ทดสอบความรู้ 3. ติดตามผลการฝึก
อบรม

(4) ประเมินผลและติดตามหลังการฝึกอบรม โดย 
ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัทฯ

มแีผนดำาเนนิการจดัทำาระบบการตดิตามและประเมนิ
ผล 2 ระดับ คือ 

◆ ประสิทธิภาพ เช่น การจัดฝึกอบรมได้ตามแผน
งาน ความสามารถของวทิยากร และความพงึพอใจใน
การฝึกอบรม 

◆ ประสิทธิผล เช่น ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน 
โดยฝ่ายพัฒนาองค์กรและศูนย์การเรียนรู้ดำาเนินการ
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนา

| หมายเหตุ :  
(1)

จำานวนหลักสูตรที่อบรม (หลักสูตร) หมายถึง จำานวนหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมในปี 2563 /

 (รุ่น) หมายถึง จำานวนครั้งที่มีการจัดฝึกอบรม ในบางหลักสูตรซึ่งมีการจัดมากกว่า 1 ครั้ง เช่น การใช้งานระบบ SuccessFactor

 
(2)

Digital LEARNING ผ่านระบบ SuccessFactors LMS บริษัทเริ่มใช้เดือนเมษายน 2563

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2562 2563

Classroom Training

งบประมาณในการลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 2,114,302 1,882,080

สถิติการฝึกอบรม

Classroom (คน) 2,590 14,542

จำานวนหลักสูตรที่อบรม (หลักสูตร)/(รุ่น)(1) 53/168 175/276

Classroom (ชั่วโมง) 1,098 2,388

Digital LEARNING ผ่านระบบ SuccessFactors LMS(2)

Content ประเภท คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน - 255
และการใช้งานระบบ (คู่มือ)

Content ประเภท VDO ขั้นการปฏิบัติงาน - 20
และการใช้งานระบบ (VDO)

Digital LEARNING (เรียนรู้+ทดสอบผ่านระบบ (คน)) - 1,538
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การกำากับ
ดูแลกิจการ
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ในการดำาเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบรษัิทฯ 
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies 2012) 
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด และหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) ตามแนวทางที่ สำานักงาน ก.ล.ต. 
กำาหนด  เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
และยังทำาให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำาให้
เกิดความเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ
บคุคลภายนอก โดยนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights 
of Shareholders)

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสำาคัญในสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น ท้ังในฐานะของนักลงทุนใน 
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ 
ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้
รับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัทฯ  สิทธิในการได้รับ
ข้อมลูอย่างเพยีงพอ สิทธต่ิางๆ ในการเข้าร่วมประชมุ
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ัง
หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีการอนมุตัิ
ธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไข
หนงัสอืบรคิณห์สนธแิละข้อบงัคบัของบรษิทัฯ การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติทีข่อตามทีร่ะบุไว้ในหนงัสอืเชญิ
ประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชมุและละเว้นการกระทำาใด ๆ  ทีเ่ป็นการ

จำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ 
บริษัทฯ

(2) อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเหมาะสม และ
ละเว้นการกระทำาใด ๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสในการ
เข้าประชมุของผูถ้อืหุน้ เช่น ในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดย
จะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะ
สม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืข้อซกั
ถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกำาหนดหลกัเกณฑ์
การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
และบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(4) สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะรปูแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะหรือต้ังคำาถามในวาระต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่าง
อิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ 

(6) ส่งเสรมิให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม 

(7) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำาหรับแต่ละ
รายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการ

(8) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการเกี่ยวโยง 
การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับ
ผลการลงคะแนน

(9) บริษทัฯ จะจดัให้มบีคุคลากรทีเ่ป็นอสิระทำาหน้าที่
ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ 
จะจัดทำารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูก
ต้องและครบถ้วนในสาระสำาคญั รวมทัง้จะมกีารบนัทกึ
ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
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สำาคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำาผลการ 
ลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งเผยแพร่รายงาน 
การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณา

(11) บริษัทฯ จะจัดส่งสำาเนารายงานการประชุมผู้ถือ
หุน้ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน (The Equitable Treatment 
of Shareholders) 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นได้เสีย (The 
Role of Interested Persons) นโยบาย
การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
ที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดส ่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้น โดยมี
ระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี บริษัทฯ จะจัดทำาหนังสือเชิญ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษ 
ทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

(2) กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
โดยสามารถเสนอชือ่ต่อคณะกรรมการบรษัิทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(3) กำาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่ม
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความ 
เป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระ 
ที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

(4) ผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูบ้ริหารไม่ควรเพิม่วาระการประชมุ
ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะ
วาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ

(5) ในการดำาเนินการประชุมผู ้ถือหุ ้นแต่ละคร้ัง 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่  
ผูถ้อืหุน้และพนกังานของบรษิทัฯ  หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี
ภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ 
ตระหนกัดีว่าการสนบัสนุนและข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินการและ
การพฒันาธรุกจิของบรษิทัฯ  ดงันัน้ บรษัิทฯ จะปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กำาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละกลุม่โดยคำานงึถงึสทิธิของผู้มส่ีวนได้เสยีดงักล่าว
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ  และ
ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียเหล่านั้น 

นอกจากนี้ ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ 
ได้คำานึงถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตาม

บรษัิทฯ จะให้โอกาสแก่ผูถ้อืหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทยีม
กัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะ
ชี้แจงให้ผู ้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลง
คะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ 

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุน
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน

(7) กำาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มี
ส่วนได้เสยีอย่างมนียัสำาคญัในลกัษณะทีจ่ะไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ 

(8) กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำา
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 
และกำาหนดให้กรรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่
จดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่เลขานกุารบรษิทัเป็นประจำา
และเปิดเผยในรายงานประจำาปีของกลุม่บริษทัฯ 



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)76

แนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น:  บรษัิทฯ จะดำาเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส 
 และมีประสิทธิภาพเพ่ือการสร้างคุณค่า 
 ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะ 
 สร้างผลการดำาเนินงานท่ีดีและการเจริญ 
 เตบิโตทีม่ั่นคง เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
 แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ดำาเนนิการ 
 เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและ 
 เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน: บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุรายอย่าง 
 เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที ่
 เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความ 
 สำาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความ 
 สามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง 
 สมำา่เสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา 
 และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึ 
 กบัพนกังานทุกคน และพยายามสร้างแรง 
 จงูใจให้พนกังานทีม่คีวามรู้ความสามารถสงู 
 ให้คงอยู่กบับรษัิทฯ เพือ่พฒันาองค์กรต่อ 
 ไป อีกทั้งยังได้กำาหนดแนวทางในการต่อ 
 ต้านการทจุรติคอร์รปัชนั รวมทัง้ปลกูฝังให้ 
 พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ 
 ระเบียบข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง เช่น การห้าม 
 ใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า: บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ 
 ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่า 
 เทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความ 
 ยติุธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิ 
 และคัดเลอืกคู่ค้าของบริษัทฯ  นอกจากนี้ 
 บริษัทฯ ยังได้จัดทำารูปแบบสัญญาที ่
 เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุก 
 ฝ่าย และจดัให้มรีะบบตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจ 
 ว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
 อย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุรติและ 
 ประพฤติมิ ชอบ ในทุ กขั้ นตอนของ 
 กระบวนการจดัหา โดยบรษิทัฯ ซือ้สนิค้า 
 จากคูค้่าตามเงือ่นไขทางการค้า ตลอดจน 
 ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า: บริษัทฯ รับผดิชอบต่อลกูค้าโดยการรกัษา 
 คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ 
 บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความ 
 ต ้องการของลูกค ้าให ้ครบถ ้วนและ 
 ครอบคลุมให้มากท่ีสุด เพื่อมุ่งเน้นการ 
 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะ 

 ยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คำานึงถึง 
 สุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการ 
 บรโิภคสนิค้าและบริการของบรษิทัฯ  และ 
 การให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการที่ 
 ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยัง 
 จัดให้มีช ่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ 
  สามารถแจ้งปัญหาสนิค้าและบรกิารทีไ่ม่ 
 เหมาะสมเพือ่ทีบ่ริษทัฯ จะได้ป้องกัน และ 
 แก้ไขปัญหาเก่ียวกับสนิค้าและบรกิารของ 
 บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษา 
 ความลับของลูกค้า และไม่นำาไปใช้เพ่ือ 
 ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องโดย 
 มิชอบ

เจ้าหนี้: บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตาม 
 สัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำาคัญ รวมทั้ง  
 การชำาระคนืเงนิต้น ดอกเบีย้และการดแูล 
 หลกัประกันต่างๆ ภายใต้สญัญาทีเ่ก่ียวข้อง

คู่แข่ง: บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขัน 
 ที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ 
 กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม 
 นโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและ บรษิทัฯ ใส่ใจและให้ความสำาคญัต่อความ 
ส่วนรวม: ปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
 คณุภาพชีวติของผูค้นทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกบั 
 การดำาเนินงานของบริษัทฯ  และส่งเสริม 
 ให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำานึกและ 
 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม  
 รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ  
 พยายามเข้าไปมส่ีวนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
 ทีเ่ป็นการสร้างและรกัษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อม 
 และสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมใน 
 ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการอยู่

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าในงานวิจัยตลาด ในปี 2562 โดยเป็นการ
สำารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customers Satisfac-
tion Survey) ทั้งแบบที่สำารวจจากลูกค้าโดยตรงและ
สำารวจจากความนิยมของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
เช่น Facebook เป็นต้น 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยดำาเนิน
การบรหิารจดัการด้านข้อมลูส่วนบคุคล รวมถึงควบคุม
ดูแลอย่างเข้มงวดรัดกุม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า คู่ค้า พนักงานให้ปลอดภัยและโปร่งใส 
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยดำาเนินการดังนี้

◆ กำาหนดนโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือ
ให้เป็นมาตรฐานการทำางานของบริษัทฯ 

◆ แต่งตัง้คณะกรรมการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของ
องค์กร เพื่อคอยดูแล วิเคราะห์ และปรับปรุง
กระบวนการทำางานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด

◆ กำาหนดมาตรการต่างๆ เก่ียวกับการกำาหนด
วัตถุประสงค์ การขอความยินยอม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การใช้ข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล  

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Protection Officer) หรือ (“DPO”) 
และช่องทางการติดต่อ รับคำาร้องขอใช้สิทธิ และช่อง
ทางการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
บริษัทฯ

Email: dpo@dohome.co.th 

ไปรษณีย์: บริษั ท ดู โฮม จำ ากั ด (มหาชน) 
 สำานักงานใหญ่ ดินแดง เลขที่ 60 
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: 02-027-8787 และ 1746

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customers Sat-
isfaction Survey) โดยมีวัตถุประสงค์ของการสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำาผลการสำารวจมา
ประกอบในการพิจารณาการจัดทำาแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมถึงกระบวนการทำางาน
ต่างๆ ของกลุม่บรษัิทฯ ให้มปีระสทิธภิาพและเกิดภาพ
ลกัษณ์ ท่ีดใีนสายตาของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยี เช่น 
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 
ทั้งนี้จากการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 
2562 เทียบกับปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจจากลูกค้าร้อยละ 75.7 และร้อยละ 
84.7 ตามลำาดับ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
ลกูค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จากผูใ้ช้บริการ Facebook 
สูงถึง 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน โดยความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งาน Facebook เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภาย
หลังจากช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ที่กลุ่มบริษัทฯ มี
การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ และจัดตั้งทีมงานคอย
ดแูลลกูค้าช่องทางออนไลน์ให้เป็นระบบและมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น

นโยบายความปลอดภัย และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจแบบยั่งยืน โดยดำาเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดเก็บฐานข้อมูล การประมวลผล 
การแสดงผล การเผยแพร่ สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
ดจิติอล และความต้องการของธรุกจิ โดยส่งเสรมิและ
พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู ้ทกัษะ ความเชีย่วชาญการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเทคโนโลยีที่
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ูแล
กิจ

กา
ร
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามหลักจริยธรรม 
โดยเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยให้
บคุลากรปฏบิตัติามกฎหมาย หรือข้อกำาหนดเกีย่วกบั
ทรัพย์สนิทางปัญญา โดยผูบ้รหิารและพนกังานมหีน้า
ที่ต้องสร้างสรรค์งานที่มี สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจน
ช่วยปกป้องรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญา อาทเิช่น สทิธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ซึ่ง
มีความสำาคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะต้องใช้
สทิธิเหล่านัน้อย่างมคีวามรับผดิชอบ รวมถงึเคารพใน
สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย อาทิเช่น 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมาลง
ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟท์แวร์ ตลอดจนบริหารจัดการการเข้าถึงสื่อ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทกุประเภท รวมถงึการเผยแพร่
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลใด ๆ 
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จาก 
สื่อสังคมออนไลน์

รูด้้านสทิธิมนษุยชน และปลกูจติสำานกึให้บคุลากรของ 
บริษทัฯ ปฏิบตัติามหลกัสทิธิมนษุยชน และหลกัสากล
ที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจ 
ปราศจากการละเมดิสทิธิมนษุยชนในทกุกิจกรรมทาง
ธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนให้
คูค้่า และผูร่้วมธรุกจิ ดำาเนนิธรุกจิโดยไม่เกีย่วข้องกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยคำานงึถงึต้นทนุและประโยชน์ต่อธรุกจิ รวมถึงการ
บรหิารจดัการความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วย
ความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำานึงถึง
ความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิด
สทิธขิัน้พืน้ฐาน และไม่เลอืกปฏบัิตไิม่ว่าจะเป็นในเรือ่ง
ของ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 
การศกึษา สภาวะร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึ
จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้
แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

บรษิทัฯ มุง่มัน่ให้การเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการสร้างองค์ความ

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานความ
โปร่งใส ความซือ่สตัย์สจุรติ ยดึมัน่ในหลกัการการกำากบั
ดแูลกิจการทีดี่ และปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ
การป้องกันและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั การให้หรอื
การรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือภาคเอกชน 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อ
กลุม่ต่าง ๆ  เพือ่มุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชนัในทกุรปู
แบบ

บรษัิทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างองค์กรให้มกีารแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการทำางาน และสายการ
บงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มคีวามชดัเจน เพือ่ให้
มกีารถ่วงดลุอำานาจและมคีวามรดักมุในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่าทุกฝ่ายได้
ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร

บรษัิทฯ ห้ามการคอร์รปัชนัทุกรปูแบบ ห้ามกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัท รวมถงึบคุคลทีอ่าจ
จะถอืได้ว่าเป็นตวัแทนบรษิทั ดำาเนนิการหรอืยอมรบั
การคอร์รปัชนัทกุรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม โดย
ให้ครอบคลมุถงึกลุม่ธรุกจิและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติและข้อกำาหนดในการดำาเนิน
การ ดังนี้

1. ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั
ดำาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูป
แบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึทกุหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้อง และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติาม
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนันีอ้ย่างสมำา่เสมอ

2. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  
ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง
ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน และมหีน้าทีใ่นการ
ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ทุกฝ่าย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ เพือ่ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพธรุกจิ ระเบียบ ข้อบังคบั และข้อกำาหนดของ
กฎหมาย

3. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั มหีน้าที่
ต้องรายงานให้บรษัิททราบถึงการกระทำาทีเ่ข้าข่ายการ
ทุจริต คอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อ 
ผู้บงัคับบัญชา หรอืบคุคลท่ีรบัผดิชอบ และให้ความร่วม
มอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

4. บรษิทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้้องเรยีน
ทีแ่จ้งเรือ่งการทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังบุคคลท่ีให้ความ
ร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการ
ทจุรติคอร์รัปชนั

5. ผูท้ีก่ระทำาการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับโทษทาง
วนิยัตามระเบียบท่ีบริษัทกำาหนดไว้ และอาจได้รบัโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทำานัน้ผดิกฎหมาย

6.บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนั ไปยังหน่วยงานทุกระดบัในบริษัท ผ่านช่อง
ทางต่าง ๆ  เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสือ่สารภายใน
ของบรษิทัฯ เพ่ือให้ผูท่ี้เกีย่วข้องทราบ และนำานโยบาย
ไปปฏิบตั ิเป็นต้น

7. บรษัิทกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริม
ให้มกีารสือ่สารท่ีหลากหลายช่องทาง เพือ่ให้พนกังาน
และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั 
และจดัให้มีมาตรการการปกป้องผูแ้จ้งเบาะแส โดยมี
การปกป้องตวัตนของผูแ้จ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพือ่
หลกีเลีย่งการถูกลงโทษหรอืถูกโยกย้ายทีไ่ม่เป็นธรรม 
รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุก
เบาะแสทีม่กีารแจ้งเข้ามา

8. บรษิทัสนบัสนนุให้คูส่ญัญา คูค้่า หรอืบุคคลอืน่ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการ
ละเมดินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั

9. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือก
บคุลากร การเลือ่นตำาแหน่ง การฝึกอบรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และการกำาหนดค่าตอบแทนของ
พนกังานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพยีง
พอ เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนัภายในองค์กร และ
เป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของ
บรษัิท

10. บรษิทัจัดให้มรีะเบียบการเบิกจ่ายและระเบยีบการ
จดัซือ้จดัจ้าง โดยกำาหนดวงเงนิ ตารางอำานาจอนมุตัิ
วัตถุประสงค์ในการทำารายการ และผู้รับ ซึ่งต้องมี

เอกสารหลกัฐานทีช่ดัเจนประกอบ และมกีารกำาหนด
อำานาจอนมุตัใินแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม 

11. เพือ่ความชดัเจนในการดำาเนนิการในเรือ่งทีม่คีวาม
เสีย่งสงูกบัการเกดิการทจุรติคอร์รปัชนัในเรือ่งดงัต่อไป
นี้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้อง
ปฏิบัตด้ิวยความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แน่ชดั 

 11.1 การให้ มอบหรอืรบัของกำานลั และการเลีย้ง 
 รบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตาม 
 กฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนยีมทางการค้าปกติ 
 หรอืประเพณีนยิมในมลูค่าทีเ่หมาะสม

 11.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน 
 ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย  
 โดยต้องมัน่ใจว่าการให้หรือการรบัเงนิบรจิาค หรือ 
 เงนิสนบัสนนุดงักล่าวไม่ได้เป็นการอำาพรางการตดิ 
 สนิบน

 11.3 ในการดำาเนนิกจิการ การติดต่อ การเจรจา  
 การประมลู และการดำาเนนิการอืน่ ๆ กับหน่วย 
 งานภาครฐั หรอืเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  
 และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการ 
 ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัจะต้อง 
 ไม่ให้หรือรับสินบนในทุกข้ันตอนของการดำาเนิน 
 กิจการ

การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
หากพบเหน็การกระทำาทจุริตคอร์รปัชันทีเ่กีย่วข้องกบั
บริษัท บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการติดต่อ การแจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตรง
กับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) 
ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท ในหัวข้อการกำากับดูแล
กิจการที่ดี (ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการ 
กระทำาผดิ) หรอือเีมล internalaudit@dohome.co.th

การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่อาจ
ได้รับความเสียหาย โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
โดยการรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน
ที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำาที่
เป็นการทจุรติ ฝ่าฝืนกฎหมาย ขดัต่อเจตนารมณ์ตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอน
บริษัทถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น
โดยคำานงึถงึความปลอดภยัของผูร้ายงานหรอืบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

กา
รก

ำาก
ับด

ูแล
กิจ

กา
ร
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
เวลา และโปร่งใส ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  ซึง่ล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน 
ได้เสยีของบริษัทฯ ดังนี้

(1) มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
นักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน

(2) จดัให้มเีจ้าหน้าทีฝ่่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน
หรอืผูถ้อืหุน้ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูของบรษิทัฯ 
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอื และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องรับทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำาผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู ่บนเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน 
ข่าวประชาสมัพันธ์ รายงานประจำาปี โครงสร้างบรษิทัฯ 
และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น โดยทั้งนี้
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลของ 
บริษัทฯ ดังนี้

 (1) ทางโทรศัพท์ : 062-197-6688

 (2) ทางอีเมล์ : IR@dohome.co.th

 (3) เว็ปไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ : 
  http://investor.dohome.co.th/th

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

นกัลงทนุ รวมถงึ ผูถ้อืหุน้ เพือ่เปิดเผยผลการดำาเนนิงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยจัดทำาเอกสารการนำาเสนอเป็น
รายไตรมาส ทั้ งนี้หากมี เหตุการณ์ หรือการ
เปลีย่นแปลงทีม่นียัสำาคญั กลุม่บริษทัฯ จะดำาเนนิการ
สือ่สารแจ้งให้ทราบอย่างสมำา่เสมอ โดยมรีายละเอยีด
กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมพบนักลงทุน และการเยี่ยมชมกิจการ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ 
นักลงทุน รวมถึงผู ้ถือหุ ้น ทั้ งในประเทศและ 
ต่างประเทศเข้าพบ ผูบ้รหิาร เพือ่ให้รบัทราบถงึข้อมลู
ผลการดำาเนินธุรกิจที่ผ่านมา การวางกลยุทธ์ที่สำาคัญ 
รวมถงึแนวโน้มการเตบิโตของธรุกิจ โดยผ่านกจิกรรม
หลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 (1) การจัดกิจกรรมการเดินทางพบปะ 
 นักลงทุน (Road Show) รวม 2 ครั้ง ซึ่งเป็น 
 นักลงทุนสถาบันในประเทศ 

 (2) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสาขา (Site  
 Visit) จากนกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุราย 
 ย่อย รวม 5 ครั้ง

 (3) การจดักิจกรรมพบนกัลงทุน (Company  
 Visit) จากนักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์  
 และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ 
 ต่างประเทศ เพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ่ม 
 บริษัทฯ รวม 56 ครั้ง

 (4) การประชุมทางโทรศัพท์ ร ่วมกับ 
 นักลงทุน (Conference Call) จากนักลงทุน 
 ในประเทศ 57 ครัง้ และนกัลงทนุต่างประเทศ  
 4 ครั้ง เพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ  
 รวม 61 ครั้ง

 (5) การสื่อสารตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 
 ร่วมกับนักลงทุน โดยเฉลี่ยประมาณ 285  
 ครั้ง/เดือน

 (6) การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 
 นักลงทุน (Opportunity Day) รวม 3 ครั้ง  
 จัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ซึ่งมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์ นักลงทุน 
 ผู้ถือหุ้น และส่ือมวลชนเข้าร่วม (ครั้งที่ 1 
 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563, ครั้งที่ 2  
 จัดขึ้นเมื่อ วันที่  24 สิงหาคม 2563, 
 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563)

 (7) การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดย 
 นกัลงทนุสถาบัน (Investment Conference)  

กลุ ่มบริษัทฯ จัดให ้มีการบรรยาย เพื่อชี้แจง 
รายละเอียดรวมถึงข้อมูลต่างๆ สำาหรับนักวิเคราะห์ 
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 รวม 5 คร้ัง ซ่ึงมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์
 นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชนเข้าร่วม

(3) สนับสนุนให้มีการจัดทำาคำาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis) 

เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ 
เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้น 
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ 
บริษทัฯ จำานวนครัง้ของการประชมุและการเข้าประชมุ
ในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำาหน้าที่ รวมทั้ง
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อ
เนื่องในรายงานประจำาปี รวมถึงการเปิดเผยนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้ 
จำ านวนเงินค ่ าตอบแทนที่ เป ิด เผยควรรวมถึ ง 
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย

(5) เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบ
บัญชีให้บริการ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำาปี ตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะพจิารณาให้มกีาร
เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง
ช่องทางอืน่ด้วย เช่น เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ พร้อมทัง้นำา
เสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ (Responsibilities of the 
Board of Directors)

ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการ
กำากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีจำานวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่
ไม่เกิน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด และมีจำานวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน อันจะทำาให้เกิดการถ่วงดุล 
ในการพจิารณาและออกเสยีงในเรือ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติ
ตามทีก่ำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
เกณฑ์ ข้อกำาหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ
ไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด โดย
กรรมการอสิระจะมวีาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนือ่งไม่
เกิน 9 ป ีเว้นแตม่ีเหตุผลและความจำาเป็นตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและ 
ผู ้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัท
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อกำาหนด และ 
กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัให้รับทราบ ท้ังนี ้กรรมการแต่ละ
คนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได ้
ไม่เกิน 5 บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ
บริหารจำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการ
กจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ข้อบังคบั และคำาสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ 
ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบจำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ 
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล
และตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และ
การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การจดัทำา

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมคีณุสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ 
โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายและ

กา
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กิจ
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รายงานทางการเงิน เพือ่ให้การปฏบัิตงิานและการเปิด
เผยข้อมูลของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและ 
น่าเช่ือถอื

(3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทำาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการและ 
ผูบ้ริหารระดับสงู พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดับสงูเพือ่
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนมุตั ิและ/หรือนำาเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมถึงพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสงูของบรษัิทฯ 

(4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเสีย่งจำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
เพือ่ทำาหน้าทีช่่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการ
กำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และกำากบั
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่งโดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มเีลขานกุารบริษัทเพือ่ทำา
หน้าทีใ่นการดำาเนนิการท่ีเกีย่วข้องกบัการประชมุคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำา
แนะนำาในเรือ่งข้อกำาหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะ
กรรมการบรษัิท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้นเก่ียว
กบัการดำาเนนิธุรกจิของบริษัทฯ  และมหีน้าท่ีกำาหนด
นโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของบริษัทฯ รวมทัง้
กำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการ
ดำาเนนิธรุกจิ เพือ่ประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใต้
กรอบข้อกำาหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนนิธรุกจิ ขณะเดยีวกนักค็ำานงึถงึผลประโยชน์
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ท้ังนี ้โดยมรีายละเอียด
ตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรษิทั

(1) นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

บรษิทัฯ ได้จดัให้มนีโยบายการกำากบัดแูลกจิการของ 

บริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่นำาเสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว 
ทัง้นี ้การจดัทำาคูม่อืการกำากบัดูแลกจิการมวีตัถปุระสงค์
เพือ่เป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ในการปฏิบตัติามนโยบายดังกล่าว โดยบริษทัฯ จะจดั
ให้มกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจำาทกุปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ในการดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ 
อย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ 
ได้จัดทำาคูมื่อจรรยาบรรณในการดำาเนนิธุรกิจ ซึง่ได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำาหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ปฏิบติัตามโดยเคร่งครดั 
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่เข้าใจท่ัวทั้งองค์กร 
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ  ดงันี้

 (ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น 

 (ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธ์ต่อลกูค้า

 (ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธ์ต่อคูค้่า 
   คูแ่ข่ง ทางการค้า และเจ้าหนี้

 (ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อ 
   พนกังาน

 (จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
   และสิง่แวดล้อม 

(1) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติมเีหตผุล
และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผล
ประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นสำาคญั โดยกำาหนดให้ผูท้ีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิด
เผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและผูท่ี้เกีย่วข้องให้
บรษัิทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณา รวมถึง
ไม่มอีำานาจอนมุตัใินรายการดงักล่าว

บรษัิทฯ มนีโยบายในการทำารายการเก่ียวโยงกัน และ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ตลอดจนข้อบงัคับของสำานกังาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจำาปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
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(2) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการ
กำากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิาร
และระดบัปฏบัิตงิานท่ีมปีระสิทธภิาพ โดยบริษทัฯ มี
การจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำา
หน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบท่ีวางไว้

(3) การบรหิารความเสีย่ง

บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารกำากบัดแูลระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงจะพจิารณากำาหนดนโยบายการบรหิารความ
เส่ียงท้ังภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความ
ครอบคลมุ และสอดคล้องกบักลยทุธ์และทศิทางของ
ธุรกิจ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาอนมุติั

(4) ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้อง
เรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสการ 
กระทำาผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงาน
ทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรอืการ
ผดิจรรยาบรรณธรุกจิของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอสิระ 
หรอืกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ท้ังนี ้ ข้อมลู
ร้องเรียนและเบาะแสทีแ่จ้งมายงับรษัิทฯ จะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการ 
ตรวจสอบจะดำาเนินการส่ังการตรวจสอบข้อมูลและ 
หาแนวทางแก้ไข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษัิทต่อไป

(5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบัญชแีละผูส้อบบัญชีมาประชมุ
ร่วมกัน และนำาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบรษัิททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทั
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ 
ในรายงานประจำาปี 

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิ
ชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้าง
คณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถงึความ
รบัผดิชอบในฐานะผูน้ำาทีต้่องกำากบัดแูลให้องค์กรมกีาร
บริหารจัดการทีด่ี รวมทัง้กำากบัดูแลกิจการให้นำาไปสู่
การสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยนื

หลักปฏบัิต ิ2 : ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลักของกจิการท่ีเป็นไปเพือ่ความย่ังยนื

คณะกรรมการควรกำาหนดหรอืดแูลให้วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือ
ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้ทัง้กจิการ ลกูค้า ผูม้ี
ส่วนได้เสยี และสงัคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี
ประสทิธผิล

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำาหนดและ
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาด องค์
ประกอบสดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอิสระ ทีเ่หมาะสมและ
จำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสูวั่ตถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลกัทีก่ำาหนดไว้ รวมทัง้กำากับดแูลให้การสรรหาและคดั
เลอืกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพ่ือ
ให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์
ประกอบทีก่ำาหนดไว้

หลักปฏบัิต ิ4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู
และการบรหิารบุคลากร

คณะกรรมการควรกำากับดูแลการบริหารและพัฒนา
บคุลากรให้มจีำานวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม และกำาหนดให้มีแผนสืบทอด
ตำาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียม
สบืทอดตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู รวมทัง้กำากบัดแูลให้มกีารกำาหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและการประเมนิผลดำาเนนิงานของกิจการ

หลักปฏบัิต ิ5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบ
ธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

คณะกรรมการควรให้ความสำาคัญและสนับสนุนการ
สร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกดิมลูค่าแก่ธรุกจิควบคูไ่ปกบั
การสร้างคณุประโยชน์ต่อลกูค้าหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง และ
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และดแูลให้
ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยคำานงึถงึผลกระทบและ
การพฒันาทรพัยากร เพือ่ให้สามารถบรรลวัุตถปุระสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยัง่ยนื
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หลกัปฏบิตั ิ6 : ดแูลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

คณะกรรมการควรกำากบัดแูลให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบ
การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีจะทำาให้
บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธผิล และมีการปฏิบติั
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง

นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะตดิตามดแูลและจดัการ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง 
บรษัิทฯ กบัฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถอืหุน้ 
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรพัย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบริษัทฯ  และการทำา
ธรุกรรมกบัผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วโยงกบับริษทัฯ ใน
ลกัษณะทีไ่ม่สมควร

หลกัปฏบิตั ิ7 : รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและ
การเปิดเผยข้อมลู

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบ
การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สำาคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏบัิติท่ีเกีย่วข้อง

นอกจากนี ้ คณะกรรมการมหีน้าทีใ่นการตดิตามดูแล
ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความ
สามารถในการชำาระหนี ้และจัดให้มกีลไกท่ีจะสามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเงนิในกรณีทีก่จิการประสบปัญหา
ทางการเงนิหรือมแีนวโน้มจะประสบปัญหา 

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ
สือ่สารกบัผูถื้อหุ้น

คณะกรรมการจะดแูลให้มัน่ใจว่า ผูถื้อหุ้นมส่ีวนร่วมใน
การตดัสนิใจในเร่ืองสำาคญัของบริษัทฯ 

4. การประชมุคณะกรรมการและการประเมนิตนเอง

บรษัิทฯ จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่าง
น้อยทกุไตรมาส และมีการประชมุพเิศษเพิม่ตามความ
จำาเป็น โดยมกีารกำาหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหน้า 
และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดำาเนนิงานเป็นประจำา 
บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชมุ เพือ่ให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่าง
เพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่กรณมีเีหตุจำาเป็น
เร่งด่วน และจะจดัให้มกีารบันทึกรายงานการประชมุ
และจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแล้วเพือ่ใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุม 
ทกุครัง้ ควรจดัให้มผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือให้ข้อมลูและรายละเอยีดประกอบการตดัสนิ
ใจทีถ่กูต้องและทนัเวลา

ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ถอืมติ
ของเสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึง่คนมหีนึง่เสยีง 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ 
ในกรณท่ีีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชมุจะ
ออกเสยีงเพิม่ข้ึนอกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่
ปรับปรุงและแก้ไขการดำาเนินงาน โดยมีการกำาหนด
หวัข้อทีจ่ะประเมนิชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมินดงั
กล่าว เพ่ือรวบรวมความเหน็และนำาเสนอต่อทีป่ระชมุ 
รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมนิ
ในภาพรวมในรายงานประจำาปี

5. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบ
เทียบได ้กับระดับที่ปฏิบัติอยู ่ ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการท่ีได้รบัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิ
ชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อย
ควรได้รบัค่าตอบแทนเพ่ิมทีเ่หมาะสมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพือ่นำาเสนอให้ที่
ประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัิ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวย
ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู ้แก ่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และ
เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้าจ
กระทำาเป็นการภายในบริษัทฯ  หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณท่ีีมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการ
เข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ 
รวมถงึจดัให้มกีารแนะนำาลกัษณะธรุกจิ และแนวทาง
การดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่
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คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มกีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ด้
รบัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้ริหารและพนกังาน 
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็น
หลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำาหนดช่วงเวลาและ
พจิารณาผลการปฏบัิตงิานดงักล่าวเพือ่เป็นแผนพฒันา
และสบืทอดงานของบริษัทฯ  ท้ังนี ้เพือ่พัฒนาผู้บรหิาร
และพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำางาน
มากข้ึนและให้สามารถทำางานแทนกนัได้

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะ
กรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยจำานวน 4 
ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมดีงัต่อไปน้ี

(1) คณะกรรมการบรษิทัไม่จำาเป็นต้องเป็นผูถ้อืหุน้ของ 
บรษัิทฯ 

(2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำานวนตามที่ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้กำาหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำานวน
อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจำานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมี
ถิน่ท่ีอยูใ่นราชอาณาจักร

(3) คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบรษิทัเลือกกรรมการคนหนึง่เป็น
ประธานกรรมการบริษัท และในกรณท่ีีคณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคน
หนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิทัก็ได้

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษัิท

ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามของ
จำานวน กรรมการท้ังหมด ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งได้ 
นอกจากกรณีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว 
กรรมการบรษัิทอาจพ้นจากตำาแหน่งเมือ่

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 
จำากดัหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถ้อืหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิห้พ้นจากตำาแหน่ง 

(5) ศาลมคีำาสัง่ให้ออก

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบรษิทั

(1) การทำาหน้าที่ เป ็นประธานในที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษัิท  

(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ประชุมคณะ
กรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 
สองข้างเท่ากัน

(3) มีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชมุ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวนัประชมุ 

(4) การทำาหน้าท่ีเป็นประธานในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ โดย
ประธานกรรมการ จะไม่ต้องไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร
งาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้รบัเงนิเดือน
ประจำา ผูส้อบบญัช ีผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพอืน่ในบริษทั
ร่วม และบรษัิทตรวจสอบบญัชี

(5) ควบคมุการประชมุให้มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตาม
ระเบยีบ ข้อบงัคบัของบริษทั สนับสนนุและเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ ตลอดจน
ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรปุมติทีป่ระชุม

(6) ส่งเสริม และดแูลให้กรรมการปฏิบติัตามหลกัการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง 

(7) สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ และคณะกรรมชุดย่อย เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ

ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการบรษิทั

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทันีไ้ด้ผ่านการพจิารณา และ
ทบทวนโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ 1/2563 
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ูแล
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ร
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เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงได้กำาหนดขอบเขต 
อำานาจหน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษัิทดงันี้

(1) ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ด้วย
ความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซือ่สตัย์สจุรติเพือ่รกัษาสทิธิ
และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทกุราย  

(2) กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ 
วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางในการดำาเนนิธรุกจิ แผนธรุกจิ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำานาจ
อนมุตั ิ(Authority Limits) ของบริษัทฯ และบริษทัย่อย
ตามท่ีฝ่ายจดัการนำาเสนอ รวมถงึกำากบัดแูลการบรหิาร
งานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของ
กิจการท่ีกำาหนดไว้ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผล
ประกอบการทีด่โีดยคำานงึถึงผลกระทบระยะยาว รวม
ถงึกำากบัดแูลการจัดสรรทรพัยากรสำาคญั การบรหิาร
งาน และผลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจดัการหรอืบคุคล 
ใด ๆ ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และ 
ผูถ้อืหุน้ รวมถึงการทบทวนกลยทุธ์ ทิศทางการดำาเนนิ
ธรุกจิ แผนธรุกิจและงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ การตลาด
และสภาพการแข่งขนัท่ีมกีารเปลีย่นแปลงไป

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
จดัการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อ
เนือ่งและสมำา่เสมอเพือ่ให้บรรลกุลยทุธ์และเป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณ และกำากับดูแลให้มีการ
รายงานผลการดำาเนนิงานของกจิการ 

(4) กำากบัดแูลกจิการให้มกีารประกอบธรุกิจตามหลกั
การกำากบัดแูลกจิการท่ีดมีจีริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี และ
ดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้สามารถปรบัตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง 

(5) กำาหนดให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession 
Plan) เพือ่เป็นการเตรียมสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผู้
จดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้
จดัการใหญ่รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนสบืทอด
ตำาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงกำากบัดแูลให้กิจการ
มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวน ความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม

(6) กำากบัดแูลใหม้ีการกำาหนดกรอบ นโยบาย และ
โครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและจงูใจให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึง่
รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่า
ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน และค่าตอบแทนทีส่มัพนัธ์กบั
ผลการดำาเนนิงานระยะสัน้และผลการดำาเนนิงานระยะ
ยาวของกิจการ และการกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการ
จ่ายค่าตอบแทน

(7) ดำาเนนิการให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบงาน
บญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพ และจดัให้มรีะบบ
การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สำาคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตัทิีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้
ตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิ
และความสามารถในการชำาระหนีข้องบริษทัฯ 

(8) กำากบัดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง 
และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและอิสระ 
ในการสอบทานให้กิจการมีระบบควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล

(9) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ ของบรษัิทฯ  

(10) พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพนับรษิทัได้

(11) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ (ในกรณทีีข่นาดของรายการไม่
จำาเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) 
การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการดำาเนนิงานใดๆ ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง

(12) พจิารณาอนมุติัและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำาเป็นต้อง
พจิารณาโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ 
ข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้อง

(13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และรายงานการจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุ้น
คราวต่อไป
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(14) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกดิข้ึนระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย รวมไปถงึการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมคิวรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำา
ธรุกรรมกบัผู้ท่ีมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วโยงกบับริษทัฯ ใน
ลกัษณะทีไ่ม่สมควร ท้ังนี ้ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมี
ส่วนได้เสยีในธรุกรรมใดท่ีทำากบับริษัทฯ หรือมสีดัส่วน
การถอืหุน้ในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิม่ขึน้หรอื
ลดลง ให้กรรมการรายดงักล่าวแจ้งให้บรษัิทฯ ทราบ
โดยไม่ชกัช้า

(15) กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 
และความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับของ
องค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกดิการนำาไปปฏบิตัไิด้จริง

(16) จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ดำาเนนิการกรณีมีการชีเ้บาะแส

(17) ให้ความสำาคญัและสนบัสนนุการสร้างนวัตกรรมที่
ก่อให้เกดิมูลค่าเพิม่แก่ธรุกจิในระยะยาว ควบคูไ่ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

(18) แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด เพือ่ช่วย
เหลอืและสนบัสนนุการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บรษัิทตามความเหมาะสม

(19) แต ่ ง ต้ั ง เลขานุการบริษัทที่ มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ทีจ่ำาเป็นและเหมาะสม เพือ่ช่วยเหลอืคณะ
กรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
และระเบยีบข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง

(20) แต่งตัง้บคุคลให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ หรอื
ผูบ้ริหารของบรษัิทย่อย หรือบริษัทร่วมในจำานวนอย่าง
น้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 
เพือ่ให้มกีารควบคมุการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบรษิทัฯ และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึง่รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูฐานะทางการเงนิ 
ผลการดำาเนนิงาน การทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั และ
การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญให้
ครบถ้วนถกูต้อง 

(21) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองค์กรภายนอกหาก
มคีวามจำาเป็นเพือ่ประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม

(22) จัดทำารายงานประจำาปี และรับผิดชอบต่อการ 
จดัทำาและเปิดเผยงบการเงนิ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัช ี
ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ให้มคีวามถกูต้องเพือ่แสดง
ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาได้
ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ พิจารณาและอนมุติ

(23) กำากับดแูลเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสทิธิของผูถ้อืหุ้นได้
รบัการดแูลตามกฎหมาย 

(24) จดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุสามญั
ประจำาปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทัฯ และดำาเนนิการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็น
ไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส และมปีระสทิธิภาพ รวม
ทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำา
รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(25) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ 
บรษัิทฯ อย่างเป็นธรรม

(26) มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอื
บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบรษิทั ทัง้นี ้ การมอบหมายอำานาจ หน้าที่ 
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะ
ไม่มลัีกษณะเป็นการมอบอำานาจ หรอืมอบอำานาจช่วงที่
ทำาให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำานาจจาก
คณะกรรมการบรษิทัสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอื
บคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วย
งานทีเ่ก่ียวข้องกำาหนด) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้
รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยของ 
บรษิทัฯ  ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการทีเ่ป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีที่ป่ระชมุผูถ้อืหุ้นหรอืคณะ
กรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตัไิว้

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ
จำานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้าน
การบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำา
หน้าท่ีสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้
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กิจ

กา
ร



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)88

ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจ
สอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วย
เหลือการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียว
กับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการ
ประชมุ การนำาส่งเอกสารประกอบการประชมุ และการ
บนัทกึรายงานการประชมุ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้กรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 
อย่างไรก็ตามกรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำารงตำาแหน่ง เป็น
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทั

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตดุงัต่อ
ไปนี้

(1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(2) ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

(3) ตาย

(4) ลาออก

(5) ถกูถอดถอน

(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำากับ หลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกำากบัตลาด
ทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
กำาหนด

ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้ผ่านการพจิารณา
และทบทวนโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 
1/2563 เมือ่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงได้กำาหนด
ขอบเขต อำานาจหน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบดงันี้

(1) สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่าง
ถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ถูกต้อง และ
ครบถ้วน

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Inter-

nal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิผล 

(3) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งต้ัง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
การตรวจสอบภายใน

(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อบงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมาย
และมาตรฐานที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ 
และ/หรอืธุรกิจของบริษทัฯ 

(5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมี
ความเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ 
พร้อมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี รวมทัง้เข้า
ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

(6) พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจ
จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวม
ทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับ
บรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษิทัฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อบรษัิทฯ 

(7) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็น 
 ทีเ่ช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

 (ข) ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบการ 
 บรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในของ  
 บรษัิทฯ  

 (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่า 
 ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและ 
 ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
 กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับกับ 
 บรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบริษทัฯ 

 (ง) ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
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 (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
 ทางผลประโยชน์

 (ฉ) จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
 แต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ 
 กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม 
 กฎบัตร (Charter)

 (ซ) รายการอืน่ใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ และ 
 ผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำานาจ  
 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
 คณะกรรมการบริษัท

(8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
แก้ไขขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์  

(9) ตรวจสอบผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้อำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมอีำานาจในการว่าจ้างหรอื
นำาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ 

(10) ว่าจ้างทีป่รึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือ
ให้ความเหน็หรือคำาแนะนำาตามความจำาเป็น

(11) หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทำา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ 
ฐานะทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบริษทัฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที ่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร

 (ก) รายการท่ีเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทุจริตหรือมีสิ่ งผิดปกติหรือมีความ 
 บกพร่องทีส่ำาคญัในระบบควบคมุภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมาย 
 อืน่ท่ีเกีย่วข้องและมผีลใช้บงัคบักบับรษัิทฯ และ/ 
 หรอืธรุกจิของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดำาเนนิการให้
มกีารปรับปรงุแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ 
การกระทำาตามข้างต้นต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำ ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  หรือ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

(12) พจิารณาและให้ความเหน็ชอบงบประมาณประจำา
ปี อตัรากำาลงั และทรัพยากรท่ีจำาเป็นในการปฏิบตังิาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำาปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับ
เปล่ียนแผนงานตรวจสอบในส่วนทีม่นียัสำาคญั รวมถงึ
กำากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำาปีทีไ่ด้รบัอนมุตัิ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏบิติังานวชิาชพี
ตรวจสอบภายใน และประเมนิคณุภาพการปฏิบตังิาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจำาทกุปี รวมทัง้เข้าร่วมประชุม
กับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือ
ประเด็นทีม่คีวามสำาคญั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการอยู่ด้วย

(13) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และการต่อต้านการคอร์รปัชนั

(14) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผล 
การประเมนิการกำากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม

(15) สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างองิและแบบ
ประเมนิตนเองเกีย่วกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัของ
กจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจรติ (ถ้าม)ี

(16) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์

(17) รายงานผลการดำาเนนิงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
ทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืน

(18) ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบ
หมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบ
คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 
คน โดยกรรมการบรหิารไม่จำาเป็นต้องดำารงตำาแหน่ง
เป็นกรรมการบรษิทัฯ

ทัง้น้ี ให้คณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบริหาร 1 
คน ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร 
และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วย
เหลอืในการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบริหารเกีย่ว
กบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชุม 
นำาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงาน
การประชมุ

กา
รก

ำาก
ับด

ูแล
กิจ

กา
ร
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรหิาร

ให ้คณะกรรมการบริษัทเป ็นผู ้แต ่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารอาจพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตดุงัต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำาหนด 

(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัมมีตใิห้ออก ในกรณี
ท่ีมีจำานวนกรรมการบริหารตำ่ากว่า 3 คน ให้คณะ
กรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารรายใหม่ให้ครบ
ถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ี
จำานวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพือ่ให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร

ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการบรหิาร

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารนี้ ได้ผ่านการ
พจิารณาและทบทวนแล้ว จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรหิาร คร้ังที ่7/2563 เมือ่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2563 เมือ่วนัท่ี 
11 พฤศจกิายน 2563  ซ่ึงได้กำาหนดขอบเขต อำานาจ
หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
ดงันี้

(1) จดัทำาและกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการ
ดำาเนินธุรกิจ นโยบาย เป ้าหมาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำานาจ
อนมุติัของบรษิทัฯ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั
เหน็ชอบ และดำาเนนิการตามทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตดิตามผลการดำาเนนิงาน
ดงักล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล

(2) ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ผ่านกรรมการผู้จัดการ 
ของบรษิทัฯ 

(3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ 
และมอีำานาจในการพจิารณาและอนมุตัใิห้บรษิทัฯ ลงทนุ
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทาง
ธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็น
สมควรเพือ่ดำาเนนิกจิการตามวัตถุประสงค์ของบรษิทัฯ 
ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิเพือ่

การลงทนุดงักล่าว การเข้าทำานติกิรรมสญัญา และ/หรอื 
การดำาเนนิการใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าวจนเสร็จ
การตามอำานาจอนมุตั ิ (Authority Limits) และ/หรอื 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด และ/หรือ ตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง และ/หรอื ตามข้อ
บงัคบัของบริษทัฯ

(4) อนมุติัการเข้าทำาสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวกับการดำาเนนิธุรกิจปกติของบรษิทัฯ (เช่น การซือ้
ขายสนิค้า การให้/ รบับรกิาร และเป็นไปเพือ่ประโยชน์
ในการดำาเนนิงานตามวัตถปุระสงค์ของบรษิทัฯ) ภายใน
วงเงนิตามทีก่ำาหนดไว้ในอำานาจอนมุตั ิ(Authority Lim-
its) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทกำาหนด 

(5) พจิารณาและอนมุตักิารเข้าทำาธรุกรรมทางการเงนิ
กับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเช่ือ 
จำานำา จำานอง คำา้ประกันและการอืน่ รวมถงึการซือ้ขาย
และจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใด ๆ  ตามวตัถปุระสงค์
เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิกจิการของบรษิทัฯ ตลอด
จนถึงการเข้าทำานิติกรรมสัญญา ย่ืนคำาขอ คำาเสนอ 
ติดต่อ ทำานติิกรรมกับส่วนราชการ เพือ่ให้ได้มาซึง่สทิธิ
ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ และ/หรอื การดำาเนนิการใดๆ ที่
เกีย่วข้องกับเรือ่งดงักล่าวจนเสรจ็การตามอำานาจอนมุตัิ 
(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทักำาหนด และ/หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้อง 

(6) อนมุตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาด้านต่างๆ ทีจ่ำาเป็นต่อการ
ดำาเนนิงานของบรษิทัฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ
ทีผ่่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

(7) กำาหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทน
สำาหรบัการกำาหนดเงนิเดอืน การปรับข้ึนเงนิเดือน การ
กำาหนดเงนิโบนสั ค่าตอบแทน และบำาเหนจ็รางวลัของ
พนกังาน และผูบ้รหิาร (ทีไ่ม่ใช่กรรมการผูจ้ดัการ)

(8) ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษิทักำาหนด

(9) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
แก้ไขขอบเขตอำานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์

(10) มอบอำานาจให้บคุคลใดบุคคลหนึง่หรอืหลายคน
ปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 
ทัง้นี ้การมอบอำานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการ
บรหิาร หรอืผูรั้บมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหาร
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สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมคีวามขดั
แย้ง (ตามทีนิ่ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกร รมก า รกำ า กั บ ตล าด ทุ น  แล ะ / ห รื อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้องกำาหนด) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบั
ประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัได้อนมุตัไิว้

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบ
ด้วยสมาชกิจำานวนอย่างน้อย 3 คน ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่
ควรเป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
เลอืกกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึง่เป็น
กรรมการอสิระ 1 คน ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และแต่งตัง้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค ่าตอบแทนเพื่อช ่วยเหลือการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเก่ียวกับ
การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม 
นำาส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบันทึกรายงาน
การประชมุ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาฯ มวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 
ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการบรษัิทด้วย) ท้ังนี ้กรรมการสรรหาฯ ซึง่พ้น
ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สรรหาฯ ได้อกีในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระ
การดำารงตำาแหน่งหรือไม่อาจดำารง ตำาแหน่งจนครบ
กำาหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำานวนกรรมการ 
สรรหาฯ ตำา่กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง 
กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่าง
ช้าภายใน 3 เดอืนนบัแต่วันท่ีจำานวนกรรมการสรรหาฯ 
ไม่ครบถ้วนเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการปฏิบตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจาก
ตำาแหน่งด้วยเหตดัุงต่อไปน้ี

(1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษทั

(2) ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

(3) ตาย

(4) ลาออก

(5) ถกูถอดถอน

(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมี
ลักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายว ่ าด ้ วยบริ ษัท 
มหาชนจำากัด หรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนนี้
ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนโดยที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่20 กุมภาพันธ์ 
2563 ซึง่ได้กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที ่ และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนดงันี้

(1) พจิารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบรษัิท ในเร่ือง
ของจำานวนคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกับขนาด ประเภท 
และความซบัซ้อนของธุรกิจ

(2) กำาหนดคณุสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้ 
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งต้ัง และ/หรอื นำาเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งต้ังต่อไป (แล้วแต่กรณ)ี 
โดยจะดำาเนนิการให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมลูอย่างเพยีงพอ
เก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการ
ตัดสนิใจ

(3) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหา
กรรมการทีค่รบวาระ และในกรณทีีค่ณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนเสนอชือ่กรรมการรายเดมิ ควร
คำานงึถงึผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว
ประกอบด้วย 

(4) พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละ
ท่าน เพ่ือให้แน่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผู้มี
คณุสมบัติครบถ้วน

(5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนา 
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กรรมการ กรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการของ 
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
สภาวการณ์ ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการ
สรรหาควรดแูลให้บรษิทัฯ จดัให้มกีารปฐมนเิทศ และ
แจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่องกรรมการด้วย

(6) จดัทำาและทบทวนแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการ
และผูบ้รหิารระดับสงู เพือ่เตรยีมความพร้อมเป็นแผนต่อ
เนือ่งให้มผีูส้บืทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่
กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูบ้ริหารระดับสงูในตำาแหน่งนัน้ๆ 
เกษียณอายหุรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ เพ่ือให้การ
บริหารงานของบรษัิทฯ สามารถดำาเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่ง  

(7) พจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รปูแบบและหลกั
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำางาน (ไม่ว่าจะอยูใ่น
รูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ 
กรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ 
ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วข้อง รวมถึงการกำาหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
บำาเหน็จรางวลั เงนิโบนสั และปรับข้ึนเงนิเดือนสำาหรบั
กรรมการ กรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ 
ของบริษัทฯ เพ่ือนำาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาต่อไป (แล้ว
แต่กรณ)ี

(8) พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะ
ยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจาก
กรรมการแต่ละคน ท้ังนีค่้าตอบแทนกรรมการควรอยู่
ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ใน
อตุสาหกรรม รวมถึงพจิารณาแนวทางการกำาหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

(9) พจิารณาเกณฑ์ประเมนิผลกรรมการผูจั้ดการของ 
บรษัิทฯ และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเหน็ชอบ

(10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
แก้ไขขอบเขตอำานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้องกบัสภาวการณ์

(11) ดำาเนนิการอืน่ใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษัิทกำาหนด

5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์ประกอบ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยสมาชกิ
จำานวนอย่างน้อย 3 คน ทัง้นี ้กรรมการบรหิารความ
เสีย่งไม่จำาเป็นต้องเป็นกรรมการบรษิทัฯ

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเลอืกกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 1 คน ดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งต้ังเลขานกุาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพือ่ชว่ยเหลอืในการ
ดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกับ
การนดัหมายประชมุ จัดเตรยีมวาระการประชมุ นำาส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชมุ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความ
เสีย่ง

ให ้คณะกรรมการบริษัทเป ็นผู ้แต ่งต้ังบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
กำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำาแหน่งด้วย
เหตดัุงต่อไปน้ี

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำาหนด 

(4) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมีมตใิห้ออก 

ในกรณทีีมี่จำานวนกรรมการบรหิารความเสีย่งตำา่กว่า 3 
คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำานวนกรรมการบริหาร
ความเสีย่งไม่ครบถ้วน เพือ่ให้เกิดความต่อเนือ่งในการ
ปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งนีไ้ด้ผ่านการ
พจิารณาและทบทวนโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2563 ซึง่ได้
กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดังนี้

(1) พจิารณาประเมนิและทบทวนลกัษณะความเสีย่งที่
บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผล 
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กระทบต่อบริษัทฯ (Identification of Risk) และ
กำาหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk 
Appetite)

(2) พจิารณากำาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งทัง้
ภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และ
สอดคล้องกบักลยทุธ์และทศิทางของธรุกจิ และนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาอนุมตั ิท้ังนี ้ต้อง
ครอบคลมุความเส่ียงอย่างน้อย 4 ประการ ดงันี้

 (ก) ความเส่ียงทางการเงนิ (Financial Risk)

 (ข) ความเสีย่งด้านการดำาเนนิงาน (Operational Risk)

 (ค) ความเส่ียงด้านกลยทุธ์การดำาเนนิธุรกจิ (Stra 
   tegic Risk)

 (ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
   (Compliance Risk)

(3) พจิารณากำาหนดกลยทุธ์และแนวทางปฏบัิตใินการ
บริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง ให้สามารถประเมนิ ตดิตามผล และกำากับ
ดแูลระดบัความเส่ียงให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้

(4) กำากับดูแลให้มีผู ้รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารความเสีย่งเพือ่ให้บรษัิทฯ มรีะบบ
การบริหารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องค์กรและ
มกีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง

(5) พจิารณากำาหนดโครงสร้างและแต่งตัง้คณะทำางาน
บริหารความเสีย่ง เพือ่ทำาหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามผล
การจดัการความเส่ียง

(6) พจิารณากำาหนดงบประมาณและวธิกีารตอบสนอง
ต่อความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ เพ่ือ
ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏบิตังิานตามสถานการณ์ความ
เสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เหน็ชอบ

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย 
กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของ 
บรษัิทฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยทุธ์ และแนวปฏบิตัิ
ดงักล่าวมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์และทศิทางธรุกจิ
ของบรษิทัฯ และสามารถกำากับดูแลระดบัความเสีย่งให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำาแนะนำาและการ
สนบัสนนุแก่คณะกรรมการ ในเรือ่งการบรหิารความ
เส่ียงระดบัองค์กร รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีาร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนือ่งและสมำา่เสมอ

(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง

และการจดัการความเสีย่ง

(9) ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษัิทกำาหนด

ผูบ้ริหาร

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการผูจั้ดการ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 มมีตอินมุตัขิอบเขต อำานาจหน้าที่ 
และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ ดงันี้

(1) กำาหนด แผนการดำาเนนิงาน และแผนงบประมาณ
ประจำาปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีฝ่่ายจดัการ
นำาเสนอ รวมทัง้กำาหนดโครงสร้าง และอำานาจบรหิาร
งาน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะ
กรรมการบรษัิทเพือ่พิจารณาอนมุตัต่ิอไป

(2) ดแูล บรหิาร ดำาเนนิงาน และปฏิบัติงานประจำาตาม
ปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามวสิยั
ทศัน์ ทศิทางการดำาเนนิธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน และแผน 
งบประมาณประจำาปีทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร 
และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืตามท่ีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะ
กรรมการบรษัิท

(3) อนุมัติการเข้าทำาสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การ 
ซือ้ขาย การลงทนุหรอืร่วมลงทนุกบับคุคลอืน่เพือ่การ
ทำาธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ 
บรษิทัฯ) ภายในวงเงินตามทีก่ำาหนดไว้ในอำานาจอนุมตัิ 
(Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำาหนด และ/
หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และ/หรอื 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(4) กำากับดแูลการดำาเนนิธุรกิจด้านการเงนิ การตลาด 
งานบรหิารบคุคล และด้านการปฏิบติังานอืน่ๆ โดยรวม
เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ทางธรุกจิ เป้าหมาย 
แผนการดำาเนนิงาน และแผนงบประมาณประจำาปีของ 
บรษิทัฯ ทีอ่นมุติัไว้โดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื 
คณะกรรมการบรษิทั 

(5) แต่งตัง้ทีป่รกึษาด้านต่างๆ ทีจ่ำาเป็นต่อการดำาเนนิ
งานของบรษิทัฯ ภายในอำานาจและวงเงนิตามทีก่ำาหนด
ไว้ในอำานาจอนมุตั ิ(Authority Limits) และ/หรือ ตาม
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ับด

ูแล
กิจ

กา
ร
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ทีค่ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั
กำาหนด

(6) กำาหนดกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ แนวทางปฏบิตั ิข้อ
กำาหนด สำาหรับโครงสร้างองค์กรในตำาแหน่งถดัลงไป
จากกรรมการผูจั้ดการใหญ่ รวมถึงการว่าจ้าง แต่งต้ัง 
โยกย้าย ปลดออก และเลกิจ้างพนกังานบริษทัฯ ใน
ตำาแหน่งทีต่ำา่กว่ากรรมการผูจั้ดการ

(7) กำาหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำาเหนจ็รางวลั 
เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำาหรับผู้บริหารและ
พนักงานบริษัทฯ ในตำาแหน่งถัดลงไปจากกรรมการ 
ผู้จัดการ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

(8) ออกคำาสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภาย
ในบริษทัฯ เพือ่ให้การดำาเนนิงานของบรษัิทฯ เป็นไป
ตามนโยบาย และเพือ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถงึ
รกัษาระเบยีบวนิยัภายในองค์กร

(9) พจิารณาอนมุตัแิผนการปฏบิตักิารของแต่ละสาย
งานของบรษิทัฯ และพจิารณาอนมัุตคิำาขอจากสายงาน
ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ท่ีเกนิอำานาจสัง่การของสายงานนัน้ 
รวมถึงพิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรม
ปกตธุิรกจิของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหาร และ/หรอื คณะ
กรรมการบรษิทั โดยวงเงนิสำาหรบัแต่ละรายการเป็นไป
ตามท่ีกำาหนดไว้ในอำานาจอนมุติั (Authority Limits) 
แต่ไม่เกินงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำาสัญญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าว ท้ังน้ี กรรมการผูจั้ดการ มี
อำานาจอนมุตัท่ีิสำาคญั คอื การลงทุนตามงบประมาณที่
ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทไม่เกนิ 200 
ล้านบาท การลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รบั
การอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัไม่เกนิ 50 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการดำาเนนิงานส่วนใหญ่ไม่เกนิ 20 
ล้านบาท (ขึน้อยูก่บัลกัษณะค่าใช้จ่าย)

(10) ปฏบิตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั รวม
ทัง้มอีำานาจดำาเนนิการใดๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏบัิตหิน้าท่ี
ดงักล่าว

(11)  มอบอำานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคน
ปฏบิติัการอย่างหนึง่อย่างใดแทนกรรมการผูจ้ดัการทัง้นี้ 
การมอบอำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กำาหนด) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ใน
ลกัษณะใด ๆ หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อืน่ใดกับบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัไิว้ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สงูสดุ

1. กรรมการอิสระ

บรษัิทฯ กำาหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระ ดังนี้

(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิาร
งาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจำา 
หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บรษัิทร่วม บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้
รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถงึ
กรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทีป่รกึษา
ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจ
ควบคุมของบริษทัฯ

(ค) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพนัธ์ทางสายโลหติ หรอื
โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของ
บตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
ผูม้อีำานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีำานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 95

หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้
รบัการแต่งตัง้

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถึงการทำารายการ
ทางการค้าทีก่ระทำาเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ด้วยการรับหรือให้กูยื้ม คำา้ประกนั การให้
สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ใดในทำานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญา
มภีาระหนีท้ีต้่องชำาระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสาม
ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ท้ังนี ้ การ
คำานวณภาระหนีดั้งกล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคำานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา
รายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยอนโุลม สำาหรบัการพจิารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดยีวกนั

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อำานาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั 
ผูม้อีำานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสำานักงานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใด ๆ  ซึง่
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน
บาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรือหุน้
ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งต้ัง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เกีย่วข้องกบัผู้ถือหุน้รายใหญ่

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 
บรษัิทฯ หรอืบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนทีม่นัียใน
ห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา หรอื
ถอืหุน้เกินร้อยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัฯ อ่ืน ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีมี่นัยกับกิจการของ 
บรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลัีกษณะอ่ืนใดทีท่ำาให้ไม่สามารถให้ความเหน็
อย่างเป็นอสิระเก่ียวกับการดำาเนนิงานของบริษทัฯ 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ี
ลักษณะเป็นไปตามที่กำาหนดข้างต้นแล้ว กรรมการ
อสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้
ตดัสนิใจในการดำาเนนิกิจการของบริษทัฯ บรษัิทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกัน โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้

2. ผูบ้รหิารระดบัสงู

เม่ือตำาแหน่งกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 
ว่างลง หรอืผูด้ำารงตำาแหน่งไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ 
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ผู้ดำารงตำาแหน่ง
ใกล้เคยีงหรอืตำาแหน่งรองลงมาเป็นผูร้กัษาการช่ัวคราว 
จนกว่าจะมกีารสรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบรษิทัฯ กำาหนด โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้กำาหนด
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ และพจิารณา
คัด เลื อกผู ้ ที่ มี ความเหมาะสมในด ้ านความรู ้ 
ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ มวีสิยัทศัน์ และเข้าใจ
วฒันธรรมองค์กร เพือ่เสนอชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาแต่งตัง้ และ/หรอื นำาเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น
พจิารณาแต่งต้ังต่อไป (แล้วแต่กรณ)ี

การก� ากับดูแลการด� า เนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บรษัิทร่วมนัน้ บริษทัฯ กำาหนดนโยบายการกำากับดแูล
และบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่กำาหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรง
และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำากับดูแลและ
บรหิารจดัการกจิการของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม รวม
ถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำาหนดไว้ได้
เสมอืนเป็นหน่วยงานของบริษทัฯ เอง และเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ 
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
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กำากับตลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้เพือ่รักษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุน
ของบรษิทัฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าว โดย
มรีายละเอยีดดงันี้

(1) บริษทัฯ จะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ เข้า
ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษัิทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ในแต่ละบริษทั เพือ่
ทำาหน้าท่ีกำากบัดแูลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิทัร่วม
ดำาเนินการให้สอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็น
กรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  
จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยคำานงึถึงความเหมาะสมของ
แต่ละบรษิทั

(2) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยแต่ละ
บรษิทัจะมขีอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบที่
สำาคญัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่น เปิดเผยข้อมลูเก่ียว
กบัฐานะทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานให้แก่บรษิทัฯ 
ทราบ โดยนำากฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนประกาศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะ
กรรมการกำากบัตลาดทุน สำานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม รวมทัง้เปิดเผยและ
นำาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความ
สมัพนัธ์ และการทำาธรุกรรมกับบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั
ย่อย ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และหลกีเลีย่งการทำารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) หากในการเข้าทำารายการหรือการดำาเนนิการใดๆ 
ของบริษทัย่อย ซึง่มีนยัสำาคัญหรือมผีลต่อฐานะทางการ
เงนิและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ หรือเข้าข่ายหรอื
เป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิตามประกาศ
รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
เกีย่วข้อง ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มหีน้าท่ีต้องขออนุมตัิ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรอื ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของ 
บรษัิทฯ และ/หรือ ขออนมุตัจิากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตามกฎหมายก่อนการเข้าทำารายการ บรษัิทย่อย จะเข้าทำา
รายการหรอืดำาเนนิการนัน้ได้ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอื หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (แล้ว
แต่กรณ)ี เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำารายการหรือการเกิด
เหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำาให้บริษัทฯ 
มหีน้าทีต้่องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศที่
เก่ียวข้อง กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัย่อยดงักล่าวมหีน้า
ทีต้่องแจ้งมายงัฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ในทันททีีท่ราบ
ว่าบรษิทัย่อยมแีผนจะเข้าทำารายการหรอืเกดิเหตกุารณ์
ดงักล่าว

(4) บรษิทัฯ จะกำาหนดแผนงานและดำาเนนิการทีจ่ำาเป็น 
เพือ่ทำาให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษัิทร่วม 
มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับผลการดำาเนนิงานและฐานะ
ทางการเงนิ และบรษิทัฯ จะดำาเนนิการทีจ่ำาเป็นและ
ติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบ 
ในการเปิดเผยข้อมลูและระบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมในการดำาเนนิธุรกิจ

(5) กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ ในบริษทัย่อย และ/
หรอื บริษทัร่วม ต้องตดิตามและดำาเนนิการทีจ่ำาเป็น 
ในการจดัให้มกีารกำาหนด ทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย
และแผนงานทีส่ำาคญัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการดำาเนนิ
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็น
ปัจจุบนัและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสมำา่เสมอ 

(6) ในกรณทีีเ่ป็นบริษทัร่วมทนุทีม่สีถานะเป็นบรษิทั
ย่อย กรรมการผู ้แทนในบริษัทย่อยต้องพิจารณา 
ตดิตาม ให้คำาแนะนำาทีจ่ำาเป็นแก่บรษิทัย่อย รวมถงึจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม 
เพยีงพอเพือ่ป้องกนัการทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษัิทฯ 
หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการทำางาน 
ทีช่ดัเจน มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ในการดำาเนนิ
ธุรกิจ 

(7) การดำาเนนิกจิการของบรษิทัย่อยซึง่มนียัสำาคัญ เช่น 
การแต่งต้ังหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทั
ย่อยดังกล่าว การซือ้หรอืขายหุน้ กจิการหรือทรพัย์สนิ
ทีเ่ป็นสาระสำาคญั การเพิม่หรอืลดทนุของบรษิทัย่อย 
การควบหรือเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติงบประมาณ
ประจำาปีของบรษิทัย่อยซึง่มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ 
บรษิทัฯ เว้นแต่ เป็นกรณทีีไ่ด้กำาหนดไว้ในอำานาจอนมุตัิ
และดำาเนนิการ (Delegation of Authority) ของบริษทัฯ 
กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัก่อนออกเสยีงลงมตใินการประชมุ
คณะกรรมการของบรษัิทย่อย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ 
นำาข้อมลูต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของ 
บริษทัฯ หรือข้อมลูทีห่ากมกีารเปิดเผยออกไปแล้วจะทำา
ให้บรษิทัฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมลูท่ีเป็น
ความลับและความสำาคัญ รวมถึงความลับและ/หรือ
ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทน
หรือไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ทำาการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
กำาหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกีย่ว
กับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีรยิา และ
บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ รวมถึงนิตบุิคคลท่ีกรรมการ
และผู้บรหิาร คูส่มรสหรือผู้ท่ีอยูก่นิฉันสามภีริยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร 
ดงักล่าวเป็นผู้ถอืหุน้เกนิร้อยละ 30 ของจำานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของนติบุิคคลดงักล่าว ต่อสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมกีารแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้การ
รายงานการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 246 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

2. กำาหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รวม
ทัง้คู่สมรสหรอืผู้ท่ีอยูกิ่นด้วยกนัฉันสามีภริยา และบตุร
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ รวมถึงนติบุิคคลท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหาร คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กนิฉันสามีภริยา และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู ้บริหาร 
ดงักล่าวเป็นผู้ถอืหุน้เกนิร้อยละ 30 ของจำานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของนิตบุิคคลดังกล่าว จัดทำาและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ ต่อสำานกังานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) และจัดส่งสำาเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษทัฯ ใน
วนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อสำานกังานคณะกรรมการ

กำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

3. กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สันนิษฐานว่ารู ้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม 
พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบ 
และ/หรอื ซึง่รูห้รือครอบครองข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระ
สำาคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือมูลค่าของหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขาย หลัก
ทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิหรือ
ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วง
เวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของ 
บรษิทัฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
กับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่น
ทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งข้อมลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้หากมีการกระทำาอนัฝ่าฝืนระเบยีบ
ปฏิบัตดิงักล่าวข้างต้น บรษัิทฯ จะถอืเป็นความผดิทาง
วินัยตามข้อบังคับการทำางานของบริษัทฯ โดยจะ
พจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ี ตัง้แต่ การตักเตอืน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ 
ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง ตลอดจน
การเลกิจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนกังาน ซึง่การลงโทษ
จะพจิารณาจากเจตนาของการกระทำาและความร้ายแรง
ของความผดินัน้ๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำากัด สำาหรับการสอบบัญชีงบการเงิน 
(Audit fee) เป็นจำานวนเงินรวม 4,500,000.00 บาท 
โดยแบ่งเป ็นค ่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำานวน 
3,940,000.00 บาท และค่าสอบบญัชีของบรษัิทย่อย
จำานวน 560,000.00 บาทและไม่มี ค่าบริการอื่น 
(Non-Audit free)

สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำากัด สำาหรับการสอบบัญชีงบการเงิน 
(Audit fee) เป็นจำานวนเงินรวม 4,450,000.00 บาท 
โดยแบ่งเป ็นค ่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำานวน 
4,150,000.00 บาท และค่าสอบบญัชีของบรษัิทย่อย
จำานวน 300,000.00 บาทและไม่มี ค่าบริการอื่น 
(Non-Audit free)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ (อายุ 64 ปี)
ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาเอก International Business United States International University

◆ ปริญญาโท International Marketing United States International University

◆ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2563 : 

◆  Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
  บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
พฤษภาคม

2561
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นายอดิศักดิ์  ตั้งมิตรประชา (อายุ 67 ปี)
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
พฤษภาคม
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)100

นางนาตยา  ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ปี)
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

คู่สมรสของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

มารดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
พฤษภาคม

2561



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 101

นางสาวอริยา  ตั้งมิตรประชา (อายุ 38 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

พี่สาวของนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

◆ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

◆ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.บีซีพี ดีเวลลอปเมนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
พฤษภาคม
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)102

นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ (อายุ 37 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชาและนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

น้องสาวของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และพี่สาวของนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Financial Statements for Directors (FSD)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนทองมาวิน

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนธาริน

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มันนี่โอเค

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
พฤษภาคม

2561
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 103

นายมารวย  ตั้งมิตรประชา (อายุ 29 ปี)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำาหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา

น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาโท Global MBA Program University Of Michigan

◆ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศและการสือ่สาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

3
กรกฎาคม 
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)104

นางสาวพิกุล  สมวัน (อายุ 49 ปี)
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมกรรมการ :

◆ Financial Statements for Directors (FSD) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
◆ Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
◆ Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
◆ Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2563 : 

◆ หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  
 (FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก.ดูโฮม

2558 - 2559 เลขานุการบริษัท บจก.ดูโฮม

2557 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ดูโฮม

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28
กรกฎาคม

2561
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นายชลิต  ทองประยูร (อายุ 64 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

◆ ปริญญาตรี การจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

◆ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

◆ วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม แพทยสภา

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

ปัจจุบัน   ผู้อำานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

2556 - 2560 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

28 
พฤษภาคม 

2561
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล (อายุ 61 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

26
เมษายน 
2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 
◆ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
◆ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
◆ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง   
 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
◆ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลงังาน (วพน.)
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า   
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)
การอบรมกรรมการ :
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
การอบรมในปี 2563 : 
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน    
 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย  
 หอการค้าไทย
◆ Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center
◆ Digital Transformation, MBK Training Center
◆ การวิเคราะห์อัตรากำาลังสำาหรับองค์กรยุคใหม่, MBK Training Center
◆ การปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน, MBK Training Center
◆ Just Right...ใช่เลย!, MBK Training Center
◆ Agile leader, MBK Training Center
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม บี เค
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำานวยการ บมจ.เอ็ม บี เค
2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล  
    (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน บมจ.ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนารี
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2550 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2543 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง 
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 
ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษทัย่อยและบรษิทัร่วมของ บมจ.เอม็ บี เค
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปปิตอล จำากัด
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นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย (อายุ 67 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

3
กรกฎาคม 

2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 
◆ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania
การอบรมกรรมการ : 
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :  - ไม่มี -
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ.หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ปทท.)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
    บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย
2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บจก.เคทบีเีอส รทีแมเนจเมนท์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
    บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
2560 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และอนุกรรมการลงทุน 
    กองทุนการออมแห่งชาติ
2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    องค์การเภสัชกรรม
2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
2558 - 2560 กรรมการ บจก.อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2559 ประธานกรรมการรตรวจสอบ และกรรมการ การประปาส่วนภมูภิาค
2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการตรวจสอบ กลต.
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นายธรินทร์  ธนียวัน (อายุ 36 ปี)
กรรมการ
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 

3
กรกฎาคม 

2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School, 
 University of Pennsylvania

◆ BBA, Finance, Thammasat University

◆ HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario

 – Richard Ivey School of Business 

การอบรมกรรมการ :

◆ Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน : 

2561 - 2563 Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.

2558 - ปัจจุบัน EVP, Group Strategy and Government Relation /  
    EVP, Chief Commercial Officer Lazada Group

2550 - 2558 Project Leader BCG, The Boston Consulting Group
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นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์  (อายุ 32 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆	 ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University

◆	 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์

◆	 TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2020 หัวข้อ “Strategic Financial Communication” 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

◆	 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำาเนินงานของบริษัท (MD&A) สมาคมบริษัท 
 จดทะเบียนไทย

◆	 TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2020 หัวข้อ 
  “Transfer Pricing” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

◆	 ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน 
 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

◆	 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบทบาทหน้าที่ของกิจการ 
 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

◆	 CFO’ s Orientation Course for New IPOs 
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2561 - 2562 ผู้อำานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บลจ.หยวนต้า (ประเทศไทย)

2560 - 2561 Executive Director บจก.โอไรอ้อน แอ็ดไวเซอรี่

2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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นายอภิยุช  ฟูกุล  (อายุ 46 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางจินตนา  คูณทวี  (อายุ 51 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ

2557 - 2558 ผู้จัดการแผนกโปรแกรมเมอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด เทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

2559 - 2561  ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก Set up

2557 - 2559 ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

0.00%

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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นางสาวพรรณี  ผิวนวล  (อายุ 36 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

นางนงเยาว์  สะอาด  (อายุ 53 ปี)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

2560 - 2561 ผู้จัดการศูนย์บริการจัดซื้อและขายต่างประเทศ

2559 - 2560 หัวหน้าศูนย์บริการจัดซื้อและขาย

2557 - 2559 พนักงานจัดซื้อในประเทศ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2557 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอาคารสถานที่

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

0.00%

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

0.01%

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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นางพรศิริ  เลิศประภาภรณ์  (อายุ 37 ปี)
รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาโท ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

◆ ปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

◆ เทคนิคการตรวจสอบรายงานทางบัญชี-การเงิน 
 เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร ธรรมนิติ

◆ ทำาความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 และทรัพย์สินไม่หมุนเวียนต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

◆ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2020 
 หัวข้อ “Transfer Pricing” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

◆ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020 
 “Update on IFRS9 and other new standards” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2561 – ปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

2560 – 2561 Head of Costing & CAPEX บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง   
   จ�ากัด (มหาชน)

2559 – 2560 Accounting Division Manager บริษัท โอสถสภา จ�ากัด   
   (มหาชน)

2553 – 2559 Accountant บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด   
   (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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นางสาวมยุรีย์  สีทา  (อายุ 39 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

◆ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

◆ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

◆ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำาเนินงานของบริษัท (MD&A) 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

◆ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผล 
 ต่องบการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

◆ Fundamentals For Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

◆ หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกรรมการ :

◆ Company Secretary Program (CSP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Board Reporting Program (BRP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ Effective Minute Taking (EMT) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

2562 - ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์

2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2560 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

2559 - 2560  Assistant Accounting Division Manager 
   กลุ่มบริษัท เตียวฮงสีลม จ�ากัด

2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดูโฮม จ�ากัด 

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง

0.00%

สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น 
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Respon-
sibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการด�าเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับ
การเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัด
ท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น หมวด 9 ดังนี้

นโยบายภาพรวม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์
สจุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนั
ทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า 
กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอ
ภาคกนั รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ  กต็ามท่ีขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่
เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดเก่ียวกับ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 
อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและ
ปลกูจติใต้สำานกึให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบั
ชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส 
มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำากับดูแลกิจการ 
และปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้
กำาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ กระบวนการทำางาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอำานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

บริษัทฯ จึงจัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการ
ดำาเนนิธรุกจิและพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยนื โดยได้รบั
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
5/2563 ในวนัที ่11 สงิหาคม 2563 โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบใน
การกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้มีระบบที่
สนบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัชนัทีมี่ประสทิธภิาพ เพือ่
ให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ
กบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันและปลกูฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ให้มัน่ใจ
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุมเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

(3) คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกำาหนดให้มรีะบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชนั เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่าง ๆ  เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

(4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำากับดูแลกิจการ 
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ ดูแล ตรวจสอบ และ
สอบทาน การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย แนวปฏิบัติ อำานาจ
ดำาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำาหนด
ของฝ่ายกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ
ควบคมุทีม่คีวามเหมาะสม และเพยีงพอต่อความเสีย่ง
ด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติและข้อก�าหนดในการ
ด�าเนินการ

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ 
บริษัทฯ ดำาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุม
ถงึทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้มกีารสอบทานการ
ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนันีอ้ย่าง
สมำ่าเสมอ

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
ผูบ้รหิาร และฝ่ายจดัการต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง
ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน และมหีน้าทีใ่นการ
ให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกำาหนดของกฎหมาย

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
มหีน้าทีต้่องรายงานให้บรษิทัทราบถงึการกระทำาทีเ่ข้า
ข่ายการทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั โดยแจ้ง
ต่อผูบั้งคบับญัชา หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(4) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ 
ร้องเรยีนทีแ่จ้งเรือ่งการทจุรติคอร์รปัชนั รวมทัง้บคุคล
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการ
สอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

(5) ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ และอาจได้
รบัโทษตามกฎหมาย หากการกระทำานัน้ผดิกฎหมาย

(6) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับใน
บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน 
ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เก่ียวข้อง
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ทราบและนำานโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น

(7) บริษัทฯ กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่ง
เสริมให้มีการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพื่อให้
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส 
อันควรสงสัย และจัดให้มีมาตรการการปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส
อย่างเข้มงวด เพือ่หลกีเลีย่งการถกูลงโทษหรอืถกูโยก
ย้ายทีไ่ม่เป็นธรรม รวมถึงมกีารแต่งตัง้บุคคลเพือ่ตรวจ
สอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

(8) บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคล
อื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ 
บริษัทฯ 

(9) บริษทัฯ มนีโยบายในการสรรหาหรอืการคัดเลอืก
บุคลากร การเลื่อนตำาแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการกำาหนดค่าตอบแทน
ของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายใน
องค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ 

(10) บริษทัฯ จดัให้มรีะเบียบการเบิกจ่ายและระเบยีบ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำาหนดวงเงิน ตารางอำานาจ
อนุมัติ วัตถุประสงค์ในการทำารายการ และผู้รับ ซึ่ง
ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ และมีการ
กำาหนดอำานาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

(11) เพื่อความชัดเจนในการดำาเนินการในเรื่องที่มี
ความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ 
บริษทัฯ ต้องปฏบิตัด้ิวยความระมดัระวงั และตรวจสอบ
ให้แน่ชัด

 (11.1) การให้ มอบหรือรับของกำานลั และการ 
 เลีย้งรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง 
 ตามกฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนยีมทางการ 
 ค้าปกตหิรอืประเพณนียิมในมลูค่าทีเ่หมาะสม

 (11.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงิน 
 สนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้อง 
 ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าการให้หรือรบั 
 เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได ้
 เป็นการอำาพรางการตดิสินบน

 (11.3) ในการดำาเนนิกจิการ การตดิต่อ การ 
 เจรจา การประมลู และการดำาเนนิการอ่ืนๆ  
 กบัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไป 
 อย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

 นอกจากนี ้กรรมการผูบ้รหิาร พนกังาน และ 
 ลกูจ้างของบริษทัฯ จะต้องไม่ให้หรือรบัสินบน 
 ในทกุข้ันตอนของการดำาเนนิกิจการ

(12) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำา
ทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทได้จัด 
ช่องทางการตดิต่อ การแจ้งเบาะแส หรอืร้องเรยีนการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท 
(Whistle Blowing) ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท 
ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ช่องทางการ 
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด) หรืออีเมล 
internalaudit@dohome.co.th

(13)บรษัิทจะให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน หรือผูท้ี่
อาจได้รับความเสียหาย โดยให้ความเป็นธรรมแก่ 
ทุกฝ่าย โดยการรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือ
หลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงให้เหน็ว่ามกีารกระทำา
ทีเ่ป็นการทจุริต ฝ่าฝืนกฎหมาย ขดัต่อเจตนารมณ์ตาม
นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชันนี ้ ในทกุขัน้ตอน
บรษิทัถอืว่าเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจำาเป็น
โดยคำานงึถงึความปลอดภยัของผูร้ายงานหรอืบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานที่ แจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน และให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลัก
การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ในการเปิดรบัข้อร้องเรยีน 
แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการ
ประพฤติมิชอบนั้น จะต้องมีกระบวนการที่ให้ความ
เป็นธรรม มีความยุติธรรม รอบคอบ และคงความลับ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู ้ที่ได้แจ้งข้อมูล 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายให้การ
คุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่จ้งข้อมลู
หรือให้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการหาข้อ
เท็จจริง และการสอบสวน เกี่ยวกับการทุจริตหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ได้ให้
ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแส ดังนี้

ผูม้สีทิธร้ิองเรียน

(1) พนักงานผู้พบเห็นการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคบับรษิทั และจรรยาบรรณของบรษัิท

(2) พนกังานทีถ่กูกระทำา เช่น การกลัน่แกล้ง ข่มขู่ หรอื
ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดข้ันเงนิเดอืน ถกูพกังาน 
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ให้ออกจากงาน หรอืถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยวธิกีารอนัมชิอบ
ทีเ่กีย่วเนือ่งกับสภาพการจ้างงาน อันเน่ืองมาจากการที่
ตนได้ร้องเรยีน แจ้งข้อมลู ให้ข้อมลู หรือช่วยเหลอืใน
ขัน้ตอนการสืบหาข้อเทจ็จรงิ รวมไปถึงการดำาเนนิคดี
ทางกฎหมาย การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำา หรือการ
ให้ความร่วมมอืใด ๆ ต่อ ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน

(1) หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

(2) หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(3) ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจในทุกระดับ

(4) เลขานุการบริษัท

(5) กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

วธิกีารร้องเรยีน

(1) ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร 

(2) ผ่านทางที่อยู่อีเมลของผู้รับข้อร้องเรียน

(3) เว็บไซต์ของบริษัท

(4) ทำาเป็นจดหมายถึงผูรั้บข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
โดยการร้องเรยีนจะถือเป็นความลับท่ีสดุและไม่จำาเป็น
ต้องเปิดเผยตวัตนผูร้้องเรยีน ในกรณทีีผู่ร้้องเรยีนเลอืก
ทีจ่ะไม่เปิดเผยชือ่ต้องระบุรายละเอยีดข้อเท็จหรอืหลกั
ฐานท่ีชดัเจนเพียงพอทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่ามเีหตุอนัควร
เชือ่ว่ามกีารกระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งนี ้
หากเปิดเผยตนเองจะสามารถแจ้งผลดำาเนินการหรือ
รายละเอยีดเพิม่เตมิในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้

การคุม้ครองปกป้องผูท่ี้แจ้งข้อมลู หรอืแจ้งเบาะแส 

(1) ผู้รับข้อร้องเรียน หรือกรรมการสอบสวน และ
กรรมการบรษัิท ถือเป็นความลบั จะไม่เปิดเผยข้อมลู
ใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง โดยคำานงึถึงความปลอดภยัและความ
เสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบคุคล
ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนผูรั้บผดิชอบในทุกขัน้ตอนจะต้อง
เกบ็รกัษาข้อมลูท่ีได้รับรู้เป็นความลบัสูงสุด และไม่เปิด
เผยต่อบคุคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำาผดิวินยั

(2) ผู้รับข้อร้องเรียน หรือกรรมการสอบสวน และ
กรรมการบรษัิท อาจจะกำาหนดมาตรการคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม โดยผูร้้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเหน็
ว่าเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีมแีนวโน้มท่ีจะเกดิความเสียหาย
หรอืความไม่ปลอดภยั

(3) พนกังานทีป่ฏบัิตต่ิอบุคคลอ่ืนด้วยวิธกีารท่ีไม่เป็นธรรม 
เลือกปฏิบติัด้วยวธิกีารไม่เหมาะสม หรอืก่อให้เกดิความ
เสยีหายต่อบคุคลอืน่นัน้ อนัมเีหตจูุงใจมาจากทีบ่คุคล

อืน่นัน้ได้ร้องเรยีน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบั
การทุจรติ หรอืการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั และจรรยาบรรณของบรษิทั รวมไปถึงการที่
บุคคลอื่นนั้นดำาเนินคดีทางกฎหมาย การเป็นพยาน 
การให้ถ้อยคำา หรอืการให้ความร่วมมอืใด ๆ ต่อ ศาล
หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นความผิดวินัยที่ต้องได้ 
รับโทษ และอาจได้รับโทษตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ 
หากเป็นการกระทำาความผิดตามกฎหมาย

(4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการ
บรรเทาความเสยีหายด้วยวธีิการหรอืกระบวนการทีมี่
ความเหมาะสม และเป็นธรรม

บรษิทัฯ จะปฏิบติัตาม และทบทวนนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รปัชนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และ
ข้อกำาหนดของกฎหมาย ตามหลักการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี รวมถึงการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนั ผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทัฯ เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานตามแบบ 56-1 และ
รายงานประจำาปี เป็นต้น

การเคารพสทิธมินุษยชน

บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิ
มนษุยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องไม่ว่าจะ
เป็นพนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพ
ในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ คำานงึถึงความเสมอภาค
และเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธิขัน้พืน้ฐาน 
และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ 
สญัชาต ิ ศาสนา ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา 
สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้
มกีารดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัฯ เข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้อง
กับการละเมดิสทิธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเดก็ 
และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้ บรษิทัฯ 
มุ ่งมั่นให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการสร้างองค์ความรู้
ด้านสทิธมินษุยชน และปลกูจิตสำานกึให้บคุลากรของ 
บรษัิทฯ ปฏิบติัตามหลกัสทิธิมนษุยชน และหลกัสากล
ที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจ 
ปราศจากการละเมิดสทิธิมนษุยชนในทกุกิจกรรมทาง
ธุรกิจ รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และสนบัสนนุให้ 
คูค้่า และผูร่้วมธุรกิจ ดำาเนนิธุรกิจโดยไม่เก่ียวข้องกบั
การละเมดิสทิธิมนษุยชน

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะต้อง
ตระหนกัถงึการเคารพสิทธิมนุษยชน การให้ความสำาคญั
กบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สทิธ ิ เสรภีาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล บรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบายด้าน
สทิธมินษุยชนฉบบันี ้เพือ่นำาหลกัปฏบิตัไิปปรบัใช้ ดังนี้
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กรรมการ และผู้บรหิารสูงสดุขององค์กร

(1) ประกาศนโยบายระดบัองค์กรด้านสทิธมินษุยชนทัง้
ภายใน และภายนอกอย่างชดัเจนว่าองค์กรมนีโยบาย
ด้านสิทธมินษุยชน

(2) เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
อีกท้ังนำานโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และวิธีปฏิบัต ิ
สอดแทรกในทกุกิจกรรมการดำาเนนิงานของบริษทั

(3) ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชน 
ตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิหรอือาจจะเกดิขึน้จากการประกอบ
ธรุกจิ

(4) ตดิตามและตรวจสอบการดำาเนนิงาน บูรณาการ
และวางแผนป้องกนัผลกระทบในประเดน็ทีก่จิกรรมของ
บรษิทัอาจมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน

(5) จดัให้มกีระบวนการเยยีวยาจากผลกระทบหากเกิด
ความเสยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชนขึน้ แก้ไขและ
ป้องกนัผลกระทบ

(6) มกีลไกการร้องทกุข์สำาหรบัผูพ้บเหน็หรอืได้รบัผลกระทบ 
กำาหนดมาตรการเคารพและการป้องกนัผลกระทบด้าน
สทิธมินษุยชนไว้ในทกุขัน้ตอนของการดำาเนนิธรุกจิ โดย
มกีารตดิตามรายงานผลอย่างต่อเนือ่งรวมถงึการจดัให้มี
กลไกร้องทกุข์สำาหรบัผูท้ีพ่บเหน็หรอืได้รบัผลกระทบ

(7) จดัฝึกอบรม ให้ความรูด้้านสทิธมินษุยชนให้กบั 
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีม่นษุย์ทกุคนพงึได้รบั ซึง่จะช่วยลด
ความเส่ียงอนัจะนำาไปสูก่ารละเมดิสทิธมินษุยชนในการ
ดำาเนนิธรุกจิ

(8) ดแูลเร่ืองการจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม และการ
ปฏบิตัติามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
พนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ การจ่ายค่า
ตอบแทนอนัเป็นธรรม ไม่เลกิจ้างแรงงานหญงิกรณต้ัีง
ครรภ์ และไม่ใช้แรงงานเดก็ทีม่อีายตุำา่กว่า 18 ปี เป็นต้น

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน

(1) ผูบ้รหิาร พนกังาน คูค้่า และผูร่้วมธรุกจิ รวมถึงผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายตลอดท้ังห่วงโซ่คณุค่า (Value 
Chain) จะได้รบัการคุม้ครองสิทธมินษุยชน

(2) เคารพสทิธมินษุยชน และปฏบิตัติามกฎหมาย และ
หลกัสทิธมินษุยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม ให้เกยีรติ
ซึง่กนัและกนั โดยไม่เลือกปฏบัิต ิอันเนือ่งมาจากความ
แตกต่างกนัในด้านเชือ้ชาติ ถ่ินกำาเนดิ ศาสนา ความ
เชือ่ เพศ สผีวิ ภาษา เผ่าพันธุ ์สถานะทางสังคม หรอื
สถานะอืน่ใดต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในทกุพืน้ที่
ทีบ่ริษทัฯ เข้าไปดำาเนนิธรุกจิ

(3) หลกีเลีย่งการกระทำาทีล่ะเมดิ หรอืมส่ีวนร่วมใน
การสร้างผลกระทบต่อสทิธิมนษุยชน ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย

(4) มส่ีวนร่วม ให้ความร่วมมือ สอดส่อง ดแูลซึง่กัน
และกัน และสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
กลุม่ผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในทกุรปูแบบ และปฏบิตัติาม
หลกัสทิธิมนษุยชน

(5) เปิดเผยการดำาเนนิการสือ่สาร และปลกูฝังให้ความ
รู้ ทำาความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้ง
ให้การสนับสนนุคูค้่า และผูร่้วมธรุกจิ ไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการละเมดิสิทธิมนษุยชน

(6) ไม่ละเลย หรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การกระทำาที่
เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ โดย
ต้องรายงานต่อผูบ้งัคบับัญชา หรอืแจ้งไปยงัช่องทางที่
กำาหนดไว้ (Whistleblowing)

นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการ
ปฏบิตัติามข้อกำาหนดด้านสทิธิมนษุยชน โดยจดัให้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการ
ร้องเรียนสำาหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมดิสทิธอินัเกดิจากการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ
ดำาเนนิการเยยีวยาวตามสมควร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์และปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโต
อย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้
กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิดงันี้

(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
และปฏิบตัติามกฎหมายแรงงาน

(2) จัดให้มกีระบวนการจ้างงาน และเงือ่นไขการจ้าง
งานทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการกำาหนดค่าตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต ้
กระบวนการประเมนิผลการทำางานทีเ่ป็นธรรม 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัด
อบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบคุลากรเข้าร่วม
สมัมนา และฝึกอบรมวชิาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร 
รวมถึงปลกูฝังทัศนคตทิีดี่ มีคณุธรรม จริยธรรม และ
การทำางานเป็นทมีแก่บุคลากร

(4) จดัให้มสีวสัดิการด้านต่างๆ สำาหรบัพนกังานตาม
ทีก่ฎหมายกำาหนด เช่น ประกันสงัคม เป็นต้น และ
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นอกเหนอืจากท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น ประกนัสขุภาพ 
และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วย
เหลอืประเภทต่างๆ แก่พนกังาน เช่น ทุนการศึกษาแก่
บตุร และเงนิช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

(5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่บุคลากร 
ทุกระดับชัน้ของบริษทัฯ  โดยพจิารณาจากปัจจยัความเสีย่ง
ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ของแต่ละบคุคล  

(6) ดำาเนนิการให้พนักงานปฏบัิตงิานได้อย่างปลอดภยั 
และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำางานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกดิอบัุตเิหต ุ และเสรมิสร้างให้
พนกังานมจีติสำานกึด้านความปลอดภยั รวมถึง จดัการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนกังานมสุีขอนามยัทีด่ ีและ
ดแูลสถานทีท่ำางานให้ถูกสุขลักษณะ มคีวามปลอดภยั
อยูเ่สมอ

(7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ 
หรอืร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรมหรอื
การกระทำาท่ีไม่ถกูต้องในบรษัิทฯ รวมถงึให้การคุม้ครอง
พนกังานทีร่ายงานเร่ืองดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสินค้าและบริการของบรษัิทฯ  
เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและ 
ยดึม่ันในการปฏิบัตต่ิอลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และ
ความซือ่สตัย์ ดังนี้

(1) บรษิทัฯ คำานงึถึงคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า
และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำาคัญ โดย
บริษทัฯ มุง่เน้นทีก่ารใช้วตัถดิุบทีม่คีณุภาพและการผลติ
ทีม่มีาตรฐาน รวมถงึพฒันาระบบการบริหารการบรกิาร
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
ถกูสขุลกัษณะอนามยั และได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

(2) บรษิทัฯ มโีครงการทีจ่ะพฒันาคดิค้นสนิค้าและ
บรกิารใหม่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า เพือ่ให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้าและบรกิารทีห่ลาก
หลาย มคุีณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ 

(3) บริษัทฯ ยึดม่ันในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยม ี
นโยบายในการดำาเนนิการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเกีย่วกบั
สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน 
คลมุเครือ หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลู 
ทีถ่กูต้องและเพียงพอในการตดัสินใจ 

(4) บริษทัฯ คำานงึถึงความปลอดภัยของลกูค้า และ 
มุ่งมั่นท่ีจะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและ 
กฎระเบยีบข้อบังคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล 

และตามทีก่ฎหมายกำาหนด รวมถงึออกแบบ สร้างสรรค์ 
และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้า 
มคีวามมัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยั
ของสนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ 

(5) บรษัิทฯ จดัให้มรีะบบลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือใช้ในการ
สือ่สารตดิต่อกบัลกูค้า รวมถงึการรับเรือ่งร้องเรยีนเก่ียว
กบัคุณภาพของสนิค้าและบริการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเรว็

(6) บรษิทัฯ จะรกัษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั 
และจะไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวไปในทางทีม่ชิอบ

(7) บรษิทัฯ จดัให้มกิีจกรรมต่างๆ เพ่ือเสรมิสร้างความ
สมัพนัธ์ระหว่างลกูค้า และระหว่างลกูค้ากบับรษัิทฯ ให้
ยัง่ยืน

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัต่อความรับผดิชอบต่อสงัคมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ตระหนักถึง
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกิดข้ึนจากการดำาเนนิธุรกจิ 
ผลติภัณฑ์และบรกิาร จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้เกิดการ
พฒันากระบวนการจดัการ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิ
ขึน้ อกีทัง้ มกีารกำาหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรอย่าง
รูค้ณุค่า และลดการใช้พลงังานทีม่อียูอ่ย่างจำากัด

โดยบรษิทัฯ ดำาเนนิการและควบคมุให้การผลติสนิค้า
และการให้บรกิารของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ปกป้องมลภาวะต่อสิง่แวดล้อมทีอ่าจ
จะเกิดขึน้ โดยมแีนวทางการปฏิบัต ิดงันี้

(1) บรษิทัฯ ปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคับตลอดจน 
ข้อกำาหนดต่างๆ รวมถึงพันธะสัญญาข้อผูกพันที่ต้อง
ปฏิบัตเิก่ียวกับด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั

(2) บรษัิทฯ ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรและพลงังาน
อย่างมปีระสทิธิภาพ ทัง้จากการอปุโภค บริโภค การ
บำาบดั และควบคมุปริมาณของเสยี และการนำากลบัมา
ใช้ใหม่ ด้วยวธีิการทีเ่หมาะสม

(3) บริษัทฯ คำานึงถึงการควบคุม ป้องกัน บำาบัด
มลภาวะต่างๆ ให้มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีส่ดุ 
ทัง้ด้านมลพษิทางนำา้ อากาศ ขยะมพีษิ สารเคม ีเสียง 
และอืน่ๆ อย่างเคร่งครัด

(4) บรษิทัฯ กำาหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ เก่ียวกบั
การทำางานด้านสิง่แวดล้อม ติดตาม ทบทวน การปฏิบตัิ
งานทีม่ผีลด้านสิง่แวดล้อม และสิง่เสรมิให้มกีารพฒันา
ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง
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(5) บรษิทัฯ จัดให้มกีารฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมกับ
พนกังาน เพือ่ปลกูฝังจิตสำานกึและสร้างพฤตกิรรมท่ีดี
ในด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
พนกังานทกุคน

(6) บริษัทฯ สนับสนุนโครงการต่างๆ และการ
ประชาสมัพนัธ์ ท่ีเกีย่วกบัการอนรัุกษ์และการปรบัปรุง
สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง และชมุชน ด้านการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

(7) บรษิทัฯ ส่ือสารให้ลกูค้า คู่ค้า ผูค้้าช่วง มส่ีวนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งเสริมการลด 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสำาคญัของการดำาเนนิธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่เน้นการ
ประกอบกจิการด้วยความดแูลเอาใจใส่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการ
ดำาเนนิธรุกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบตอ่สังคมจะกอ่ให้
เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกบัการเจรญิเตบิโตของ 
บรษิทัฯ เพือ่มุง่สู่ความเป็นผูน้ำาด้านธรุกจิค้าปลกี ค้าส่ง 
และให้บริการด้านวสัดกุ่อสร้างและ อปุกรณ์ตกแต่งบ้าน
แบบครบวงจร บริษัทฯ มคีวามมุง่ม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจ
ไปพร้อมกับการให้ความสำาคัญเรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม เพือ่ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชน
ให้ดีขึ้น อีกทั้งมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ยนื

บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ อีกทั้งให้ความ
ช่วยเหลอืชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัพบิตัต่ิาง ๆ 
เพ่ือเป็นแรงผลักดันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ชมุชนพร้อมกบัการเจริญเตบิโตทางธรุกจิ

การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ
กลุม่บรษิทัฯ นำาโดยคณุอริยา ตัง้มติรประชา และคณุ
สลลิทิพ เรอืงสุทธภิาพและนายมารวย ตัง้มติรประชา 
กรรมการบรหิาร มอบเงนิ จำานวน 2,000,000 บาท 
เพ่ือสมทบทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” และสมทบทุน  
“ผู ้ป่วยโรคหัวใจ” ดำาเนินการรับมอบโดย ศ.ดร.
นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล โรงพยาบาลศริริาช

เพื่อสมทบกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือและป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ 
มอบเงินบริจาคจำานวน 1,000,000 บาท โดยมี 
ผศ.(พเิศษ)นพ.สรุนิทร์ อัศววทิรูทิพย์ ผู้ช่วยผูอ้ำานวยการฯ 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกเหนอืจากการสนบัสนนุสถานพยาบาลของรฐับาล
แล้ว ทางกลุ่มบรษิทัฯ ยงัได้มกีารสนับสนนุกิจกรรมอนั
เป ็นสาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานอ่ืนกว ่า 
262,574.10 บาท

การสนับสนุนทุนการศึกษา และกิจกรรม
ส�าหรับสถาบันการศึกษา
ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน บริษทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการศกึษา
ซึง่ถอืเป็นพืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพชวิีต จงึได้มกีาร
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
โดยเน้นให้นกัเรียนในสถานศกึษามส่ีวนร่วมกบัการจดั
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้มกีาร
บริจาคเงินสนับสนุนสถานศึกษามูลค่ารวมกว่า 
239,414 บาท 
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คูม่อืจรยิธรรมทางธรุกจิ และข้อพงึปฏบิตัใินการทำางาน 
ของบรษิทัฯ ประกอบด้วยนโยบาย และข้อพงึปฏิบตั ิท่ี
สะท้อนถงึค่านยิม และวฒันธรรมองค์กร โดยกำาหนด
ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถอืและปฏิบติั 

(1) นโยบายการปฏิบตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยี

(2) นโยบายด้านความปลอดภยัของสนิค้าและบรกิาร

(3) นโยบายการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

(4) นโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รปัชนั

(5) นโยบายคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน 
 ทีแ่จ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส

(6) นโยบายงดให้และงดรบัของขวญั

(7) การดแูลให้มกีารปฏิบตัติามจริยธรรมทางธรุกจิและ 
 ข้อพึงปฏิบติัในการทำางานฉบับนี้

การรบัเรือ่งร้องเรยีนด้านบรรษทัภิบาล และจริยธรรม
ทางธุรกิจกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหน้า
ทีต้่องรบัทราบและปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรมทางธรุกิจ
และข้อพงึปฏิบตัใินการทำางานอย่างเคร่งครดั หากพบ
ว่ามกีารฝ่าฝืนหรือมกีารกระทำาใดๆ ท่ีขดัต่อจรยิธรรม
ทางธุรกิจ บริษัทจะดำาเนนิการพจิารณาลงโทษตามแต่
กรณี

ผูบ้รหิารและผูบ้งัคับบัญชา ควรเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการ
ปฏิบัตติามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถงึควรช่วยส่งเสริม 
สร้างจิตสำานึก และการอบรมให้พนักงานยึดถือและ
ปฏิบัตติามจริยธรรมทางธุรกิจ

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
บรษิทัฯ จะดำาเนนิการจดัทำารายงานความรบัผดิชอบต่อ
สังคมที่ครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและจะ 
เผยแพร่ข้อมลูเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้าถงึข้อมลู
ได้โดยสะดวกผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

การด�าเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ความรบั
ผิดชอบต่อสังคม
- ไม่ม ี-

การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่
ได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทนำาแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้
และคิดค้นให้เกดินวัตกรรมทางธรุกจิทีส่ร้างประโยชน์
ความสามารถในการแข่งขนัต่อธรุกจิและสงัคม โดยมี
การสำารวจกระบวนการต่างๆ ของธรุกจิทีด่ำาเนนิการอยู่
ในปัจจบุนัว่าก่อให้เกิดความเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทาง
ลบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษา
หาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้ง
พิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการการทำางานอย่าง
ละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ และเพื่อ
ความเจรญิเตบิโตควบคู่กบัการสร้างผลกำาไรของธรุกจิ
อย่างยัง่ยนื

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัและความจำาเป็นถงึการ
ประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งท่ีเป็นหลักกำากับเพ่ือขจัด
การล่วงละเมดิสทิธอินัชอบธรรมทีอ่าจเกดิขึน้ สิง่นัน้คอื 
จริยธรรมทางธุรกิจ และไม่ได้หมายความเฉพาะตัว
ธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงกลไกในการจัดการกับองค์
ประกอบ และหน้าท่ีขององค์ประกอบของจรยิธรรมทาง
ธรุกจิ การยดึหลกัจริยธรรมความดเีป็นแนวทางในการ
ดำาเนนิงานซึง่ประกอบด้วยคณุธรรมต่าง ๆ กล่าวคอื 
การมจีติสำานกึความรับผดิชอบ มคีวามซ่ือสัตย์ในการ
ปฏบิตัหิน้าท่ี และความอดทนความเสยีสละ ซึง่เป็น
ปัจจัยหลักทำาให้สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข 
ปราศจากการเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั นำาไปสู่การสร้าง
คณุค่าในองค์กรอย่างยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้จัดให้ม ี “คูม่อืจริยธรรมทางธรุกจิ และข้อพงึปฏิบัติ
ในการทำางาน” ซึง่ถือเป็นส่วนหนึง่ของการกำากบัดแูล
กจิการทีด่ี
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้หน้าที่ที่
กำาหนดไว้ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล
ให้มัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่พียงพอ
และเหมาะสม อนัจะทำาให้บริษทับรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมี

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือควบคุมให้ความ
เสีย่งโดยรวมของ บรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีารประชมุ
รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเข้าประชมุของคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นดังนี้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายละเอยีดการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัในปี 2563 สามารถ
สรปุได้ดงันี้

1. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และทบทวนปัจจยัความเสีย่ง รวมถงึระดบัความเส่ียงระดบั
องค์กร ได้พจิารณาถึงการเปลีย่นแปลงต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม สภาพภมูอิากาศทีส่่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธรุกจิ และพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค รวมถงึการแข่งขนั
ในกลุม่ธรุกจิอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

2. พจิารณาการกำาหนดแผนการบรหิารความเสีย่ง และ
ทบทวนความเสีย่งสำาคญัท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้าน
กลยุทธ์ ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร ความเสีย่งด้านการเงนิ 
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย พร้อมท้ัง
กำาหนดตัวชีว้ดัความเสีย่ง ระดบัความเสีย่ง ผลกระทบต่อ
ธรุกจิ การตอบสนองต่อความเสีย่ง และการควบคมุทีม่อียู่ 
รวมถึงการติดตามและประเมนิผลโดยครบถ้วน

3. รับทราบรายงานความเส่ียง เพ่ือประเมินความเสี่ยง
สำาคัญในระดบัองค์กรร่วมกัน ทีอ่าจมีผลกระทบอย่างมนียัยะ

สำาคัญต่อเป้าหมายของการดำาเนนิงานบรษิทัฯ พร้อมหาวธิี
การควบคมุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจ
ส่งผลต่อการดำาเนนิงานของบริษทัฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตาม
ทีไ่ด้รบัมอบหมายตามหลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี และ
ได้มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานให้คณะกรรมการบริษทั
ได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง และยังมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะผลักดนั
ให้บริษทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นสากล เพ่ือ
ให้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีมคีวามเชือ่มัน่ในการดำาเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ 
บรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายเป็นสำาคญั

นายชลิต ทองประยูร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้การประชมุ จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

1. นายชลติ ทองประยูร ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 4

2. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 4

3. นายสเุวทย์ ธรีวชริกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่งบ 4 4

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งปี 2563
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการให้ความส�าคัญ
ต่อการควบคุมภายใน โดยมีการก�ากับดูแลติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุม
ภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถ
ด�า เนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค ์อย ่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาว การใช้ทรัพยากร การดแูล
ทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน และการ
ด�าเนินงานให้มีความน่าเช่ือถือ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจน
ป้องกันหรอืลดความเสีย่งจากการกระท�าท่ีอาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ 
บริษัทฯ บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวม

ทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Govern-
ance : GCG) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และได้ก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่าย
บรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัิ
ตามบทบาทหน้าที ่โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กรและ
สายงานการบังคบับญัชาทีช่ดัเจนในการถ่วงดลุ เพือ่
ให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมคล่องตัว รวมทั้ง
ก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ 
(Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ขององค์กร 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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สภาพแวดล้อมและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทำาหน้าท่ีในการกำากบัดแูลให้ระบบการควบคมุภายใน ระบบ
การบรหิารจดัการความเสีย่ง ระบบการกำากบัดแูลกจิการ 
และการปฏิบัติตามนโยบาย ให้มีความเหมาะสมและ 
มีประสทิธภิาพ รวมถงึการดูแลให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติาม
ข้อกำาหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การดแูลมใิห้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำารายการที่เก่ียวโยงกัน 
การดแูลรกัษาและการใช้ทรพัย์สนิเพือ่ป้องกันมใิห้เกดิการ
ทุจรติหรือประพฤตมิชิอบ โดยบริษทัฯ ได้จดัให้มกีลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในซึง่มคีวาม
เป็นอิสระขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าท่ีใน
การตรวจสอบ และประเมนิประสทิธิภาพและความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารจดัการความ
เสีย่ง และระบบการกำากบัดแูลกจิการ ในการปฏบิตังิานของ
ทุกหน่วยงาน ทัง้ของบริษทัฯ และบรษัิทย่อย โดยนำากรอบ
แนวทางของระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) กรอบการบรหิารความ
เสีย่งท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management) และ
หลกัเกณฑ์การกำากบัดแูลตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) มาประยกุต์ใช้ให้การควบคมุภายใน การ
บรหิารความเสีย่งและการกำากบัดแูลให้มคีวามสมบรูณ์มาก
ยิง่ขึน้ ภายใต้การปฏิบตัติามมาตรฐานวิชาชพีการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing : IIA) เพ่ือให้การดำาเนนิ
งานด้านต่างๆ ของบรษิทัฯ มีประสทิธภิาพ และประสทิธิผล
มากทีส่ดุ

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการดำาเนิน
ธรุกจิท้ังจากปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร โดยได้จดัตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) เพือ่ทำาหน้าท่ี กำากบัดแูลการบรหิาร
ความเสีย่งขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดับ
ท่ีองค์กรยอมรบัได้ และกำาหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่แก่พนักงาน 
รับทราบ โดยประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงจาก
ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมความเสีย่ง
ด้านต่างๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำาเนนิงาน ด้านการ
เงนิ ด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และด้านเหตกุารณ์ต่างๆ 
เป็นต้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชนั เพือ่
บรหิารจดัการความเสีย่งได้อย่างเพยีงพอเหมาะสม และทนั
เวลา รวมทั้งมีการกำาหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของการ
บรหิารความเสีย่ง (Key Risk Indicator หรือ KRI) โดย
กำาหนดให้มีการประชุมประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งมีการ

ทบทวนปัจจยัเสีย่งท่ีมกีารเปลีย่นแปลงท้ังจากภายนอกและ
ภายใน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำาทุกปี 
นอกจากนียั้งกำาหนดให้มกีารรายงานผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า 
การบริหารความเสีย่งของบรษิทัฯอยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้

กิจกรรมการควบคุม  
บรษิทัได้จดัให้มกีจิกรรมการควบคมุเพ่ือตอบสนองต่อความ
เสีย่งอย่างเหมาะสม โดยพจิารณาถงึสภาพแวดล้อม ความ
ซบัซ้อน ลกัษณะและขอบเขตการปฏบิตังิาน ครอบคลมุ
กระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและระเบยีบวิธปีฏบิตังิาน
ด้านการเงนิ การจดัซือ้ การทำารายการระหว่างกนั การซือ้
ขายหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน เป็นต้น 
ตลอดจนกำาหนดอำานาจอนุมัติในการทำารายการของฝ่าย
จดัการแต่ละระดบั โดยมกีารผสมผสานกจิกรรมควบคมุทัง้
ประเภททีป่ฏบิตัโิดยบคุลากร (Manual Control) และระบบ
อตัโนมตั(ิAutomated Control) ท้ังในเชงิป้องกนั (Preven-
tive Control) และเชงิตรวจหารายการความเสีย่ง (Detec-
tive Control) รวมถงึการแบ่งแยกหน้าทีง่าน การบนัทกึ
รายการ การอนมุตัใิห้ความเหน็ชอบ และการจดัการดูแล
ทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 
ทัง้นีน้โยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตังิานต่างๆ มกีารทบทวน
ให้เหมาะสมอยูเ่สมอ

ในการทำาธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมี
มาตรการท่ีรดักุมในการตดิตามดแูลเพ่ือให้มัน่ใจว่าการทำา
ธุรกรรมนัน้ๆ ดำาเนนิการตามระเบยีบวิธีการปฏิบติังานและ
ผ่านข้ันตอนการอนมุตัทิีก่ำาหนด เพือ่ป้องกนัมิให้เกดิความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และคำานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของ
บรษัิทเป็นสำาคญั

อกีทัง้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และหวัหน้างาน มหีน้าที่
ชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
ต่างๆ ให้บคุลากรทีร่บัผดิชอบรบัทราบและนำาไปปฏบิตั ิโดย
ทกุหน่วยงานของฝ่ายจดัการในฐานะปราการด่านที2่ (Sec-
ond Line of Defense) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในฐานะปราการด่านที ่3 (Third Line of Defense) ทำา
หน้าทีใ่ห้คำาปรกึษาแนะนำาการออกแบบระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมปีระสิทธภิาพ และประสทิธผิล

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษทัฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมลู ส่งเสรมิและสนับสนนุให้มกีารพฒันาระบบอย่างต่อ
เนือ่ง เพ่ือให้ข้อมลูต่างๆ มคีวามถกูต้องเป็นปัจจุบนั และ
ทันต่อสภาพแวดล้อมของการดำาเนนิธุรกจิท่ีมกีารขยายตวั
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังพฤติกรรมของผู้
บรโิภค โดยได้นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมยั และ
มปีระสทิธภิาพ รวมท้ังมคีวามปลอดภัยของข้อมลู ตัง้แต่
การรวบรวมข้อมลู ประมวลผลข้อมลู จดัเกบ็ข้อมูล และ
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ตดิตามผลข้อมูล เพือ่ให้การปฏบัิตงิานและการนำาข้อมลูที่
สำาคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า หรอืผูมี้ส่วนได้เสยีต่างๆ มคีวาม
ครบถ้วนถกูต้องอย่างเพยีงพอ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำาหนด
นโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ใช้ข้อมลู เพือ่ให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มมีาตรการรกัษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูทีเ่หมาะสมเพยีงพอ

ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมิน และ
ตดิตามผลการดำาเนนิธุรกจิ โดยเปรยีบเทยีบผลการดำาเนนิ
งานกบัเป้าหมายของบรษิทัเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
เป็นประจำาทกุเดอืน รวมทัง้การประเมนิผล และตดิตาม
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลมุทกุด้าน เช่น ด้านบญัชแีละการเงนิ ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านการดูแลทรัพย์สิน 
และด้านการทุจรติ เป็นต้น ทีม่ผีลกระทบต่อฐานะชือ่เสยีง
อย่างมนียัสำาคญั เพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายใน 
ยงัคงดำาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามทีก่ำาหนดไว้ และ
สามารถจดัการกบัความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างทันท่วงที
ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่เร่ืองทีม่ผีลต่อการควบคมุภายใน จะ
ถูกรายงานต่อผู้รับผิดชอบ โดยเร่ืองที่มีนัยสำาคัญจะถูก
รายงานต่อผูบ้ริหารระดับสงู คณะกรรมการบรหิาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุม
ภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูต้รวจสอบตดิตาม
และประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิ
ตามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้อย่างสมำา่เสมอ รวมถงึ
เรื่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานท่ีมีผล 
ต่อการควบคมุภายในได้รับการปรบัปรงุแก้ไขอย่างเหมาะสม
ทนัท่วงท ี นอกจากนี ้ ในส่วนของการประเมนิการควบคมุ
ภายในด้านบัญชกีารเงนิมกีารตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และนำาเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาเป็นประจำาทกุไตรมาส และทกุปี ซ่ึงผลการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ไม่พบประเดน็ ทีเ่ป็นข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระสำาคญั

ท้ังนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท
ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตาม
แนวทางของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคมุภายในของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ้่างองิจาก COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 20 หลกัการย่อย 
ท้ังนีบ้รษิทัฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคญัต่อระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และยังได้ให้คำาแนะนำาท่ีเป็น
ประโยชน์ โดยมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคมุภายในและ

การบริหารความเส่ียงที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำาเนิน
ธรุกจิ ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของผูส้อบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ม ี
จรรยาบรรณ และปฏบัิตติามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน(International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing : IIA) ในการสร้างความ
เชือ่มัน่ (Assurance) และให้คำาปรกึษา (Consulting) เพือ่
ให้กระบวนการทำางานภายในองค์กรมกีารกำากบัดแูลกจิการ 
การบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับรวมถงึความถกูต้องเชือ่ถือได้
ของข้อมลูของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ อกีท้ังมกีารตดิตามผลการปฏบิตัติาม
ข้อเสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอโดย
เฉพาะในประเดน็ทีส่ำาคญัหรือมคีวามเสีย่งสงู และรบัทราบ
รายงานเหตกุารณ์ทีผ่ดิปกต ิเช่น กรณกีารทจุริต การปฏบิตัิ
ทีผ่ดิกฎหมายร้ายแรง การกระทำาของผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่่ง
ผลต่อจรยิธรรม เป็นต้น เพือ่หาสาเหตแุละแนวทางป้องกนั
ความเสยีหายหรืออาจเกดิขึน้ซำา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดำาเนนิ
งานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ ควบคู่กบัการบรหิารความ
เสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัฯยอมรบัได้ และการกำากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ
ของผูต้รวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานอย่าง
ชดัเจน และมกีารทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจำาทุกปี เพือ่
ตดิตามและประเมนิความเพยีงพอของการควบคมุภายในที่
วางไว้อย่างสมำา่เสมอ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารกำาหนดนโยบายและวธิกีาร
ดแูล เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัเิรือ่งความขดัแย้งของ
ผลประโยชน ์  โดยการปฏิบั ติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้บุคลากรของ 
บรษัิทฯ ทกุคนต้องคำานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ 
ในการตดัสินใจดำาเนนิการต่างๆทางธรุกจิ โดยพจิารณาแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยดึหลกัความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมทีด่ ี ตลอดจนมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน
เพ่ือผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นสำาคญั ได้มข้ีอ
กำาหนดมใิห้ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วข้องเข้าร่วมตดัสนิใจ
ในเรือ่งทีต้่องมกีารพจิารณาตดัสนิใจอนมุตัต่ิางๆ โดยในปี
ทีผ่่านมาของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หากวาระ
ใดมกีารพจิารณาเรือ่งทีก่รรมการท่านใดอาจมส่ีวนได้เสีย
หรอืเกีย่วข้อง กรรมการท่านนัน้จะงดออกความเหน็ในวาระ
ดงักล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าท่ีพิจารณา
ให้ความเหน็ต่อรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม 
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และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยกำาหนด

ท้ังนี ้รายการใดทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะพจิารณารายการทีม่คีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 
ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุติัการ
ทำารายการดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี

นอกจากน้ี เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่ี 
บรษิทัฯจงึได้จดัให้กรรมการและผูบ้รหิาร ทำาหน้าทีร่ายงาน
การมส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ตามหลกั
เกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด พร้อมทัง้จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้
กบัเลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่ให้บรษิทัฯ ใช้เป็นข้อมลูในการ
ติดตามดูแลการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ และผูบ้รหิาร 
รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ในการบรหิารจดัการกจิการของ 
บรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย

โดยในปี 2563 ไม่มเีหตุการณ์ใดท่ีเป็นการประพฤติ หรือ
ปฏิบติัไม่เหมาะสมในเรือ่งของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน จงึ
กำาหนดให้มีนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรม
กบัจรรยาบรรณของบรษิทัฯ โดยห้ามไม่ให้มกีารใช้โอกาส
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรอืทำาธรุกจิทีแ่ข่งขนั
กบับรษิทัฯ หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายใน
เพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ หรือให้
ข้อมูลภายในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ของ 
บริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วยความ
ระมดัระวงั ได้แก่

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท

บรษิทัฯ ได้มกีารกำาหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของ
บริษัท โดยกำาหนดช่วงระยะเวลาห้ามคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 
1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากที่
ข้อมลูดงักล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น 
ให ้ผู ้อื่นทราบจนกว ่าจะได ้ มีการแจ ้งข ้อมูลนั้นต ่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

หากบคุคลใดฝ่าฝืนระเบยีบนี ้ อาจต้องระวางโทษตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
(ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของบรษิทัฯ อาจต้องรบัโทษตามข้อบงัคบัเกีย่วกบั

การทำางานของบรษัิทฯ ด้วย

โดยในปี 2563 ไม่มเีหตุการณ์ใดทีเ่ป็นการประพฤตหิรือปฏบิตัิ
ไม่เหมาะสม ในเรือ่งของการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ

2. การเปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรพัย์

กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ คูส่มรสหรือ
ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นติิภาวะ รวมถงึนติบิคุคลทีก่รรมการและผูบ้ริหาร คูส่มรส
หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิฉนัสามภีรรยา และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
ของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าว เป็นผูถ้อืหุน้เกนิร้อยละ 
30 ของจำานวนสทิธิออกเสยีงท้ังหมดของนติิบุคคลดงักล่าว 
ต้องจดัทำาและเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
สำ า นักงานคณะกรรมการกำ า กับหลักทรัพย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในพระราช
บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตาม
ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ภายใน 3 วนัทำาการนบัจากวนัท่ีมี
การเปลีย่นแปลง

3. ช่วงห้ามเผยแพร่ข้อมูล (QUIET PERIOD)

การจำากัดการให้ข้อมูลก่อนวันประกาศงบการเงินบริษัทฯ 
ได้กำาหนดช่วงเวลางดให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ 
ของบรษิทัฯ แก่กลุม่บคุคลเฉพาะกลุม่ เช่น นกัวเิคราะห์ 
นักลงทุน และผู้ถือหุ้น เป็นต้น อย่างน้อย 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ เพือ่ให้การรบัรูข้้อมลูอยู่ในเวลา
เดยีวกนักบัผูถื้อหุน้และนักลงทนุรายย่อยท่ัวไป ทีจ่ะทราบ
ผลประกอบการต่อเมือ่บรษิทัฯ มกีารประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน และเปิดเผยงบการเงิน 
ดงักล่าวแล้วเท่านัน้

ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตัง้ให้นางสาวนราลยั พรมสาร ให้
ดำารงตำาแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผู้
ดำาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ
สามารถทำาหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยให้
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนือ่งจากเป็นผูม้ปีระสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อกี
ทั้งดำารงตำาแหน่งด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
รวมถึงเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัตงิานด้านตรวจสอบภายใน จากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (IIA) จึงเห็นว่ามคีวามเหมาะสมที่ 
จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้ ท้ังนี้การพิจารณาและอนุมัต ิ
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 127

รายงานจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ดูโฮม จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทีไ่ม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชลิต ทองประยูร กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมี
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครั้ง  ซึ่งสรุปการด�าเนินงานที่ส�าคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน 
รายไตรมาส งบการเงินประจำาปี งบการเงินรวมของ
บรษิทัและบริษทัย่อย ร่วมกบัผูส้อบบัญช ีผูบ้ริหารของ
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โดยมกีารสอบทานความถกูต้อง
ครบถ้วนของงบการเงนิ ผลการสอบทานพบว่าบรษิทัฯ 
มีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน
บญัช ีรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพยีงพอ 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และผูใ้ช้งบการเงนิ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ยงัมกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบัญชเีป็นการเฉพาะ โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิน
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและ 
ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยมีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และ 
มีประสิทธิภาพต่อการดำาเนินธุรกิจ 

3. การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ทำาหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะความเส่ียง 
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นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ท่ีสำาคัญ รวมถึงเสนอแผนบริหารความเสี่ยง และ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อเป้า
หมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

4. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่
เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ ของบรษัทฯ ผลการ 
สอบทานพบว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติฝ่าฝืนและกำาชับให้
ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

5. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและให้ความเหน็
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยง หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้
กำาหนดให้มกีารรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ยึดหลักความถูกต้อง ความระมัดระวัง ความสมเหตุ
สมผล และความโปร่งใส คำานงึถึงประโยชน์ของบรษิทั
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพยีงพอสอดคล้องกบันโยบายการกำากบัดแูลกิจการที่
ดีและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบ
ภายในเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงหลักการตรวจสอบ 
โดยเน้นเรื่องระดับความเสี่ยงของกิจการ แผนการ
ตรวจสอบภายในประจำาปี ข้อมูลจากรายงานผลการ
ตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงาน การ
ตรวจสอบในประเดน็ทีส่ำาคญั และให้คำาแนะนำาในการ
พัฒนาปรับปรุ งการปฏิบัติ งานตรวจสอบให ้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งประเมินผล
งานประจำาปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี
ความเห็นว่า การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
เหมาะสม และมปีระสทิธผิล ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้เกดิ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

7. การสอบทานการป้องกันและตรวจ
สอบการทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบ
การทุจริต รวมถึงสอบทานมาตรการและการกำาหนด
แนวทางเชิงป้องกัน การทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบ
ต่างๆ กำาหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน การรับแจ้ง
เบาะแสการกระทำาผิดและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
ตลอดทั้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการดำาเนินการสอบสวน
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน 

8. การพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีประจ�า ปี2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณา 
อัตราค ่ าตอบแทนของผู ้ สอบบัญชี จากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จำากัด โดย
พจิารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญช ีความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ์ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระตาม 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปีที่
ผ่านมา โดยเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามเข้าใจธุรกจิของบรษิทั
เป็นอย่างดี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ 
ขออนุมั ติ ต ่ อที่ ประ ชุมผู ้ ถื อ หุ ้ นแต ่ งตั้ งบริษั ท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิติัหน้าทีต่ามขอบเขต
หน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดง
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 บริษัทได้จัดทำางบการเงินโดยถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้ง
มีการถือปฏิ บัติตามข ้อกำาหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง



รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. บริษัท 
ทุนธาริน จำากัด

2. บริษัท ทุนทอง
มาวิน จำากัด

3. บริษัท เงิน
เทอร์โบ จำากัด

1.1 รายการขาย
สินค้า

◆ รายได้จากการขาย
◆ ลูกหน้ีการค้า

2.1 รายการขาย
สินค้าและเช่าพ้ืนท่ี

◆ รายได้จากการขาย

◆ รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ี

◆ ลูกหน้ีการค้า
- ยอดยกมาต้นงวด
- เพ่ิมระหว่างงวด
- ชำาระระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือ 
  ปลายงวด

3.1 รายการขาย
สินค้าและเช่าพ้ืนท่ี

◆ รายได้จากการขาย

◆ รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ี

◆ ลูกหน้ีการค้า
- ยอดยกมาต้นงวด
- เพ่ิมระหว่างงวด
- ชำาระระหว่างงวด 
- ยอดคงเหลือปลาย
งวด

1.2 รายการซ้ือ
สินค้าสำาเร็จรูป

◆ ซ้ือสินค้า

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทเครื่อง
ใช้สำานักงานเป็นส่วนใหญ่ให้แก่
บริษัท ทุนธาริน จำากัด โดยมีราคา
และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำา
รายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 
กลุ่มบริษัทฯ ขายประเภทอุปกรณ์
และเครื่องใช้สำานักงานเป็นส่วนใหญ่
ให้แก่ บริษัท ทุนทองมาวิน จำากัด 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้
สำานักงานเป็นส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท 
เงินเทอร์โบ จำากัด โดยมีราคา
และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำา
รายการกับบุคคลภายนอก

การทำารายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ 
โดยมีราคาและเง่ือนไข
ท่ัวไปเสมือนกับการทำา
รายการกับบุคคลภายนอก

การทำารายการดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย
มีราคาและเง่ือนไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำารายการ
กับบุคคลภายนอก

การทำารายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ 
โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทั่วไปเสมือนกับการ
ทำารายการกับบุคคล
ภายนอก

บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป จาก
บริษัท ทุนธาริน จำากัด เพื่อนำามา
จำาหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

การทำารายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ 
โดยมีราคาและเง่ือนไข
ท่ัวไปเสมือนกับการทำา
รายการกับบุคคลภายนอก

1.86

-

0.23

0.04

0.01
0.27
(0.26)
0.02

4.51

0.15

1.93
4.66
(4.88)
1.75

0.33
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสม
ผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้า
ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลง
ทางการค้าทีม่เีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปในการทำาธรุกรรม
ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอื
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมลูการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และหลกั
เกณฑ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณทีีก่ฎหมายดงักล่าวกำาหนดให้รายการทีเ่กีย่วโยง
กันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชมุเพือ่พจิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัความ
จำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของราย
การนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำารายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนบัสนุนธรุกจิปกตทิีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าท่ี
มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการท่ีเป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไป
ตามหลักการดังนี้

(ก) การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่าย
จดัการสามารถอนมัุติการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกันท่ีเป็น
ข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่าง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อำานาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอิทธพิลในการทีต่น
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกีย่วข้อง (แล้วแต่กรณ)ี ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะจดัทำารายงาน
สรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุคณะกรรมการ
ในทุกไตรมาส

(ข) การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไข
การค้าโดยท่ัวไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความ
เห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อ
บงัคับ ประกาศ คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนดของคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถงึการปฏบิติั
ตามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญใน
การพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดข้ึน 
บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำานาญพิเศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความ
เป็นอสิระ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยง
กันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรือ ผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
เข้าทำารายการดงักล่าวมคีวามจำาเป็นและมคีวามสมเหตุ
สมผล โดยคำานงึถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสำาคญั 
ท้ังนี ้บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนัไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำาปีและหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

นโยบายการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันใน
อนาคต

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะ
กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบั
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการ
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีกำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง

นอกจากนี ้หากมกีารทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมกีาร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมที่
เก่ียวโยงกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วน
ได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในวาระทีเ่กีย่ว
กับการพิจารณาการเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าว
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การวิเคราะห์และ
คำาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ
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1. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ
1.1 ภาพรวมการด�าเนินงาน
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกจิ ทัง้การส่งออก การผลติ และการท่องเทีย่ว 
แม้ว่ารฐับาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกจิด้วยมาตรการต่างๆ 
แต่เศรษฐกิจในภาพรวมยงัคงไม่ปรบัตวัดขีึน้เท่าทีค่วร

อย่างไรกต็าม ถงึแม้กลุม่บรษิทัฯ จะได้รบัผลกระทบอย่าง
หนกัจากการปิดสาขาจำานวนมาก ด้วยความสามารถและ
การร่วมแรงร่วมใจกันของผู้บรหิารและพนกังานในองค์กร
ทกุคน จึงทำาให้ในปี 2563 ยังคงมผีลการดำาเนินงานท่ี
เติบโตอย่างต่อเนือ่งและรายได้ของสาขาเดมิยังเตบิโตได้ 
โดยมีรายได้รวมเท่ากบั 18,928.38 ล้านบาท และกำาไร
สุทธิเท่ากับ 726.68 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.3 และ
ร้อยละ 0.2 ตามลำาดบั ทัง้นีก้ลุม่บริษทัฯ เหน็ถงึความ
สำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานด้านต่างๆ ให้สูงย่ิงขึ้น เพื่อสร้างผล
ตอบแทนสูงสุดให้กลุม่บรษัิทฯ

ในปี 2563 กลุม่บรษิทัฯ มสีาขาทีเ่ปิดดำาเนนิการโดยแบ่ง
เป็นสาขาขนาดใหญ่ 12 สาขา ได้แก่ สาขาอบุลราชธานี 
สาขานครราชสีมา สาขารังสิต สาขาขอนแก่น สาขา
อุดรธานี สาขาพระราม 2 สาขาบางบัวทอง สาขา
เชยีงใหม่ สาขาบางนา สาขาเพชรเกษม สาขาสรุนิทร์ 
และสาขามาบตาพุด และสาขาขนาดเล็ก (Dohome 
ToGo) 11 สาขา ได้แก่ แม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ์ 
แม็คโครสาขาสาทร บ๊ิกซสีาขาบางพล ีเทสโก้โลตัสสาขา
โคราช พันธุ์ทิพย์สาขางามวงศ์วาน เทสโก้โลตัสสาขา
บางนา คอสโม่-วอล์ก ตลาดชชัวาล ตลาดไทยสมบูรณ์ 
ตลาดรวยทรัพย์ และตลาดไทยรุ่งทพิย์ โดยในปี 2563 
กลุม่บรษิทัฯ ได้เร่ิมเปิดดำาเนนิการสาขาสุรินทร์ในเดอืน
กรกฎาคม และสาขามาบตาพุดในเดอืนกนัยายน เพือ่
รองรับกลุ่มลูกค้าที่อาศัยและประกอบกิจการในพื้นที ่
จังหวัดน้ันๆ และจังหวดัใกล้เคยีง นอกจากนี ้ในปี 2563 
กลุ่มบรษิทัฯ ได้เริม่เปิดดำาเนนิการสาขาสรุนิทร์และสาขา
มาบตาพดุ เพือ่เข้าถงึกลุม่ลูกค้าในพ้ืนทีจั่งหวดันัน้ๆ และ
จงัหวดัใกล้เคยีง นอกจากนี ้ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ เปิด
สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) เพิม่ 6 สาขา ได้แก่ 
เทสโก้โลตัสสาขาบางนา คอสโม่-วอล์ก ตลาดชัชวาล 
ตลาดไทยสมบรูณ์ ตลาดรวยทรพัย์ และตลาดไทยรุ่งทิพย์ 
เพ่ือเข้าถงึกลุ่มลกูค้าในพืน้ทีต่่างๆ และตอบโจทย์ทกุความ
ต้องการของกลุม่ลกูค้า ให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึได้ง่ายและ
สะดวกยิง่ขึน้ 

กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายสินค้าท้ังท่ีเป็นสินค้าภายใต้ตรา 
สนิค้าอ่ืน (Non-house Brand) และสนิค้าภายใต้ตรา 
สนิค้าของกลุม่บรษิทัฯ (House Brand) โดยกลุม่บริษัทฯ 
มีสัดส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการ
จำาหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบริษทัฯ (House 
Brand) ท่ีเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จากร้อยละ 16.0 ในปี 
2562 เป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2563 ของรายได้จากการ
ขายและค่าบริการ ซ่ึงในอนาคต กลุม่บริษทัฯ ได้ต้ังเป้า
หมายท่ีจะเพิ่มสัดส่วนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่ม
บรษัิทฯ (House Brand) เป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้
จากการขายและค่าบรกิารภายในปี 2565

นอกจากนี ้เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) เหตกุารณ์ดงั
กล่าว ส่งผลต่อผลการดำาเนนิงานของกลุ่มบริษทัฯ สำาหรบั
ปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตามลำาดบั
ดงันี้

ตัง้แต่วนัท่ี 22 มนีาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 
สาขา และสาขา Dohome ToGo 6 สาขาของกลุม่บรษิทัฯ 
ต้องปิดบรกิารสาขาลงชัว่คราวตามประกาศพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) และประกาศของแต่ละจังหวัดท่ีสถาน
ประกอบการสาขาตัง้อยู่ ทำาให้กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ดำาเนินธุรกิจค้าปลีกได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บรษัิทฯ ยังสามารถให้บรกิารสัง่ซือ้สนิค้าแบบออนไลน์ 
(E-Commerce) และช่องทางการสัง่ซือ้สินค้าโดยตรงทาง
โทรศพัท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผู้แทนขายได้
ตามปกต ิท้ังนีห้ลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COV-
ID-19 ในประเทศไทยดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และภาครัฐ 
มนีโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุม่บริษทัฯ ได้
กลับมาเปิดให้บริการสาขาตามปกต ิโดยสาขาขนาดใหญ่ 
4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม สาขา
โคราช และสาขาอดุรธาน ีสามารถกลบัมาเปิดให้บริการ
ได้ตามปกตติัง้แต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ
เปิดให้บริการตามปกติครบทุกสาขาทั้งสาขาขนาดใหญ่
และสาขาขนาดเล็ก Dohome ToGo ตั้งแต่วันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับความต้องการจบัจ่าย
ใช้สอยของลกูค้า โดยมมีาตรการด้านสาธารณสขุอย่าง
เข้มงวด

ต่อมาปลายปี ในช่วงกลางเดือนธนัวาคม 2563 ได้เกดิ
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ส่งผลให้มีคำาสั่งจากภาครัฐให้ปิดการให้
บรกิารส่วนค้าปลกีสำาหรบัสาขาซีง่มท่ีีตัง้สถานประกอบ
การสาขาในจงัหวดัสมทุรสาครและระยอง ได้แก่ สาขา
พระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ท่ีปิดบรกิารชัว่คราว 
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อกีคร้ัง ต้ังแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 และกลบัมาเปิด
ดำาเนินการตามปกตใินวนัที ่ 1 กมุภาพนัธ์ 2564 ตาม
ประกาศของจังหวดัสมทุรสาคร และสาขามาบตาพดุ ท่ี
ปิดบริการช่ัวคราวตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 และ
กลับมาเปิดดำาเนินการตามปกติในวันที่ 27 มกราคม 
2564 ตามประกาศของจังหวดัระยอง

กล่าวโดยสรปุ ภาพรวมผลการดำาเนนิงานประจำาปี 2563 
ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ถึงแม้ว่าจะได้รบั
ผลกระทบจากคำาส่ังการปิดสถานประกอบการสาขา
ช่ัวคราว แต่กลุม่บรษัิทฯ สามารถปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ใน
การจดัจำาหน่าย ปรบัการบรหิารทรัพยากรบคุคล เปิด
สาขาใหม่เพ่ือเพิ่มยอดขายและขยายกลุ่มลูกค้า และ
พัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ได้รบัการตอบรบั
และประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษทัฯ จะยงัคงเพิม่การพฒันาศกัยภาพของระบบการ
จัดจำาหน่ายที่มีอยู่ให้ดีมากย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
บคุลากร พฒันางานบรกิารต่างๆ เพือ่ให้ธุรกิจสามารถ
ขบัเคลือ่นไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพและยัง่ยนื ภายใต้การ
เปล่ียนแปลงจากสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างรวดเรว็ โดยคำานงึ
ถงึประโยชน์สูงสดุทีลู่กค้า พนกังาน คู่ค้า จะได้รับอย่าง
เหมาะสมและพงึพอใจสงูสดุ

1.2 ภาพรวมผลการด�าเนินงานและฐานะทาง 
การเงิน
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายและ 
ค่าบริการ โดยสำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 
2562 และ 2563 กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายและ
ค่าบริการเท่ากับ 18,445.36 ล้านบาท 17,868.70 ล้าน
บาท และ 18,777.38 ล้านบาทตามลำาดบั โดยรายได้ใน
ปี 2563 เพิม่ข้ึนร้อยละ 5.1 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุ
หลักมาจากรายได้ของสาขาเดมิทีเ่ติบโตเพ่ิมขึน้ การเพิม่
ของรายได้จากสาขาทีเ่ปิดในปี 2562 และเปิดดำาเนนิการ
เตม็ปี ในปี 2563 ได้แก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาด
เล็ก Dohome (ToGo) 5 สาขา และรายได้จากสาขาใหม่
ทีเ่ปิดในปี 2563 ได้แก่ สาขาสรุนิทร์และสาขามาบตาพดุ 
และสาขาขนาดเลก็ Dohome (ToGo) 6 สาขา 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้น สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 2,684.50 
ล้านบาท 2,957.96 ล้านบาท และ 3,040.08  ล้านบาท 
ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 
14.6 ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 16.2 ตามลำาดับ โดย
ในปี 2562 อัตรากำาไรข้ันต้นของกลุม่บริษทัฯ ปรับตวัสงู
ขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการ
ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House 
Brand) ซึง่เป็นกลุม่สนิค้าทีม่อีตัรากำาไรขัน้ต้นทีส่งูกว่า
สนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอ่ืน (Non-house Brand) และการ

เพิม่ข้ึนของอตัรากำาไรขัน้ต้นของสนิค้าหลายกลุม่รวมถึง
สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งที่สูงขึ้น 
ประกอบกับการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลือ่นไหวช้าในไตรมาสแรกของปี 2562 มลูค่าเท่ากบั 
73.29 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัปรงุประมาณ
การตัง้สำารองค่าเผ่ือสนิค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า ทัง้น้ี 
ในการตัง้สำารองดงักล่าวกลุม่บรษิทัฯ ได้จำาแนกกลุม่สนิค้า
ให้มคีวามละเอยีดมากขึน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัอายุสนิค้า
และระยะเวลาการเสื่อมสภาพและการล้าสมัยมากขึ้น 
รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และในปี 2563 กลุม่บริษทัฯ มี
อตัรากำาไรขัน้ต้นทีล่ดลง เนือ่งจากในปี 2562 มีการกลบั
รายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้ามูลค่า
เท่ากบั 73.29 ล้านบาท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้
เดยีว อีกท้ังการปิดพืน้ท่ีค้าปลกีช่ัวคราวในบางสาขาตาม
คำาสัง่ของภาครัฐเพือ่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำาให้รายได้
จากการขายผ่านช่องทางค้าปลกีลดลง ซ่ึงส่งผลต่ออัตรา
กำาไรข้ันต้นในช่วงท่ีปิดพ้ืนท่ีค้าปลีก อย่างไรกต็าม กลุม่
บรษิทัฯ มสีดัส่วนการขายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่
บรษิทัฯ (House Brand) เพิม่สงูขึน้ ประกอบกบัการ
บริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
เพิม่ข้ึนของอัตรากำาไรข้ันต้นของสนิค้าหลายกลุม่ และมี
รายได้จากการบรหิารศนูย์กระจายสนิค้า (Distribution 
Center) เพิม่ข้ึน ทำาให้ต้นทุนสนิค้าลดลงและเพิม่อตัรา
กำาไรข้ันต้น

กลุม่บรษิทัฯ มกีำาไรสทุธ ิสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 438.75 ล้านบาท 
725.51 ล้านบาท และ 726.68 ล้านบาทตามลำาดบั หรอื
คิดเป็นอตัรากำาไรสุทธเิท่ากับ ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 4.0 
และ ร้อยละ 3.8 ตามลำาดบั 

มลูค่าสนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 16,674.63  ล้านบาท 
18,151.71 ล้านบาท และ 20,765.17 ล้านบาท ตามลำาดบั 
โดยสนิทรัพย์รวม ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้างสาขา
สรุนิทร์และสาขามาบตาพดุ ท่ีเริม่เปิดดำาเนนิการในช่วง
กลางปี 2563 และงานระหว่างก่อสร้างของสาขาแหลม
ฉบังท่ีจะเปิดดำาเนนิการในเดือนมกราคมปี 2564 การ
เพ่ิมข้ึนของสนิค้าคงเหลือเพือ่รองรับการเพิม่ข้ึนของยอด
ขายและการเปิดสาขาสริุนทร์ สาขามาบตาพุด และสาขา
แหลมฉบัง และการเพิม่ขึน้ของการบันทึกบัญชสีนิทรพัย์
สทิธกิารใช้จากนโยบายบัญช ีTFRS16 สำาหรบัมลูค่าหนี้
สนิรวมของกลุม่บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
2562 และ 2563 เท่ากบั 11,882.27 ล้านบาท 11,691.34 
ล้านบาท และ 13,675.41 ล้านบาท ตามลำาดบั โดย 
หนีสิ้นรวม ส่วนใหญ่เพิม่ข้ึนจากเงนิกู้ยืมจากสถาบันการ
เงนิตามความต้องการเงนิทนุหมนุเวยีนในการดำาเนนิงาน
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และเงินทุนในการขยายธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ การเพิม่
ขึน้ของจำานวนเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น การเพิม่ข้ึน
ของเงินกูย้มืระยะยาวจากการขยายสาขาของกลุม่บรษิทัฯ 
และการเพิม่ขึน้ของการบนัทกึหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจาก
นโยบายบญัชี TFRS16 สำาหรบัส่วนของผู้ถอืหุน้ของกลุม่
บริษัทฯ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 
เท่ากับ 4,792.37 ล้านบาท 6,460.37  ล้านบาท และ 
7,089.76 ล้านบาท ตามลำาดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วน
ใหญ่เพิม่ขึน้จากการจ่ายหุน้ปันผล และการเพิม่ข้ึนตาม
กำาไรสะสมทีสู่งข้ึน

1.3 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนิน
งาน
1.3.1 รายได้ 

กลุม่บรษิทัฯ ดำาเนนิธุรกจิค้าปลกี ค้าส่ง และให้บรกิาร
ด้านวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงบรกิาร
ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ชือ่ทางการค้าว่า “ดโูฮม” โดยรายได้
ของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขาย
และค่าบริการ โดยค่าบริการส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าจัดส่ง
สนิค้าให้แก่ลกูค้าเพือ่เป็นการส่งเสริมการขาย และ (2) 
รายได้อืน่ เช่น เงนิสนบัสนนุจากเจ้าของสนิค้า และราย
ได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร เป็นต้น

สำาหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้รวมเท่ากบั 18,535.17 ล้าน
บาท 17,971.82 ล้านบาท และ 18,924.82 ล้านบาท 
ตามลำาดบั ลดลง 563.35 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.0 ใน
ปี 2562 และเพิม่ข้ึน 953.00 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.3 
ในปี 2563 ตามลำาดบั

(1) รายได้จากการขายและค่าบริการ

สำาหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563  กลุ่มบรษิทัฯ มีรายได้จากการขายและค่าบริการ
เท่ากับ 18,445.36 ล้านบาท 17,868.70 ล้านบาท และ 
18,777.38 ล้านบาทตามลำาดับ โดยรายได้ในปี 2563 
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5.1 จากปีก่อนหน้า มสีาเหตหุลักมาจาก
รายได้ของสาขาเดิมเก่าที่เติบโตเพิ่มข้ึน การเพ่ิมของ 
รายได้จากสาขาทีเ่ปิดในปี 2562 และเปิดดำาเนนิการเตม็
ปี ในปี 2563 ได้แก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาดเล็ก 
Dohome (ToGo) 5 สาขา และรายได้จากสาขาใหม่ท่ี
เปิดในปี 2563 ได้แก่ สาขาสุรนิทร์และสาขามาบตาพดุ 

และสาขาขนาดเลก็ Dohome (ToGo) 6 สาขา

รายได้จากการขายและค่าบริการของกลุ ่มบริษัทฯ 
สามารถแบ่งตามประเภทสนิค้าได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี    
(1) สนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอืน่ (Non-house Brand) และ 
(2) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House 
Brand)

รายได้จากการขายและค่าบรกิารของกลุม่บรษิทัฯ ส่วน
ใหญ่มาจากการจำาหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอืน่ (Non-

หมายเหตุ : (1) รายได้

ค่าบริการส่วนใหญ่มาจาก

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

รายได้จาก
การขายและ
ค่าบริการ(1)

รายได้อื่น

รวมรายได้ 18,535 17,972 18,925

กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
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house Brand) อย่างไรกต็าม กลุม่บรษัิทฯ มเีป้าหมาย
ทีจ่ะเพ่ิมสัดส่วนสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่บรษิทัฯ 
(House Brand) ซึง่เป็นสนิค้าทีม่อัีตรากำาไรข้ันต้นสงู ให้
เป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้จากการขายและค่าบริการ
ภายในปี 2565 โดยสดัส่วนสินค้าภายใต้ตราสนิค้าของ
กลุ่มบริษทัฯ (House Brand) ของกลุม่บรษิทัฯ เพิม่ข้ึน
อย่างต่อเน่ือง สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2563 
กลุม่บรษิทัฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายและค่าบรกิาร
จากการจำาหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่บรษัิทฯ 
(House Brand) เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 16.5 จากเดมิร้อย
ละ 16.0 เป็นผลมาจาก (1) นโยบายของกลุม่บรษิทัฯ ใน
การเพ่ิมสัดส่วนสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุม่บรษิทัฯ 
(House Brand) และ (2) การคัดเลอืกสินค้าทีต่รงต่อ
ความต้องการของลกูค้า

(2) รายได้อืน่

สำาหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุ่มบริษทัฯ มรีายได้อืน่เท่ากบั 89.81 ล้านบาท 
103.12 ล้านบาท และ 147.44 ล้านบาท ตามลำาดับ หรอื
คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 0.8 
ของรายได้รวม ตามลำาดบั

สำาหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีบัญชี
ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้อืน่
เท่ากับ 89.81 ล้านบาท และ 103.12 ล้านบาท ตาม
ลำาดบั เพ่ิมข้ึน 13.31 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.8 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากเงินสนับสนุนจากผู้ผลิต และ/หรือ 
ตวัแทนจำาหน่ายสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้จาก (1) การได้รบัเงนิ
สนับสนุนเพ่ือจัดรายการส่งเสรมิการขายพเิศษ (2) การ
ได้รบัเงนิสนบัสนนุการทำาการตลาดของสาขาเพชรเกษม

ท่ีเพ่ิงเปิดใหม่ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 (3) รายได้เงนิค่า
สนิไหมทดแทนจากการประกนัภัยกรณพ้ืีนท่ีอาคารของ
สาขาพระราม 2 ทรดุตัวลงในปี 2560 และ (4) เงนิ
สนบัสนนุการช่วยเหลอืเหตกุารณ์นำา้ท่วมจากคู่ค้า

สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทียบกบัปีบัญชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้อืน่
เท่ากับ 103.12 ล้านบาท และ 147.44 ล้านบาท ตาม
ลำาดบั เพิม่ข้ึน 44.32 ล้านบาท หรอืร้อยละ 43.0 โดย
มสีาเหตหุลกัมาจากเงนิสนบัสนนุจากผูผ้ลติ และ/หรอื 
ตวัแทนจำาหน่ายสนิค้าท่ีเพิม่ขึน้จาก (1) การได้รบัเงนิ
สนบัสนนุเพือ่จัดรายการส่งเสรมิการขายพเิศษ (2) การ
ได้รับเงินสนับสนุนการทำาการตลาดของสาขาสุรินทร ์
ท่ีเพ่ิงเปิดใหม่ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 (3) รายได้เงนิค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยที่
สาขาอบุลราชธาน ีในปี 2562 (4) กำาไรจากอตัราแลก
เปล่ียนท่ีเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน

1.3.2  ก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรขั้นต้น
สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทียบกบัปีบัญชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำาไรข้ัน
ต้นเท่ากบั 2,684.50 ล้านบาท และ 2,957.96 ล้านบาท 
ตามลำาดบั เพิม่ข้ึน 273.46 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10.2 
ท้ังนี ้ คิดเป็นอตัรากำาไรข้ันต้นเท่ากบัร้อยละ 14.6 และ 
16.6 ตามลำาดับ โดยอัตรากำาไรขั้นต้นเฉลี่ยท่ีปรับตัว 
เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการ
ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House 
Brand) ซึง่เป็นกลุม่สนิค้าท่ีมอีตัรากำาไรข้ันต้นทีส่งูกว่า
สนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอืน่ (Non-house Brand) และการ

| หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและค่าบริการ

กราฟรายได้จากการขายและค่าบริการตามประเภทสินค้า

2561 2562 2563

สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ
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เพ่ิมข้ึนของอตัรากำาไรขัน้ต้นของสนิค้าหลายกลุม่รวมถึง
สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งที่สูงขึ้น 
ประกอบกับการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคล่ือนไหวช้าในไตรมาสแรกของปี 2562 มลูค่าเท่ากบั 
73.29 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัปรงุประมาณ
การตัง้สำารองค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยัและเคล่ือนไหวช้า ท้ังนี้ 
ในการตัง้สำารองดงักล่าวกลุม่บรษิทัฯ ได้จำาแนกกลุม่สนิค้า
ให้มคีวามละเอยีดมากขึน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัอายสุนิค้า
และระยะเวลาการเสื่อมสภาพและการล้าสมัยมากขึ้น 
รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่มี
ประสิทธภิาพมากขึน้

สำาหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบัปีบัญชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีกำาไรขัน้ต้น
เท่ากับ 2,957.96 ล้านบาท และ 3,040.08 ล้านบาท 
ตามลำาดบั เพิม่ขึน้ 82.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 
ทัง้น้ี คดิเป็นอตัรากำาไรข้ันต้นเท่ากบัร้อยละ 16.6 และ 
16.2 ตามลำาดบั โดยอัตรากำาไรขัน้ต้นเฉล่ียทีป่รับตวัลดลง
มสีาเหตหุลกัมาจากในปี 2562 มกีารกลบัรายการค่าเผือ่
สินค้าล้าสมัยและเคลือ่นไหวช้ามลูค่าเท่ากบั 73.29 ล้าน
บาท ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว อกีทัง้การปิด
พ้ืนทีค้่าปลีกช่ัวคราวในบางสาขาตามคำาสัง่ของภาครัฐเพือ่
ควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 

2019 (COVID-19) ทำาให้รายได้จากการขายผ่านช่องทาง
ค้าปลีกลดลง ซึ่งส่งผลต่ออัตรากำาไรขั้นต้นในช่วงที่ปิด
พืน้ท่ีค้าปลกี อย่างไรกต็าม กลุม่บริษทัฯ มสีดัส่วนการ
ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House 
Brand) เพิม่สงูข้ึน ประกอบกบัการบรหิารจดัการต้นทนุ
ขายท่ีมปีระสทิธิภาพมากข้ึน การเพิม่ขึน้ของอตัรากำาไร
ขัน้ต้นของสนิค้าหลายกลุม่ และมรีายได้จากการบริหาร
ศนูย์กระจายสินค้า (Distribution Center) เพิม่ข้ึน ทำาให้
ต้นทุนสนิค้าลดลงและเพิม่อัตรากำาไรข้ันต้น

1.3.3 คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังานขาย ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
พนกังานบรหิาร ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจำาหน่าย ค่าใช้จ่าย
ในการจดัส่งสนิค้า และค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดย
สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุม่บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและการ
บรหิารเท่ากบั 1,907.00 ล้านบาท 1,879.09 ล้านบาท 
และ 2,037.80 ล้านบาท ตามลำาดบั ลดลง 27.91 ล้าน
บาท หรอืร้อยละ 1.5 ในปี 2562 และเพ่ิมขึน้ 158.71 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.5 ในปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่สำาคัญดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

| หมายเหตุ: (1) เช่น ค่าเผื่อหนี้สูญ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา ค่าธรรมเนียมธนาคารและประกันภัย ค่าภาษีเฉพาะธุรกิจ 

 และค่าด�าเนินการ ค่าที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ และค่าเช่าที่ดิน อาคารอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาสิทธิ์การใช้

 (2) ร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

 ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ(2)

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานจากการขาย 644.37 33.8 653.08  34.6  696.44 34.2

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานจากการบริหาร 223.12 11.7 241.32  13.3  326.92 16.0

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 363.77 19.1 369.11  19.5  440.34 21.6

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า 157.73 8.3 147.45  7.8  171.78 8.4

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 150.08 7.9 93.25 4.9  102.33 5.0

อ่ืนๆ(1) 367.95 19.3 374.88  19.8  299.99 14.7

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,907.00 100 1,879.09  100  2,037.80 100

2561 2562

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
โครงสร้างค่าใช้จ่าย
ในการขายและ
การบริหาร
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◆  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานขายและบริหารสำาหรับ 
 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563  
 ของกลุ่มบรษัิทฯ เท่ากบั 867.49 ล้านบาท  894.40  
 ล้านบาท และ 1,023.36 ล้านบาท ตามลำาดับ 
 เพิม่ขึน้ 26.91 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.1 ในปี 2562  
 และเพิม่ขึน้ 128.96 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.4 ใน 
 ปี 2563 สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่จำานวนพนักงาน 
 เพื่อรองรับการขยายสาขาขนาดใหญ่ และสาขา 
 ขนาดเล็ก Dohome (ToGo)

◆  ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจำาหน่ายเพ่ิมขึน้ มสีาเหตหุลกั 
 มาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาจากการเปิด 
 ดำาเนนิการสาขาใหม่และการปรบัใช้นโยบายทางบญัชี 
 ทีบ่งัคบัใช้ใหม่ เรือ่ง สัญญาเช่า (TFRS16) 

◆  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ 
 รายได้จากการขายช่องทางการสั่งซ้ือสินค้าโดยตรง 
 ทางโทรศัพท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงาน 
 ผู ้แทนขายที่ เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ ์
 ไวรัสโควดิ19 (COVID-19) 

◆  ค ่าใช ้จ ่ายทางการตลาดสำาหรับป ี ส้ินสุดวันที ่
 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ของกลุม่ 
 บริษัทฯ เท่ากบั 150.08 ล้านบาท  93.25 ล้านบาท 
 และ 102.33 ตามลำาดับ ลดลง 56.83 ล้านบาท หรอื 
 ร้อยละ 37.9 ในปี 2562 และ เพ่ิมขึ้น 9.08 
 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 ในปี 2563 โดยค่าใช้จ่าย 
 ทางการตลาดส ่วนใหญ่ ประกอบด ้วย (1) 
 ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และ (2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริม 
 การขาย ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาด

◆  ค่าใช้จ่ายอืน่สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561  
 2562 และ 2563 ของกลุม่บริษทัฯ เท่ากบั 367.95 
 ล้านบาท และ 374.88 ล้านบาท และ 299.99 ตาม 
 ลำาดบั เพิม่ขึน้ 6.93 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.9 ในปี 
 2562 และ ลดลง 74.89 หรอืร้อยละ 20.0 ในปี  
 2563 โดยค่าใช้จ่ายอืน่ลดลง มสีาเหตหุลกัจากการ 
 บรหิารจดัการเกีย่วกบัลกูหนี ้รวมถงึการรบัชำาระจาก 
 ลูกหน้ีทีมี่ประสทิธภิาพดียิง่ขึน้ ทำาให้ค่าเผือ่หนีส้งสัย 
 จะสญูลดลง การลดลงของภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง 
 ตามมาตราการการช่วยเหลือจากภาครัฐ

1.3.4. คา่ใชจ้า่ยอืน่
สำาหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุม่บรษัิทฯ มีค่าใช้จ่ายอ่ืน เท่ากบั 1.35 ล้านบาท 
26.32 ล้านบาท และ 0.66 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิม่
ขึน้ 24.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,854.1 ในปี 2562 
และลดลง 25.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.5 ในปี 2563 
เนื่องจากการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ป้องกันความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิตรา

ต่างประเทศท่ีดมีากย่ิงข้ึน

1.3.5 คา่ใช้จา่ยทางการเงนิ
สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 
กลุม่บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั 320.20 ล้าน
บาท 298.04 ล้านบาท และ 245.13 ล้านบาท ตามลำาดับ 
ลดลง 22.16 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.9 ในปี 2562  และ
ลดลง 52.90 ล้านบาท หรอืร้อยละ 17.8 ในปี 2563 
สอดคล้องกับอัตราดอกเบ้ียของตลาดท่ีลดลงและการ
บรหิารจดัการทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

1.3.6 ภาษเีงินได้
สำาหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้เท่ากบั 107.01 
ล้านบาท 132.12 ล้านบาท และ 177.25 ล้านบาท ตาม
ลำาดบั เพิม่ขึน้ 25.11 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 23.5 ในปี 
2562 เพิม่ขึน้ 45.12 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 34.2 ใน
ปี 2563 โดยสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกำาไรก่อน
ภาษเีงินได้ของกลุม่บรษัิทฯ

1.3.7 ก�าไรสุทธ ิและอัตราก�าไรสทุธิ 
สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำาไรสทุธิเท่ากับ 438.75 ล้าน
บาท  725.51 ล้านบาท และ 726.68 ล้านบาท ตาม
ลำาดบั เพิม่ขึน้ 286.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.4 
ในปี 2562 และเพิม่ข้ึน 1.17 ล้านบาท หรอืร้อยละ 0.2 
ในปี 2563

1.4 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงนิ 
1.4.1 สนิทรพัยร์วม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่
บรษัิทฯ มสีนิทรพัย์รวม เท่ากบั 16,674.63 ล้านบาท 
18,151.71 ล้านบาท และ 20,765.17 ล้านบาท ตามลำาดบั 
เพิม่ขึน้ 1,477.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 ในปี 2562 
และเพิม่ขึน้ 2,613.46 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.4 ในปี 
2563 โดยการเปลีย่นแปลงของสินทรพัย์รวมท่ีสำาคัญ มี
ดงันี้

1) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 838.87 ล้านบาท และ 
859.90 ล้านบาท และ 996.45 ตามลำาดบั เพ่ิมขึน้ใน
ปี 2562 เท่ากับ 21.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 โดย
มสีาเหตหุลกัมาจากการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าท่ีเพิม่ขึน้ 
และ เพิม่ข้ึนในปี 2563 เท่ากบั 136.55 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 15.9 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ 
ลกูหนีก้ารค้า ซึง่สอดคล้องกบัรายได้ขายสนิค้าท่ีเพิม่ขึน้
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2) สินค้าคงเหลอื - สทุธ ิณ วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2561 
2562 และ 2563 เท่ากบั 6,260.20 ล้านบาท และ 
7,048.16 ล้านบาท และ 8,559.71 ล้านบาท ตามลำาดบั 
เพิม่ขึน้ในปี 2562 เท่ากบั 787.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 
12.6 โดยมีสาเหตุมาจากการสต็อคสินค้าเพื่อรองรับ 
การเปิดสาขาขนาดใหญ่ทีเ่ปิดไตรมาส 4 ปี 2562 คือ 
สาขาเพชรเกษม และเพ่ิมขึน้ในปี 2563 เท่ากบั 1,511.56 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 21.4 โดยมสีาเหตุมาจากการเพิม่สนิ
ค้าคงคลังเพือ่รองรบัยอดขายทีเ่พ่ิมสงูขึน้ และรองรับการ
เปิดสาขาขนาดใหญ่ทีเ่ปิดไตรมาส 3 ปี 2563 คอื สาขา
สุรินทร์และสาขามาบตาพุด รวมถงึสาขาแหลมฉบังท่ีจะ
เปิดในเดอืนมกราคม ปี 2564 

3) ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์-สทุธ ิณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 8,865.71 ล้านบาท 
9,619.30 ล้านบาท และ 10,381.62 ล้านบาท ตามลำาดบั 
เพิม่ขึน้ในปี 2562 เท่ากบั 753.60 ล้านบาท หรอืร้อย
ละ 8.5 มีสาเหตหุลกัมาจากผลสทุธิของ (1) การเพิม่ข้ึน
จากการก่อสร้างสาขาเพชรเกษม (2) การซือ้ทีดิ่นเพือ่
รองรับการขยายสาขาในอนาคตและ (3) การลดลงของ
มูลค่าตามบัญชี – สุทธิจากการตัดค่าเสื่อมราคาของ
อาคารและอุปกรณ์ และเพ่ิมข้ึนในปี 2563 เท่ากับ 
762.32 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.9 มสีาเหตหุลกัมาจาก
ผลสทุธขิอง (1) การเพิม่ขึน้จากการก่อสร้างสาขาสริุนทร์ 
สาขามาบตาพุด และงานระหว่างก่อสร้างสาขาแหลมฉบงั 
(2) การลดลงของมลูค่าตามบญัช ี– สทุธิจากการตัดค่า
เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์

4) สินทรัพย์สทิธกิารใช้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 
เท่ากับ 491.01 ล้านบาท เพิม่ขึน้ในปี 2563 เท่ากบั 
491.01 ล้านบาท หรอืร้อยละ 100.0 มสีาเหตมุากจาก
การเร่ิมใช้นโยบายทางบัญช ีTFRS16

1.4.2. หนีส้นิ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บริษัทฯ 
มมีลูค่าหนีส้นิรวมเท่ากบั 11,882.27 ล้านบาท 11,691.34 
ล้านบาท และ 13,675.41 ล้านบาท ตามลำาดบั ลดลง 
190.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 ในปี 2562 และเพิม่
ขึน้ 1,984.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 ในปี 2563 โดย
การเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นทีส่ำาคญั มีดงันี้

1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 เท่ากบั 6,577.03 ล้านบาท 5,731.71 ล้านบาท และ 
6,852.31 ล้านบาท ตามลำาดบั ลดลง 845.32 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 12.9 ในปี 2562 และเพ่ิมขึน้ 1,120.60 ล้าน
บาท หรอืร้อยละ 19.6 ในปี 2563 ทัง้นี ้เงินเบิกเกนิบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิถกูนำาไปใช้เป็นเงนิ
ทนุหมนุเวยีนในการดำาเนนิงาน 

2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
2562 และ 2563 เท่ากบั 2,128.13 ล้านบาท 2,488.18 
ล้านบาท และ 2,845.06 ล้านบาท ตามลำาดบั เพิม่ขึน้ 
360.05 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.9 ในปี 2562 และเพิม่
ขึน้ 356.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 ในปี 2563 ซึง่
คิดเป็นระยะเวลาชำาระหนีเ้ฉล่ียของกลุ่มบริษทัฯ เท่ากับ 
48.7 วนั และ 48.7 วนั และ 54.0 ตามลำาดบั

3) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 3,048.22 ล้าน
บาท 3,339.14 และ 3,539.37 ล้านบาท ตามลำาดบั เพ่ิม
ขึน้ 290.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 ในปี 2562 โดย
มสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การเปลีย่นเทอมการจ่ายชำาระจาก
ระยะสัน้เป็นระยะยาว (2) การชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขกำาหนดการชำาระคืนใน
สญัญาเงนิกู ้และเพิม่ขึน้ 200.23 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
6.0 ในปี 2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การกู้เงนิ
เพื่อขยายสาขาขนาดใหญ่ ได้แก่ สาขาสุรินทร์ สาขา
มาบตาพดุ และ สาขาแหลมฉบงั (2) การชำาระคนืเงนิกู้
ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามเงือ่นไขกำาหนดการ
ชำาระคนืในสญัญาเงนิกู ้

4) หนีส้นิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 
2562 และ 2563 เท่ากบั 53.24 ล้านบาท 40.57 ล้าน
บาท และ 261.32 ล้านบาท ตามลำาดบั ลดลง 12.67 ล้าน
บาท หรอืร้อยละ 23.8 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลักมา
จากการจ่ายชำาระค่างวด และเพิม่ขึน้ 220.75 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 54.51 ในปี 2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก
การเริม่ใช้นโยบายทางบญัช ีTFRS16

1.4.3. สว่นของผูถ้อืหุ้น
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุม่
บรษัิทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 4,792.37 ล้านบาท 
6,460.37 ล้านบาท และ 7,089.76 ล้านบาท ตามลำาดบั 
เพิม่ขึน้ 1,668.00 ล้านบาท หรอืร้อยละ 34.8 ในปี 
2562 และเพิม่ขึน้ 629.39 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.7 
ในปี 2563 ตามผลการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ 

ในปี 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2562 
เมือ่วนัท่ี 24 มถุินายน 2562 ได้พจิารณาอนมุติัการจ่าย
เงนิปันผลระหว่างกาลมลูค่า 1.79 บาทต่อหุน้ หรอืคดิ
เป็นมูลค่าท้ังหมด 2,506.00 ล้านบาท จากกำาไรสะสม
ของบรษิทัฯ และเมือ่วนัท่ี 6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั
ได้เสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial 
Public Offering: IPO) จำานวน 456.16 ล้านหุ้น หุ้นที่
ออกใหม่มมีลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ขายให้แก่ผูจ้องใน
ราคาหุ้นละ 7.80 บาท

ในปี 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 1/2563 
เมือ่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้พจิารณาอนุมตักิาร



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 139

จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนนิงานปี พ.ศ. 2562 ในรูป
ของเงินสด จำานวน 0.0185 บาทต่อหุน้ เป็นจำานวนเงิน 
34.38 ล้านบาท และ ในรปูของหุน้ปันผลในอตัรา 6 หุ้น

(1)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนนิงาน 

สำาหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 
กลุม่บริษทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธทิีใ่ช้ไปในกจิกรรมดำาเนนิ
งานเท่ากบั 854.88 ล้านบาท 588.26 ล้านบาท และ 
(59.08) ล้านบาท ตามลำาดบั

สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ 
588.26 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสทุธขิองการ
เปลีย่นแปลงเงนิทนุหมนุเวยีนจาก (1) การลดลงของสนิค้า
คงเหลือ 704.03 ล้านบาท และ (2) การเพิม่ขึน้ของ 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 289.84 ล้านบาท 

สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวามคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ 
(59.08) ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสทุธขิอง
การเปล่ียนแปลงเงนิทนุหมนุเวยีนจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของ
ลกูหนีก้ารค้า 180.35 ล้านบาท (2) การเพ่ิมขึน้ของสนิค้า
คงเหลอื 1,528.31 ล้านบาท แต่อย่างไรกต็ามมี (3) การ
เพิม่ขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 374.70 ล้านบาท

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

(2) กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

สำาหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุนเท่ากบั (1,248.12) ล้านบาท  (944.04) 
ล้านบาท และ (1,284.77) ล้านบาทตามลำาดบั 

สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 
(944.04) ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การชำาระ
ค่าท่ีดนิสำาหรบัสาขาในอนาคต และการชำาระค่าก่อสร้าง
สาขาเพชรเกษม

สำาหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 
1,284.77 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเพือ่
ลงทุนในสนิทรพัย์สทิธกิารใช้สำาหรบัสร้างสาขาในอนาคต 
และการชำาระค่าก่อสร้างสาขาสรุนิทร์ สาขามาบตาพดุ 
และสาขาท่ีกำาลงัก่อสร้าง ได้แก่ สาขาแหลมฉบัง

1.5 ค�าอธบิายและการวเิคราะหส์ภาพคลอ่งและแหลง่ทีม่าของเงนิทนุ
กระแสเงนิสด

เดมิต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำานวน 309.36 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นมลูค่าท้ังหมด 343.74 ล้านบาทจากกำาไรสะสม
ของบรษิทัฯ

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิท่ีได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำาเนินงาน 852.35  588.26  (59.08) 

เงินสดสุทธิท่ีได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (1,245.59) (944.04) (1,284.77)

เงินสดสุทธิท่ีได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 470.12  392.70  1,239.41 

รวมเงินสดสุทธิท่ีได้มา (ใช้ไป) สุทธิ 76.88  36.92  (104.44)

2561 2562

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
แหล่งที่มาและใช้ไป
ของกระแสเงินสด
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(3) กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 
2563  กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาใน
กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 470.12 ล้านบาท 392.70 
ล้านบาท และ 1,239.41 ตามลำาดับ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ 
มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 
392.70 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การรับ
ชำาระจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การรับเงินจากเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำานวน 290.91 ล้านบาท 
และ (4) การจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จำานวน 845.32 ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ 
มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 
1,239.41 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การ
กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 1,120.60 
ล้านบาท (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การรับเงินจาก
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำานวน 200.23 
ล้านบาท

1.6. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินในอนาคต
1. ผลกระทบจากการลงทนุในการกอ่สรา้ง
และเริม่ด�าเนนิการสาขาใหม่
กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดดำาเนินการสาขาขนาดใหญ่ 
4 สาขาในปี 2564 และสาขาขนาดเลก็ Dohome (ToGo) 
เพิ่มเติมตามกลยุทธ ์ ในการพัฒนาช ่องทางการ 
จัดจำาหน่ายเพือ่ขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ
มากขึ้น 

การเร่ิมดำาเนินการสาขาใหม่จะทำาให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มข้ึนในช่วงต้น 
ซึง่ส่วนมากมาจากการจ้างพนกังานประจำาสาขาทีเ่ป็นค่า
ใช้จ่ายคงที่ ในขณะที่รายได้จากการขายและค่าบริการ
ของสาขาดังกล่าวยังคงเติบโตได้ไม่เต็มท่ี ซ่ึงอัตราการ
เตบิโตของรายได้จากการขายและค่าบริการของสาขาดงั
กล่าวยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัสำาคญัต่างๆ ทีร่วมถงึแต่ไม่จำากดั
เพยีง ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
และวัสดุตกแต่ง โดยอาจทำาให้อัตราส่วนทางการเงนิของ
กลุ่มบรษิทัฯ เช่น อตัรากำาไรสทุธ ิอตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ และอัตราส่วนผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น 
เป็นต้น ปรับตัวลดลงในช่วงปีแรกๆ 

อย่างไรก็ดีในระยะยาวกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการขยายสาขา เช่น การเตบิโตของรายได้
และผลดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น อำานาจในการต่อรองราคา
กับผู้ผลิตหากสั่งสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วย
เพิม่ความสามารถในการทำากำาไร และการเป็นท่ีรูจ้กัและ
ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
คาดว ่าจะสามารถชดเชยผลกระทบระยะสั้นต ่อ
อัตราส่วนทางการเงินได้ 

2. ผลกระทบจากความสามารถในการเพ่ิม
สดัสว่นการขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของ
กลุม่บริษทัฯ (House Brand)
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วน
การจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

(House Brand) ท่ีเตบิโตอย่างต่อเน่ือง จากร้อยละ 14.4 
ในปี 2561 เป็น ร้อยละ 16.5 ในปี 2563 ของรายได้
จากการขายและค่าบรกิารตามกลยทุธ์ในการดำาเนนิงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้า
หมายเพิ่มสัดส่วนการจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) เป็นร้อยละ 20.0 
ของรายได้จากการขายและการค่าบรกิารภายในปี 2565 

การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบรกิาร
จากสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House 
Brand) เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลให้ผลดำาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมี
อัตรากำาไรขั้นต้นที่สูงกว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น 
(Non-house Brand) จากต้นทุนการขายและการตลาด
ที่ตำ่ากว่า โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ อัตรากำาไรขั้นต้น อัตรากำาไรสุทธิ อัตราส่วนผล
ตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
เป็นต้น ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มสัดส่วน
การจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
(House Brand) ได้ตามเป้าหมาย ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้ไม่เป็นไปตาม
ที่คาดการณ์ได้



คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน 
ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป และ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ซึ่ง
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบ บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ 
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และการกำากบัดแูลทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธิผล เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางบัญชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแล
รบัผดิชอบการสอบทานนโยบายการบญัช ีและรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ การสอบทาน
ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการเกีย่วโยงระหว่าง
กันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 
และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษัิท ดโูฮม จำากดั 
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) 
และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ณ วนัที ่31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำาเนินงานรวมและ
ผลการดำาเนนิงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสด
รวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสำาหรับปีส้ินสดุวนั
เดียวกัน 

โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

◆ งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ 
 การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  
 2563

◆ งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

◆ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ 
 กิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

◆ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ 
 กิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

◆ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
 เฉพาะกิจการซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการบัญชี 
 ที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

รายงานของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่กจิการ
และบรษิทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับ
ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ 

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะ
สมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัย
สำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบังวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้าเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบและได้
นำาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องนี้ 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
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เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า

อ้างถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่อง 
ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เรื่องสินค้า
คงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินค้าคงเหลือ
ก่อนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้ามีจำานวน 
8,641.88 ล้านบาท และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้ามีจำานวน 79.64 ล้านบาท 

กลุม่กจิการมสีนิค้าคงเหลอืหลายประเภทซ่ึงประกอบ
ด้วยรายการสินค้าจำานวนมากและมลูค่าของสินค้าคง
เหลือมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน กลุ ่มกิจการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
จากสภาพของสินค้าและวงจรอายุของสินค้าคงเหลือ
แต่ละประเภท ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การโดยผู้บริหารในการประเมินเงื่อนไขของสภาพ
สินค้าประกอบกับการวิเคราะห์อายุของสินค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและ
เคลือ่นไหวช้า เนือ่งจากเกีย่วข้องกบัการประมาณการ
และการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสม
และเพียงพอของการตั้งค ่าเผื่อซึ่ งมีผลต ่อการ 
วดัมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและผลการดำาเนนิงานของ
กลุ่มกิจการ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงข้ันตอนดังต่อไป
นี้

◆ ทำาความเข ้าใจและประเมินวิธีการและข ้อ 
 สมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณค่าเผื่อ 
 สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า

◆ ประเมินข้อสมมติฐานหลักเกี่ยวกับวงจรอายุของ 
 สินค้า โดยสอบถามผู้บริหารและสุ่มรายการ 
 สินค้าเพื่อเปรียบเทียบวงจรอายุของสินค้ากับ 
 ข ้อมูลของอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาความ 
 สมเหตุสมผลของการประมาณการของผู้บริหาร 

◆ ทดสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์ 
 อายุสินค้าคงเหลือซึ่งจัดทำาโดยผู้บริหาร ทดสอบ 
 การคำานวณการตั้งค่าเผื่อ และประเมินความ 
 ครบถ้วนและถกูต้องของการบนัทกึรายการบญัชี

◆ ประเมนิสภาพสินค้าคงเหลือจากการสังเกตการณ์ 
 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

จากการตรวจสอบดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบว่ามี
ประเดน็สำาคญัในเรือ่งการตัง้ค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยัและ
เคลื่อนไหวช้า
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญั 
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูก
ต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการ
พิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม่กจิการและบรษัิทในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง (ตามความเหมาะ
สม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสำาหรบัการดำาเนนิงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตั้งใจที่จะเลกิกลุม่กิจการ
และบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกำากบัดแูลกระบวนการในการจดัทำารายงานทางการเงนิของ
กลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่าง
สมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู 

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดั
ต่อข้อเทจ็จรงิ อนัเป็นสาระสำาคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด 
และถอืว่ามสีาระสำาคญั เมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการ หรือทกุ
รายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ ทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการ
สังเกต และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง

	 ◆ ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ 
 ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็น 
 เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซึง่เป็น 
 ผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ 
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 การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรอื 
 การแทรกแซงการควบคมุภายใน

	 ◆ ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม 
 กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ 
 กลุ่มกิจการและบรษิทั

	 ◆	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีกรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี  
 และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้องซึง่จดัทำาขึน้โดยกรรมการ 

	 ◆	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจาก 
 หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ 
 ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเน่ือง 
 หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีอง 
 ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้า 
 การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐาน 
 การสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใน 
 อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่กจิการและบรษิทัต้องหยุดการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง

	 ◆	 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึ 
 การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้ 
 มีการนำาเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีค่วรหรอืไม่

	 ◆ ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 
 กจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่กจิการเพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการกำาหนดแนวทาง  
 การควบคุมดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเห็นของ 
 ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท่ีสือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัสำาคญัท่ีสดุในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

  บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 99,518,485 204,016,407 95,108,932 191,615,341

เงินลงทุนระยะส้ัน  - 65,831 - -

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 12 996,446,914 859,899,090 996,446,914 860,101,090

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกำาหนด

รับชำาระภายใน 1 ปี 15 2,268,318 - 2,268,318 -

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 37.5 - - 226,100,000 251,000,000

สินทรัพย์อนุพันธ์  11,036 - 11,036 -

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  14 8,559,714,303 7,048,156,030 8,559,714,303 7,048,156,030

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  91,347,950 91,432,849 90,178,007 87,783,083

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  9,749,307,006 8,203,570,207 9,969,827,510 8,438,655,544

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำาธนาคารท่ีติดภาระค้ำาประกัน  - 242,343,976 - 242,343,976

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน  - 500,000 - 500,000

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 15 20,523,749 - 20,523,749 -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 - - 1,114,655,115 1,120,904,940

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 10,381,620,982 9,619,302,130 9,523,075,856 8,778,558,158

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 18 491,010,505 - 872,657,246 -

สิทธิการเช่า - สุทธิ 19 32,893,785 8,297,007 32,893,785 8,297,007

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 20 89,811,161 77,699,519 89,811,161 77,699,519

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  11,015,860,182 9,948,142,632 11,653,616,912 10,228,303,600

รวมสินทรัพย์  20,765,167,188 18,151,712,839 21,623,444,422 18,666,959,144

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 21 6,852,308,925 5,731,705,487 6,852,308,925 5,731,705,487

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 22 2,845,060,232 2,488,177,361 2,844,756,284 2,488,101,409

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 23 800,809,981 803,018,166 800,809,981 803,018,166

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 24 56,233,269 13,171,007 65,527,704 13,171,007

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  90,236,288 25,608,078 86,872,936 21,691,957

หน้ีสินอนุพันธ์ทางการเงิน 8 23,776,884 - 23,776,884 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  6,411,058 4,042,949 5,446,799 3,336,619

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  10,674,836,637 9,065,723,048 10,679,499,513 9,061,024,645

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 2,738,556,748 2,536,120,272 2,738,556,748 2,536,120,272

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24 205,082,339 27,398,932 583,683,154 27,398,932

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  25 4,030,145 19,753,356 4,030,145 19,753,356

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 31,668,142 25,068,108 31,668,142 25,068,108

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  21,237,955 17,279,811 21,237,955 17,279,811

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  3,000,575,329 2,625,620,479 3,379,176,144 2,625,620,479

รวมหน้ีสิน  13,675,411,966 11,691,343,527 14,058,675,657 11,686,645,124

ส่วนของเจ้าของ 

 ทุนเรือนหุ้น 28

   ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามัญจำานวน 2,165,520,000 หุ้น

       มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

       (พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญจำานวน 1,856,160,000 หุ้น

       มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  2,165,520,000 1,856,160,000 2,165,520,000 1,856,160,000

ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว

   หุ้นสามัญจำานวน 2,165,517,966 หุ้น ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

    (พ.ศ. 2562 : หุ้นสามัญจำานวน 1,856,160,000 หุ้น

    ชำาระแล้วเต็มมูลค่า)  2,165,517,966 1,856,160,000 2,165,517,966 1,856,160,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 28 3,646,985,816 3,646,985,816 3,646,985,816 3,646,985,816

ส่วนต่ำาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  (598,386,370) (598,386,370) - -

กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว  - สำารองตามกฏหมาย 27 88,550,000 54,350,000 88,550,000 54,350,000

              - ท่ียังไม่ได้จัดสรร  1,800,140,103 1,495,299,306 1,682,727,661 1,422,818,204

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  (13,052,593) 5,960,085 (19,012,678) -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  7,089,754,922 6,460,368,837 7,564,768,765 6,980,314,020

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม  300 475 - -

รวมส่วนของเจ้าของ  7,089,755,222 6,460,369,312 7,564,768,765 6,980,314,020

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  20,765,167,188 18,151,712,839 21,623,444,422 18,666,959,144

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขาย  18,617,758,570 17,730,349,852 18,617,758,570 17,730,349,852

รายได้ค่าบริการ  159,621,726 138,352,442 159,621,726 138,352,442

รายได้อ่ืน 29 147,441,503 103,118,688 155,007,891 111,177,130

รวมรายได้  18,924,821,799 17,971,820,982 18,932,388,187 17,979,879,424

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย  15,737,298,353 14,910,742,547 15,735,177,746 14,909,723,509

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,595,377,751 1,473,347,105 1,617,680,967 1,502,575,975

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  442,418,112 405,737,589 465,954,136 438,119,749

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 31 664,582 26,320,289 2,114,794 26,320,289

รวมค่าใช้จ่าย  17,775,758,798 16,816,147,530 17,820,927,643 16,876,739,522

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  1,149,063,001 1,155,673,452 1,111,460,544 1,103,139,902

ต้นทุนทางการเงิน 32 (245,134,933) (298,038,740) (260,866,792) (298,038,740)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  903,928,068 857,634,712 850,593,752 805,101,162

ภาษีเงินได้ 33 (177,247,870) (132,123,817) (168,844,867) (122,082,759)

ก�าไรส�าหรับปี  726,680,198 725,510,895 681,748,885 683,018,403

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการไปยัง

  กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

      ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 26 (743,213) - (743,213) -

ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น  148,643 - 148,643 -

  รายการท่ีจะจัดประเภทรายการไปยัง

    กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

      ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด  (10,749,971) - (10,749,971) -

ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น  2,149,995 - 2,149,995 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  717,485,652 725,510,895 672,554,339 683,018,403

การแบ่งปันก�าไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  726,680,198 725,510,895 681,748,885 683,018,403

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม  - - - -

  726,680,198 725,510,895 681,748,885 683,018,403

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  717,485,652 725,510,895 672,554,339 683,018,403

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม  - - - -

  717,485,652 725,510,895 672,554,339 683,018,403

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 34 0.34 0.34 0.31 0.32

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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  ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน  ส�ารองตาม ยังไม่ได้ องค์ประกอบอ่ืน รวมส่วน
  ช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ของส่วนของ เจ้าของ 
  บาท บาท บาท บาท เจ้าของ บาท
      บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  1,400,000,000 654,655,415 20,150,000 3,279,999,801 - 5,354,805,216

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 28 456,160,000 2,992,330,401 - - - 3,448,490,401

จ่ายเงินปันผล 35 - - - (2,506,000,000) - (2,506,000,000)

สำารองตามกฎหมาย 27 - - 34,200,000 (34,200,000) - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  - - - 683,018,403 - 683,018,403

ยอดคงเหลือส้ินปี วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,422,818,204 - 6,980,314,020

ยอดยกมาต้นปี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ตามท่ีรายงานไว้เดิม  1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,422,818,204 - 6,980,314,020

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 5    (43,311,836) (10,412,702) (53,724,538)

ยอดยกมาต้นปี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 - ปรับปรุงใหม่  1,856,160,000 3,646,985,816 54,350,000 1,379,506,368 (10,412,702) 6,926,589,482

หุ้นปันผล 35 309,357,966 - - (309,357,966) - -

เงินปันผล 35 - - - (34,375,056) - (34,375,056)

สำารองตามกฎหมาย 27 - - 34,200,000 (34,200,000) - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  - - - 681,154,315 (8,599,976) 672,554,339

ยอดคงเหลือส้ินปี วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  2,165,517,966 3,646,985,816 88,550,000 1,682,727,661 (19,012,678) 7,564,768,765

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสะสม

หมายเหตุ
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 หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  903,928,095 857,634,712 850,593,752 805,101,162

รายการปรับปรุง :

  ค่าเส่ือมราคา 30 431,677,740 393,443,040 429,111,739 391,921,258

  ค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30 14,467,202 13,939,213 14,467,202 13,939,213

  ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่า 30 596,343 384,819 596,343 384,819

  ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ 30 56,289,512 - 71,478,162 -

  ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า(กลับรายการ) 30 16,715,784 (77,473,968) 16,715,784 (77,473,968)

  ค่าเผ่ือราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ

    ท่ีจะได้รับ(กลับรายการ) 30 31,028 (6,454,079) 31,028 (6,454,079)

  ขาดทุนจากการชำาระบัญชีของบริษัทย่อย  - - 1,450,213 -

  กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 29 (4,261,532) (1,250,771) (4,261,532) (1,250,771)

  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 31 85,234 3,187,107 85,234 3,187,107

  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน(กลับรายการ) 30 (17,836,583) 9,553,679 (17,836,583) 9,553,679

  (กำาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  (597,318) 942,525 (597,318) 942,525

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน 26 6,044,756 8,961,877 6,044,756 8,961,877

  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่า

  ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน  500,000 - 500,000 -

  ดอกเบ้ียรับ 29 (15,887,359) (3,742,597) (21,730,421) (10,459,008)

  ต้นทุนทางการเงิน 32 245,134,933 298,038,740 260,866,792 298,038,740

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  (180,349,124) 15,283,497 (180,147,124) 15,081,497

  สินค้าคงเหลือ  (1,528,305,085) (704,029,351) (1,528,305,085) (704,029,351)

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  (2,551,263) (45,226,664) (2,551,263) (45,226,664)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    1,313,778 (26,878,265) (1,166,045) (23,228,674)

  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  374,695,811 289,840,598 375,130,790 290,511,126

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  2,368,109 (30,037,430) 2,110,180 (30,708,372)

  จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 26 (187,935) (2,306,590) (187,935) (2,306,590)

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  - 4,689,069 - 4,689,069

กระแสเงินสดรับจากการดำาเนินงาน  303,872,126 998,499,161 272,398,669 941,174,595

  จ่ายภาษีเงินได้  (112,613,100) (114,613,715) (103,657,327) (104,260,991)

  จ่ายดอกเบ้ีย  (251,603,920) (299,365,090) (267,335,779) (299,365,090)

  รับดอกเบ้ีย  1,265,471 3,742,597 7,108,533 10,459,008

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  (59,079,423) 588,262,953 (91,485,904) 548,007,522

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจำาธนาคารท่ีติดภาระค้ำาประกันลดลง  242,343,976 210,267,619 242,343,976 210,267,619

เงินลงทุนระยะส้ันลดลง(เพ่ิมข้ึน)  65,831 (647) - -

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 37.5 - - (9,000,000) (4,500,000)

เงินรับชำาระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 37.5 - - 33,900,000 44,400,000

รับชำาระลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  6,199,256 - 6,199,256 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 - - - (41,250,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (1,255,064,484) (1,152,224,903) (1,235,360,305) (1,095,402,303)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (17,882,844) (16,822,662) (17,882,844) (16,822,662)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า  (26,422,000) - (26,422,000) -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้  (242,000,000) - (242,000,000) -

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  7,986,338 14,739,836 7,986,338 14,739,836

เงินสดรับคืนจากการชำาระบัญชีของบริษัทย่อย  - - 4,799,612 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,284,773,927) (944,040,757) (1,235,435,967) (888,567,510)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมเน่ืองจาก

การชำาระบัญชีของบริษัทย่อย  (175) - - -

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  1,120,603,438 (845,322,042) 1,120,603,438 (845,322,042)

จ่ายชำาระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 24 (47,046,960) (12,671,538) (55,987,101) (12,671,538)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 1,036,124,219 2,227,703,497 1,036,124,219 2,227,703,497

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 (835,895,928) (1,936,789,958) (835,895,928) (1,936,789,958)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 28 - 3,465,780,095 - 3,465,780,095

เงินปันผลจ่าย 35 (34,375,056) (2,506,000,000) (34,375,056) (2,506,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,239,409,538 392,700,054 1,230,469,572 392,700,054

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ  (104,443,812) 36,922,250 (96,452,299) 52,140,066

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  204,016,407 167,135,924 191,615,341 139,517,042

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน  (54,110) (41,767) (54,110) (41,767)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี  99,518,485 204,016,407 95,108,932 191,615,341

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส�าคัญ

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ียังไม่ได้จ่ายชำาระ  86,118,671 105,886,446 85,455,695 105,886,446

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  80,181,029 - 80,105,751 -

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้  36,189,470 - 36,189,470 -

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงิน  5,687,353 - 5,687,353 -

ประมานการหน้ีสินท่ีเกิดจากการร้ือถอนสินทรัพย์  5,234,667 - 5,234,667 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ดังนี้

สำานักงานใหญ่ : 37-47 ถนนศรีมงคล ตำาบลวารินชำาราบ อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวัน
ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้หุ้นสามัญของกิจการ เป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DOHOME”

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำานักงานและเครื่องใช้ในครัวเรือน ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่ 12 สาขา, สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 11 
สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 ศูนย์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : สาขาขนาดใหญ่ 10 สาขา, สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 5 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 ศูนย์)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการผูม้อีำานาจของบริษทัเมือ่วนัที ่17 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564

2 เหตุการณ์ส�าคัญในระหว่างปีที่รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เหตุการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขาของ
กลุ่มกิจการต้องปิดลงชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำาให้กลุ่มกิจการ
ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจค้าปลีกได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยังสามารถให้บริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ 
(E-Commerce) และช่องทางการสัง่ซือ้สนิค้าโดยตรงทางโทรศพัท์ผ่านทีมงานขายสนิค้าและทีมงานผูแ้ทนขายได้ตาม
ปกติ ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาครัฐมีนโยบาย
ผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุ่มกิจการได้กลับมาเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2, 
สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช และสาขาอุดร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเปิดให้บริการตามปกติ 
ครบทุกสาขาท้ังสาขาขนาดใหญ่และสาขา Dohome ToGo ต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับ 
ความต้องการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า โดยมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ต่อมาในช่วงปลายปี ตัง้แต่กลางเดอืนธนัวาคม 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีคำาส่ังให้ปิดการให้บริการในส่วนค้าปลีกสำาหรับสาขาท่ีตั้งสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดระยอง ได้แก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ที่ปิดบริการชั่วคราวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 
19 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปิดดำาเนินการตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามประกาศของจังหวัด
สมุทรสาคร และสาขามาบตาพุด ที่ปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกลับมาเปิดดำาเนิน
การตามปกติในวันที่ 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจังหวัดระยอง

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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3 เกณฑก์ารจัดท�างบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการได้จดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกำาหนด
ภายใต้พระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์  

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบ
การเงนิ ยกเว้นสินทรัพย์และหนีสิ้นอนพัุนธ์ทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม

การจดัทำางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทยกำาหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที่
สำาคญัและการใช้ดลุยพินจิของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำานโยบายการบญัชขีองกลุม่กจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุม่
กจิการเปิดเผยเร่ืองการใช้ดลุยพินจิของผู้บริหารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกีย่วกบัข้อสมมตฐิานและ
ประมาณการ ท่ีมีนยัสำาคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 9

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทำาข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยใน
กรณทีีม่เีนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใช้งบการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็น
หลกั

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงทีน่�ามาถือปฏิบตัสิ�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ 
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเ่กีย่วข้องและมผีลกระทบทีม่นียัส�าคญัต่อกลุม่กจิการ

 ก) เครือ่งมอืทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมดีงันี้

 มาตรฐานการบัญชฉีบับที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมอืทางการเงนิ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน 
  หน่วยงานต่างประเทศ
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 การชำาระหนีส้นิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ
  
 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้กำาหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภท 
 และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติสำาหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทาง 
 การเงิน และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความ 
 แตกต่างในหลักการรับรู ้รายการระหว่างรายการท่ีถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
 (Accounting mismatch) และให้แนวปฏบิติัในรายละเอียดเกีย่วกบัการจัดประเภทเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีออกโดย 
 กิจการว่าเป็นหนี้สินหรือทุน และกำาหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยง 
 ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด

 หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน กิจการต้องพิจารณาจากทั้ง ก) โมเดลธุรกิจ 
 สำาหรับการถือสินทรัพย์ทางการเงินและ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้า เงื่อนไขของการเป็นเงินต้น 
 และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ซึง่การจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมลูค่าของรายการสนิทรพัย์ทางการเงินด้วย 
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 หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิด 
 จากสัญญา ซึ่งกิจการจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด ขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก 

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับ เครื่องมือทาง 
 การเงนิ มาถอืปฏบัิติ โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวได้อธบิายไว้ 
 ในหมายเหตุ 5

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่า 
 เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงานและสญัญาเช่าการเงนิ อีก 
 ต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าเว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและ 
 สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตำ่า

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่ 
 มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน 
 หมายเหตุ 5

 ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เรือ่ง ภาษเีงนิได้ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทาง 
 ภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ 
 ในอดีตที่ทำาให้เกิดกำาไรที่นำามาจัดสรรเงินปันผล

 ง) การปรับปรงุมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน (การแก้ไขโครงการ การลด 
 ขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช�าระผลประโยชน์)ได้อธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสีำาหรบักรณท่ีีมกีารแก้ไข 
 โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชำาระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ำาหนดไว้ โดยเมือ่การ 
 เปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กลุ่มกิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแก้ไขโครงการ 
 การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชำาระผลประโยชน์ ในการคำานวณต้นทุนบรกิารในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธิ 
 สำาหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

 จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 23 เร่ือง ต้นทนุการกู้ยมื ได้อธบิายให้ชดัเจนว่าหากสนิทรพัย์ที่ 
 เข้าเงือ่นไขทีเ่กดิจากเงินทีกู่ม้าโดยเฉพาะนัน้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรอืพร้อมทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอื 
 ของเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการต้องนำามารวมเป็นส่วนหนึง่ของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงค์ทัว่ไปด้วย

 ฉ) การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธกีารทางภาษ ี
 เงนิได้ ได้อธบิายวธิกีารรับรู้รายการและการวดัมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชแีละสนิทรพัย์ 
 และหนีส้นิภาษเีงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณทีีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้

 ◆	 กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู ้
 เกีย่วกบัข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นำาเหตผุลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา

 ◆	 หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความ 
 ไม่แน่นอน กจิการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคำานวณบญัชภีาษเีงนิได้ด้วย

 ◆	 กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงใน 
 การใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือ 
 ประมาณการ
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงทีม่ผีลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กีย่วข้องและมผีลกระทบทีม่นียัส�าคญัต่อกลุม่กจิการ

กลุม่กจิการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ ซึง่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันมดีงันี้

 ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนว 
 ปฏบิตัใินเร่ืองต่อไปนี้

 ◆	การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถงึปัจจัยทีต้่องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวดัมลูค่า

 ◆	 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทนุ 
 เบด็เสรจ็อืน่

 ◆	 เรือ่งกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบด้วยกจิการมากกว่า 1 แห่ง  
 ซึง่ไม่จำาเป็นต้องเป็นกจิการตามกฎหมาย และ

 ◆	การตดัรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น

กรอบแนวคดิได้ปรับปรุงคำานยิามของสินทรัพย์และหนีส้นิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิ รวม
ทัง้ได้อธบิายให้ชดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดแูลรกัษาทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ 
ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงานทางการเงนิ

 ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธรุกจิ ได้ให้คำานยิามของ “ธรุกจิ”  
 ใหม่ ซึง่กำาหนดให้การได้มาซ่ึงธรุกจิต้องรวมถงึข้อมลูปัจจยันำาเข้าและกระบวนการทีส่ำาคญัเป็นอย่างน้อยซึง่ เมือ่ 
 นำามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำาคัญทำาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมท้ังปรับปรุงคำานิยามของ  
 “ผลผลติ” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบรกิารทีใ่ห้กบัลกูค้า และตดัเร่ืองการอ้างองิความสามารถในการ 
 ลดต้นทนุออกไป

 ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 9 เร่ือง เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการ 
 รายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 7 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ ปรบัเปลีย่นข้อกำาหนดการบญัช ี
 ป้องกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา 
 ดอกเบีย้อ้างอิง เช่น อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงทีก่ำาหนดจากธรุกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs)  
 นอกจากนี ้การปรบัปรงุได้กำาหนดให้กิจการให้ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ด้ 
 รบัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้

 ง) การปรับปรงุมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรือ่ง การน�าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 
 เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชแีละข้อผดิพลาด ปรบัปรงุคำานยิามของ ”ความ 
 มสีาระสำาคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกันกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิาย 
 ถงึการนำาความมีสาระสำาคญัไปประยุกต์ได้ชดัเจนข้ึนในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1

ผูบ้รหิารของกลุม่กจิการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำามาตรฐานทีป่รบัปรงุใหม่ดงักล่าวข้างต้น
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5 ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก

หมายเหตนุีอ้ธบิายถงึผลกระทบจากการทีก่ลุ่มกจิการและบรษิทัได้นำามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรือ่ง การ
แสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 7 (TFRS 7) เรือ่ง และการเปิดเผยข้อมลู
เครือ่งมอืทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 (TFRS 9) เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที ่16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ท่ีนำา
มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธบิายไว้ในหมายเหต ุ6.7, 6.12 และ 6.13

กลุม่กจิการและบริษทัได้นำานโยบายการบัญชใีหม่ดงักล่าวมาถอืปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับกำาไรสะสม 
ต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรับปรงุข้อมูลเปรยีบเทียบ ดงันัน้ การจดัประเภทรายการใหม่และรายการ
ปรบัปรงุทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชจีะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563

      
งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 31 ธันวาคม TFRS 9 TFRS 16 1 มกราคม
  พ.ศ. 2562 และ  พ.ศ. 2563
  บาท TAS 32  บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ก 859,899,090 (54,139,795) - 805,759,295

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน ข, ค - 8,671 - 8,671

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ง, จ 9,619,302,130 - (36,189,470) 9,583,112,660

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ง, จ - - 223,801,070 223,801,070

รวมรายการสินทรัพย์ที่ปรับปรุง  10,479,201,220 (54,131,124) 187,611,600 10,612,681,696

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ง, จ 13,171,007 - 39,069,326 52,240,333

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน ข, ค - 13,024,548 - 13,024,548

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า ง, จ 27,398,932 - 148,542,274 175,941,206

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข, ค 19,753,356 (13,431,134) - 6,322,222

รวมรายการหนี้สินที่ปรับปรุง  60,323,295 (406,586) 187,611,600 247,528,309

ส่วนของเจ้าของ

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร  1,495,299,306 (43,311,836) - 1,451,987,470

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ข, ค 5,960,085 (10,412,702) - (4,452,617)

รวมรายการส่วนของเจ้าของที่ปรับปรุง  1,501,259,391 (53,724,538) - 1,447,534,853

งบการเงินรวม

ผลกระทบของการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมต่ีองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ เป็นดังนี้



      
งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 31 ธันวาคม TFRS 9 TFRS 16 1 มกราคม
  พ.ศ. 2562 และ  พ.ศ. 2563
  บาท TAS 32  บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ก 860,101,090 (54,139,795) - 805,961,295

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน ข, ค - 8,671 - 8,671

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ง, จ 8,778,558,158 - (36,189,470) 8,742,368,688

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ง, จ - - 620,711,739 620,711,739

รวมรายการสินทรัพย์ที่ปรับปรุง  9,638,659,24 (54,131,124) 584,522,269 10,169,050,393

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ง, จ 13,171,007 - 63,741,326 76,912,333

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน ข, ค - 13,024,548 - 13,024,548

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า ง, จ 27,398,932 - 520,780,943 548,179,875

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข, ค 19,753,356 (13,431,134) - 6,322,222

รวมรายการหนี้สินที่ปรับปรุง  60,323,295 (406,586) 584,522,269 644,438,978

ส่วนของเจ้าของ

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร  1,422,818,204 (43,311,836) - 1,379,506,368

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ข, ค - (10,412,702) - (10,412,702)

รวมรายการส่วนของเจ้าของที่ปรับปรุง  1,422,818,204 (53,724,538) - 1,369,093,666

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ก) ปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมายเหตุ 5.1)

ข) รับรู้การนำาการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5.1)

ค) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุ 5.1)

ง) การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2)

จ)  การโอนจัดประเภทใหม่ในสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 5.2)
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5.1 เครือ่งมอืทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อกำาไรสะสมของกลุ่มกิจการและของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการ และจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินใหม่ตาม TFRS 9 ดังนี้

    
 หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บาท บาท

 
กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)  1,495,299,306 1,422,818,204
รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 5.1.2 (54,139,795) (54,139,795)

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากรายการปรับปรุงข้างต้น  10,827,959 10,827,959

รวมการปรับปรุงกำาไรสะสมต้นปีจากการนำา TFRS 9 มาถือปฏิบัติ  (43,311,836) (43,311,836)

กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

หลังปรับปรุงผลกระทบจาก TFRS 9 (ก่อนการปรับปรุง ผลกระทบจาก TFRS 16)  1,451,987,470 1,379,506,368

      
  เงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด
  ท่ัวไป ผ่านก�าไร ผ่านก�าไร ขาดทุน จ�าหน่าย
   ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน
   (FVPL) (FVOCI) 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)  500,000 - - 1,306,325,304

การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุน

   ทั่วไปเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่า FVPL 5.1.1 (500,000) 500,000 - -

การปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 5.1.2 - - - (54,139,795)

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 5.1.3 - - 8,671 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

   พ.ศ. 2563 จากการน�า TFRS 9 มาถือปฏิบัติ  - 500,000 8,671 1,252,185,509

หนี้สินทางการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)  - - - 11,599,591,225

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 5.1.3 - - 13,024,548 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

   พ.ศ. 2563 จากการน�า TFRS 9 มาถือปฏิบัติ  - - 13,024,548 11,599,591,225

งบการเงินรวม



      
  เงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด
  ท่ัวไป ผ่านก�าไร ผ่านก�าไร ขาดทุน จ�าหน่าย
   ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน
   (FVPL) (FVOCI) 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)  500,000 - - 1,294,060,407

การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุน

   ทั่วไปเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่า FVPL 5.1.1 (500,000) 500,000 - -

การปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 5.1.2 - - - (54,139,795)

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 5.1.3 - - 8,671 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

   พ.ศ. 2563 จากการน�า TFRS 9 มาถือปฏิบัติ  - 500,000 8,671 1,239,920,612

หนี้สินทางการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)  - - - 11,599,515,273

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 5.1.3 - - 13,024,548 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

   พ.ศ. 2563 จากการน�า TFRS 9 มาถือปฏิบัติ  - - 13,024,548 11,599,515,273

งบการเงินรวม
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 5.1.1 การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทนุทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุ  
 (FVPL)

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหัก 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า จำานวน 500,000 บาท เป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL เนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจ 
 จะถือเงินลงทุนดังกล่าวในระยะยาว

 5.1.2 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ 
 เกิดขึ้นดังนี้

 ◆	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ◆	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 ◆	เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มกิจการได้ปรับวิธีในการคำานวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็น 
ไปตาม TFRS 9 และได้รับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดังกล่าวในกำาไรสะสม ณ  
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จำานวน 54,139,795 บาท

ทั้งนี้ผู้บริหารได้พิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้
กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ไม่เป็นจำานวนเงินที่มีสาระสำาคัญ

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าทั้งหมด

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำาหนดชำาระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณา
จากลักษณะการจ่ายชำาระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัย
ในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำาระของลูกหนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำานวน 
54,139,795 บาท

 5.1.3 อนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง 

 ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้รับรู้อนุพันธ์เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบการ 
 เงินแต่อย่างใด แต่ได้เปิดเผยสัญญาอนุพันธ์และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์จำานวน 8,671 บาท  
 และ 13,024,548 บาท ตามลำาดับ และได้ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ดังกล่าวในกำาไรสะสมในงบ 
 การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมจำานวน 10,749,971 บาท ใน 
 กำาไรหรือขาดทุนอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.2 สัญญาเช่า

กลุ่มกิจการได้นำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า สำาหรับสัญญา
เช่า ที่ดิน อาคารสำานักงาน และยานพาหนะ ที่มีอายุสัญญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่า 
ณ วันที่นำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องชำาระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วน
เพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มที่กลุ่มกิจการนำามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว มีอัตรา
ร้อยละ 1.96 ต่อปี



    
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   บาท  บาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ได้เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  244,246,004 317,846,004

หัก: สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายวิธีเส้นตรง  (2,354,000) (2,354,000)

หัก: ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า 

    ณ วันที่นำามาตรฐานมาใช้เป็นครั้งแรก  (103,999,696) (353,179,027)

บวก: รายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญา  49,719,292 622,209,292

บวก: หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ได้รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  40,569,939 40,569,939

หนี้สินจากสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  228,181,539 625,092,208

หนี้สินจากสัญญาเช่า - ส่วนที่หมุนเวียน  52,240,333 76,912,333

หนี้สินจากสัญญาเช่า - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน  175,941,206 548,179,875

รวม   228,181,539 625,092,208
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สำาหรับสัญญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินนั้น จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตาม
สัญญาเช่าการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็น
สนิทรพัย์สทิธ ิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่า ทัง้นี ้กลุม่กจิการจะเริม่นำาข้อกำาหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้ 
TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เสมือนหนึ่งว่ากลุ่มกิจการได้นำา TFRS 16 มา
ถือปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาเช่านั้น ซึ่งคำานวณจากอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มตามอายุทั้งหมดของสัญญา ณ วัน
ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และกลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ประเภทอื่นๆ ด้วยจำานวนเดียวกับหนี้สินตาม
สัญญาเช่า ซึ่งคำานวณจากอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มตามอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจำานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างชำาระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องนำามาปรับปรุง
กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่นำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 
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 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท

ท่ีดิน 344,623,322 67,003,467 726,270,063 463,914,136

อาคาร 80,017,138 72,558,002 80,017,138 72,558,002

เคร่ืองจักร, เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 48,903,043 48,050,131 48,903,043 48,050,131

ยานพาหนะ 17,467,002 36,189,470 17,467,002 36,189,470

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 491,010,505 223,801,070 872,657,246 620,711,739

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่กลุ่มกิจการเลือกใช้ในการนำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกนั้นกับสัญญาเช่าที่ 
กลุม่กจิการมอียูก่่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิการได้เลอืกใช้วธิผ่ีอนปรนในทางปฏิบตัติามมาตรฐาน
ดังนี้

	 ◆	ใช้อตัราคดิลดอตัราเดียวสำาหรับกลุม่สัญญาเช่าสนิทรัพย์อ้างอิงทีม่ลีกัษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตสุมผล

	 ◆	พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ

 ◆	ถือว่าสัญญาเช่าดำาเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  
 2563 เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น

 ◆	ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้

	 ◆	ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการกำาหนดอายุสัญญาเช่า ในกรณีที่สัญญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญา 
 เช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

	 ◆	เลือกที่จะไม่พิจารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตาม 
 การพิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC  
 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ เป็นการเช่าสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
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6 นโยบายการบัญชี

6.1 การบัญชีส�าหรับงบการเงินรวม

 ก) บริษัทย่อย

 บริษทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุม่กจิการมอีำานาจควบคมุ กลุม่กจิการมอีำานาจควบคมุเมือ่กลุม่กจิการ 
 รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำานาจเหนือผู ้
 ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม  
 ตัง้แต่วนัท่ีกลุม่กจิการมอีำานาจในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึวนัท่ีกลุม่กิจการสญูเสยีอำานาจควบคมุในบรษิทั 
 ย่อยนั้น 

 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการ 
 ซื้อเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน

 ข) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

 ในกรณท่ีีกลุ่มกจิการยงัคงมีอำานาจควบคมุบริษทัย่อย กลุม่กิจการปฏิบตัต่ิอรายการกับส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจ 
 ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขาย 
 จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่ลดลงหรือ 
 เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

 ถ้าสดัส่วนการถือครองในบรษัิทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุม่กจิการยงัคงมอีทิธิพลอย่างมนียัสำาคญัหรือ 
 ยังคงมีการควบคุมร่วม กำาไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูก 
 โอนไปยังกำาไรหรือขาดทุน กำาไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะ 
 ถูกรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

 เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญในเงินลงทุนน้ัน  
 เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  
 มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมลูค่าเริม่แรกในการบันทกึบญัชเีงนิลงทนุและจะจดัประเภทใหม่ตาม 
 สัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม, การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

 ค) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

  รายการ ยอดคงเหลือ และกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำาไรที่ยังไม่ 
 เกดิข้ึนจริงในรายการระหว่างกลุม่กจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมค้าจะถกูตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุม่กจิการ 
 มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัด 
 ออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน
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6.2 การรวมธุรกิจ

กลุม่กจิการถอืปฏบัิตติามวิธซีือ้สำาหรบัการรวมธรุกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั สิง่ตอบแทน
ที่โอนให้สำาหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย

	 ◆	มูลค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์ทีโ่อนไป
	 ◆	หนีสิ้นทีก่่อขึน้เพือ่จ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดมิ

	 ◆	ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่อกโดยกลุม่กจิการ
สินทรัพย์ท่ีระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

ในการรวมธรุกิจแต่ละครัง้ กลุม่กิจการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่าของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุในผูถ้กูซือ้ด้วย
มูลค่ายุติธรรม หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ

ผลรวมของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมลูค่าของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุในผูถู้กซือ้และมลูค่ายตุธิรรม
ของส่วนได้เสียในผูไ้ด้รบัการลงทนุซึง่ถอือยูก่่อนการรวมธรุกจิ (ในกรณทีีเ่ป็นการรวมธรุกจิจากการทยอยซือ้) ใน
จำานวนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำาไรหรือขาดทุน

ต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้อธุรกิจ

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

กำรรวมธุรกิจที่ด�ำเนินกำรส�ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ

การรวมธุรกิจที่ดำาเนินการสำาเร็จจากการทยอยซื้อ ณ วันที่ซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุน
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจ จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรือได้รับ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการ
วัดมูลค่าใหม่ 

กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

กลุม่กจิการรับรูร้ายการการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิของกจิการทีถ่กูนำา
มารวมด้วยมลูค่าตามบัญชขีองกจิการท่ีถูกนำามารวมตามมลูค่าทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในลำาดบั
สงูสดุ ท่ีต้องจดัทำางบการเงนิรวม โดยกลุม่กจิการต้องปรบัปรงุรายการเสมอืนว่าการรวมธรุกจิได้เกดิขึน้ตัง้แต่วนั
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ต้นงวด ในงบการเงินงวดก่อนที่นำามาเปรียบเทียบ หรือตั้งแต่วันที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิด
ขึ้น หรือรับมาและตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในมูลค่าตามบัญชี 
ของกจิการท่ีถกูนำามารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุน(ส่วนตำา่)จากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั” 
ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกำาไรสะสม

6.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน

 งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงิน 
 ที่ใช้นำาเสนองบการเงินของกิจการและกลุ่มกิจการ

 ข) รายการและยอดคงเหลือ

 รายการที่ เป ็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป ็นสกุลเงินที่ ใช ้ในการดำาเนินงานโดยใช ้อัตรา 
 แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 รายการกำาไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที ่
 เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

 เมื่อมีการรับรู ้รายการกำาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย  
 ในทางตรงข้ามการรับรู้กำาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของ 
 อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนด้วย

6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถามเงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ด้มา และเงนิเบกิเกนิบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

6.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำาระสำาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ 

กลุม่กจิการรบัรูล้กูหนีก้ารค้าเมือ่เริม่แรกด้วยจำานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงือ่นไขในการได้รบัชำาระ ใน
กรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย
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6.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

ราคาทุนของสินค้าคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าโดยการประเมินเงื่อนไขของสภาพ และการวิเคราะห์อายุของสินค้า

6.7 สินทรัพย์ทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 ก) การจัดประเภท

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตาม 
 ลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะ 
 กระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

 ◆	 รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำาไรหรือ 
 ขาดทุน) และ

	 ◆	รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย
กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำาหรับเงินลงทนุในตราสารทนุ กลุม่กจิการสามารถเลอืก (ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้) ทีจ่ะวดัมลูค่าเงนิลงทนุ
ในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

 ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

 ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำา 
 รายการค้า 

 ซึ่งเป ็นวันที่กลุ ่มกิจการเข้าทำารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น  โดยกลุ ่มกิจการจะตัดรายการ 
 สินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและ 
 กลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

 ค) การวัดมูลค่า

 ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน 
 การทำารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย  
 FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำารายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน
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 กลุม่กจิการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึง่มีอนพุนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญา 
 ว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

 ง) การด้อยค่า

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด 
 ขึน้ของตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจำาหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ 
 การพิจารณา การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างม ี
 นัยสำาคัญหรือไม่ 

 สำาหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตาม 
 ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดอายุลูกหนี้ ต้ังแต่วันที่กลุ ่มกิจการเริ่ม 
 รับรู้ลูกหนี้ 

 ผลขาดทุนและกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน และแสดงรวม 
 อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ

เงินลงทุนทั่วไป

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงด้วยราคาทุนหกัค่าเผือ่การด้อยค่า

กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน

ในการจำาหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจากการจำาหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน
นั้นรวมถึงผลสะสมของรายการกำาไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของ
เจ้าของจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน กรณีที่จำาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่ายจะกำาหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก

6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนท่ีเกดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมือ่ต้นทนุนัน้คาดว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
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 จ�านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 40 ปี

เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี

อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สำานักงาน 5 ปี
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กลุม่กจิการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทกุสิน้
รอบรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำาไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ

6.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ได้แก่ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของสัญญาเช่าอายุ 30 ปี ซึ่งรับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน หลังจากนั้นจะ
แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสม สิทธิการเช่าดังกล่าวตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
เช่า (30 ปี)

6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาจะถูกบันทกึด้วยราคาทนุ และจะถกูตัดจำาหน่ายตลอดอายปุระมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

6.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการไม่ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจำาทกุปี และเมือ่มเีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า สำาหรบั
สินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมี
การด้อยค่ารายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื โดยมลูค่าทีค่าด
ว่า จะได้รับคืนหมายถึงจำานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำาหน่ายและมูลค่าจากการใช้ 

เมือ่มเีหตใุห้เชือ่ว่าสาเหตทุีท่ำาให้เกดิการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุม่กจิการจะกลับรายการขาดทนุจากด้อยค่า
สำาหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม
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6.12 สัญญาเช่า

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำาระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุน
ทางการเงนิจะรบัรู้ในกำาไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนีส้นิตามสญัญา
เช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายทุีส่ัน้กว่าระหว่างอายุ
สนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า

กลุม่กจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญา
ท่ีไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สำาหรบัสญัญาทีป่ระกอบด้วยส่วนประกอบ
ของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่ม
กิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วน
ประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

สนิทรพัย์และหนีส้นิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ร่ิมแรกด้วยมลูค่าปัจจบุนั หนีสิ้นตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมลูค่าปัจจบัุน
ของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า ดังนี้

	 ◆	ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำาระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
 ◆	ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี 
 ◆	มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 ◆	ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
 ◆	ค่าปรบัจากการยกเลกิสัญญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะท้อนถงึการทีก่ลุม่กิจการคาดว่าจะยกเลกิสญัญาน้ัน

การจ่ายชำาระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายสุญัญาเช่าได้รวมอยูใ่นการคำานวณหนีส้นิตามสัญญาเช่า หากกลุ่ม
กิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า 

กลุม่กิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบีย้โดยนยัตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดย
นยัได้ กลุม่กจิการจะคดิลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะท้อนถงึการกูย้มืเพือ่ให้ได้มาซึง่
สนิทรัพย์ทีม่มีลูค่าใกล้เคียงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญัญา และเงือ่นไขท่ีใกล้เคยีงกัน

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าซึ่งกำาหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าจนกระทัง่ดชันหีรอือตัรานัน้มผีลต่อการจ่ายชำาระ กลุม่กจิการปรบัปรงุหนีส้นิตามสญัญาเช่าไปยงั
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อการจ่ายชำาระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรู้ด้วยราคาทนุ ซึง่ประกอบด้วย

	 ◆	จำานวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
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	 ◆	ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำาระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า 

	 ◆	ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก 
	 ◆	ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์ 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าตำา่จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง สญัญา
เช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตำ่าประกอบด้วย 
อุปกรณ์สำานักงานขนาดเล็กและยานพาหนะ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำาไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน
ระหว่างหนีส้นิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพือ่ให้ได้อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อหนีส้นิคงค้าง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในกำาไรหรอืขาดทนุ
ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สนิทรพัย์ท่ีให้เช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบันทกึเป็นลกูหนีส้ญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจำานวน
เงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอย
รบัรูเ้ป็นรายได้ทางการเงนิโดยใช้วธิเีงนิลงทนุสทุธซิึง่สะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที ่ต้นทนุทางตรงเริม่แรกทีร่วม
อยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญา
เช่า

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดำาเนนิงาน (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรูด้้วยวธีิเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำาเนินงานใน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

6.13 หนี้สินทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 ก) การจัดประเภท

 กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือ 
 ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

	 ◆	หากกลุม่กจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรัพย์ทางการเงนิอืน่ให้กับกิจการ 
 อื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำาระหรือเลื่อนการชำาระออกไปอย่างไม่มีกำาหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงิน 
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 นั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำาระนั้นสามารถชำาระ โดยการออกตราสารทุนของ 
 กลุ่มกิจการเองด้วยจำานวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำานวนเงินที่คงที่

 ◆	 หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้  
 เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเมือ่กลุม่กจิการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงือ่นไขให้เลือ่นชำาระหนีอ้อกไปอกี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ข) การวดัมลูค่า

 ในการรบัรูร้ายการเมือ่เร่ิมแรกกลุม่กจิการต้องวดัมลูค่าหนีส้นิทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรม และวดัมลูค่าหนี้ 
 สินทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการด้วยราคาทนุตดัจำาหน่าย

 ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา

 กลุม่กจิการตดัรายการหนีส้นิทางการเงนิเมือ่ภาระผกูพนัทีร่ะบใุนสัญญาได้มกีารปฏบัิตติามแล้ว หรอืได้มกีาร 
 ยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแล้ว

 หากกลุม่กจิการมกีารเจรจาต่อรองหรือเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของหนีส้นิทางการเงนิ กลุม่กจิการจะต้องพจิารณา 
 ว่ารายการดงักล่าวเข้าเงือ่นไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงือ่นไขของการตดัรายการ กลุม่กิจการจะ 
 ต้องรบัรูห้นีสิ้นทางการเงนิใหม่ด้วยมลูค่ายุตธิรรมของหนีส้นิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ด้วย 
 มูลค่าตามบัญชทีีเ่หลอือยู ่และรบัรูส่้วนต่างในรายการกำาไร/ขาดทนุอืน่ในกำาไรหรอืขาดทนุ 

 หากกลุม่กจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงือ่นไข ดงักล่าวไม่เข้าเงือ่นไขของการตดัรายการ กลุม่กจิการจะ 
 ปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 เดมิ (Original effective interest rate) ของหนีส้นิทางการเงนินัน้ และรบัรูส่้วนต่างในรายการกำาไรหรอื 
 ขาดทุนอ่ืนในกำาไรหรอืขาดทนุ

สำาหรับปีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงนิกูยื้ม

เงินกูยื้มรับรู้เริม่แรกด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหกัด้วยต้นทนุการจดัทำารายการทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มื
วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทนุตดัจำาหน่าย

กลุม่กจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมือ่ภาระผกูพนัตามสญัญานัน้ได้มกีารปฏบิตัติาม
แล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรอืสิน้สดุลง ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิทางการเงนิทีส่ิน้สดุลงหรือทีไ่ด้
โอนให้กับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินท่ีรับมาจะรับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทนุเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุทางการเงนิ

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเมือ่กลุม่กจิการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงือ่นไขให้เลือ่นชำาระหนีอ้อกไปอกี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นบัจากวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน
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6.14 ต้นทนุการกูยื้ม

ต้นทุนการกูยื้มของเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยทัว่ไปและทีกู่ม้าเป็นการเฉพาะทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง 
หรือการผลติสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข ต้องนำามารวมเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการ
ลงทุน ท่ีเกดิจากการนำาเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยเฉพาะ การรวมต้นทนุการกูย้มืเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์สิน้สดุลงเมือ่
การดำาเนนิการทีจ่ำาเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามประสงค์หรอืพร้อมที่
จะขายได้เสร็จสิน้ลง 

ต้นทุนการกูยื้มอืน่ ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิขึน้

6.15 ภาษเีงนิได้งวดปัจจบุนัและภาษเีงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้สำาหรบังวดประกอบด้วยภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีภาษเีงนิได้
จะรบัรูใ้นงบกำาไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิได้ทีเ่ก่ียวข้องกบัรายการทีรั่บรูใ้นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่หรอืรายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ 

ภำษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้อยูห่รอืทีค่าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มผีลบังคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีป็น
งวด ๆ ในกรณทีีก่ารนำากฎหมายภาษีไปปฏบัิตขิึน้อยูก่บัการตคีวาม กลุม่กจิการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ท่ีเหมาะสมจากจำานวนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชำาระแก่หน่วยงานจดัเก็บภาษี

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตาม
บญัชท่ีีแสดงอยูใ่นงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุม่กจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิได้รอการตดับญัชีสำาหรบัผลต่างชัว่คราว
ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

	 ◆	การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนีส้นิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิ และไม่ม ี
 ผลกระทบต่อกำาไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี 

	 ◆	ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมค้าทีก่ลุม่กิจการสามารถ 
 ควบคมุจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ 
 ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่กจิการจะมกีำาไรทางภาษเีพยีง
พอที่จะนำาจำานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 
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สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชแีละหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกันกต่็อเมือ่กจิการมสิีทธิ
ตามกฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอด
สุทธิ

6.16 ผลประโยชน์พนักงาน

 ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้น 
 รอบระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน ลาประจำาปีและลาป่วยทีม่กีารจ่ายค่าแรง และโบนสั ของพนกังาน 
 ปัจจุบันรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการ 
 จะบันทึกหนี้สินด้วยจำานวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

 ข) โครงการสมทบเงิน

 กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามนโยบายบริษัท กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้อง 
 จ่ายชำาระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึง 
 กำาหนดชำาระ 

 ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำาหนดจำานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  
 โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

 ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ 
 ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายใน 
 อนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการ 
 กระแสเงนิสด และวันครบกำาหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกับระยะเวลาทีต้่องชำาระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 
 เมื่อเกษียณอายุ

กำาไรและขาดทนุจากการวัดมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในงวดท่ีเกิดขึน้ และ
รวมอยู่ในกำาไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

 ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

 กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำาหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ 
 ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำาหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำาหนด 
 ชำาระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
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6.17 ประมาณการหนี้สิน

กลุม่กจิการมีภาระผกูพนัในปัจจบัุนตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีจั่ดทำาไว้ อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ใน
อดตีซึง่การชำาระภาระผกูพันนัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสญูเสยีทรพัยากรออกไป และ
ประมาณการจำานวนทีต้่องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำานวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำามาจ่าย
ชำาระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

6.18 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกหุน้ใหม่หรือการออกสทิธิในการซือ้หุน้ซึง่สทุธิจากภาษจีะถกูแสดงเป็นยอด
หักในส่วนของเจ้าของ

6.19 การรับรู้รายได้

รายได้หลกัรวมถงึรายได้ทีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธรุกจิทกุประเภท รวมถงึรายได้อืน่ ๆ  ทีก่ลุม่กจิการได้รบัจาก
การขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุม่กจิการรับรูร้ายได้สทุธจิากภาษีมลูค่าเพิม่ซึง่กลุม่กจิการจะรบัรู้รายได้เมือ่คาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะได้รับชำาระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำาหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการ
ต้องแยกเป็นแต่ละภาระทีต้่องปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าว
ไปยังแต่ละภาระทีต้่องปฏบัิตติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุม่
กิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

กลุ่มกิจการดำาเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำานักงานและเครื่องใช้ในครัวเรือน รายได้
จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการโอนความควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้า ซึ่งก็คือ เมื่อส่งมอบสินค้า

กำรให้บริกำร

กลุม่กจิการรับรูร้ายได้จากสญัญาให้บรกิารทีม่ลีกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเนือ่งตามวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลา
ของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงรอบระยะเวลาการชำาระเงินตามสัญญา

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญา ก่อนที่จะรับชำาระหรือถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา
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กลุม่กจิการรับรูห้นีส้นิทีเ่กดิจากสญัญาเมือ่ได้รบัชำาระจากลกูค้าหรอืถงึกำาหนดชำาระตามสญัญาก่อนทีก่ลุม่กิจการ
จะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสทุธหินีส้นิทีเ่กดิจากสัญญาหลงัจากหกักลบกับสนิทรัพย์ทีเ่กิดจากสญัญานัน้ ๆ  ในแต่ละ
สัญญาที่ทำากับลูกค้า

6.20 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับ
การอนมุติัจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และการจ่ายเงนิปันผลประจำาปีได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ
บริษัท

6.21 อนุพันธ์และกิจการป้องกันความเสี่ยง

 ก) อนุพันธ์แฝงและอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

 อนุพันธ์แฝงที่กลุ่มกิจการแยกรับรู้รายการ และอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับ 
 รู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำาไรหรือขาดทุนอื่น

 กลุ ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบ 
 กำาหนดของอนุพันธ์นั้น

 ข) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

 กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำาสัญญาและวัดมูลค่าต่อ 
 มาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกำาหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็น 
 เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

	 ◆	 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของ1) สินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) สัญญาผูกมัดที่ยัง 
 ไม่ได้รับรู้รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) 

	 ◆	การป้องกนัความเส่ียงท่ีเกีย่วกบักระแสเงนิสดของ 1) รายการสินทรัพย์หรอืหนีส้นิทีร่บัรู ้หรอื 2) รายการ  
 ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) หรือ

	 ◆	การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทนุสทุธใินการดำาเนนิงานต่างประเทศ (การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทนุ 
 สุทธิ)

ณ วันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการจะจัดทำาเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสัมพันธ์
เชงิเศรษฐกจิระหว่างเคร่ืองมอืท่ีใช้ป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกันความเสีย่ง รวมถึงการเปลีย่นแปลง
ในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของ
รายการท่ีมีการป้องกนัความเสีย่ง 2) เกีย่วกบัวตัถุประสงค์ของการบรหิารความเสีย่งและกลยทุธ์ทีน่ำามาใช้ในการ
จัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง 
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กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำานวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่
หมุนเวียนตามวันครบกำาหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 8

ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง

กลุ่มกิจการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความ
เส่ียงและตลอดระยะเวลาทีเ่หลอือยู ่เพือ่พจิารณาถงึความคงอยูใ่นความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิของรายการทีม่กีาร
ป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

สำาหรับการป้องกันความเสีย่งของรายการซ้ือทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศนัน้ กลุม่กิจการเข้าทำารายการป้องกันความ
เสีย่งเมือ่ข้อกำาหนดท่ีสำาคญัของเคร่ืองมอืป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกันความเส่ียงมคีวามสอดคล้อง
เข้าคู่กัน และทำาการประเมินเชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว ในกรณีที่มี
ความเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทีก่ระทบต่อข้อกำาหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึง่ทำาให้ข้อกำาหนด
ทีส่ำาคญัของเคร่ืองมอืป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งไม่มคีวามสอดคล้องเข้าคูก่นัอกีต่อ
ไป กลุ่มกิจการจะใช้วิธีการอนุพันธ์เสมือน (Hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล

ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิดจากระยะ
เวลาการเกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

กลุ่มกิจการเข้าทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อกำาหนดที่สำาคัญคล้ายคลึงกับข้อกำาหนดที่สำาคัญของ
รายการท่ีมกีารป้องกนัความเสีย่ง เช่น อตัราอ้างองิ วนัทีก่ำาหนดอตัราใหม่ วนัทีถ่งึกำาหนดชำาระ วนัสิน้สดุสญัญา 
และจำานวนเงินทีก่ำาหนดไว้ เน่ืองจากกลุม่กจิการไม่ได้ทำาการป้องกันความเสีย่งของเงนิกู้ยมืทัง้หมด ดงันัน้รายการ
ท่ีมีการป้องกนัความเสีย่งจงึได้กำาหนดเป็นสดัส่วนของรายการเงนิกู้ยมืคงค้าง เทียบกับจำานวนเงนิทีก่ำาหนดไว้ของ
สัญญาแลกปลีย่นอตัราดอกเบ้ีย และเนือ่งจากข้อกำาหนดทีส่ำาคญัของรายการทีม่กีารป้องกันความเสีย่งและเครือ่ง
มือป้องกันความเสี่ยงความสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความ
สัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยใช้หลักการเดียวกับการ
พิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	 ◆	มูลค่าเครดิตของคู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยืม และ

	 ◆	ความต่างในข้อกำาหนดที่สำาคัญของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ซึ่งกำาหนดและเข้าเงื่อนไข
ของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในรายการ สำารองการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด ในส่วน
ของเจ้าของ สำาหรับกำาไรหรอืขาดทนุทีเ่กีย่วข้องกับส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธิผลจะรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุทนัทซีึง่แสดง
ไว้ในรายการ กำาไรหรือขาดทุนอื่น
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กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญาฟอร์เวิร์ด ในการป้องกันความเสี่ยงของ
รายการที่คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกกำาหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) สำาหรับส่วน
ที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในรายการ สำารองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในส่วนของเจ้าของและรับ
รู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดที่เกี่ยวกับ
รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในต้นทุนสำารองการป้องกันความเสี่ยงในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของเจ้าของ

ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจกำาหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดทั้งจำานวน (รวมถึง
ค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points)) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ใน
กรณีนี้ รายการกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟอร์เวิร์ดจะรับรู้ในรายการสำารองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ

กลุ่มกจิการจะโอนจำานวนทีร่บัรูส้ะสมในส่วนของเจ้าของดงักล่าวมายังกำาไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาเดยีวกับ
ที่รับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำาไรหรือขาดทุน ดังนี้

	 ◆	 หากกลุ่มกิจการรับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น สินค้า 
 คงเหลือ รายการกำาไรหรือขาดทุนของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 
 ในสองสกุล (Forward points) ที่รอรับรู้จะโอนมาเป็นต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ จำานวน 
 ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำาไรหรือขาดทุน  
 เช่น รับรู้รวมอยู่ในต้นทุนขายเมื่อมีการขายสินค้าออกไป

	 ◆	กำาไรหรือขาดทนุทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ทีใ่ช้ในการป้องกนั 
 ความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ผนัแปรในเงนิกู้ยมืของกลุม่กจิการ จะรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุในรายการต้นทนุ 
 ทางการเงิน ณ ช่วงเวลาเดียวกับที่กิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนั้น

7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กจิกรรมของกลุม่กจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิ ซึง่ได้แก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลก
เปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและ
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มกิจการจึงใช้อนุพันธ์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความ
เส่ียงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ความ
เสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความ
เสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงาน
บริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มกิจการ
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ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มกิจการจะถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพ่ือลด
ผลกระทบของความไม่สอดคล้องกันของหลักการรับรู้รายการของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการท่ีถูก
ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มกิจการแสดงรายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคงที่สำาหรับ
รายการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบ้ียของเงนิกู้ยมืทีมี่อตัราดอกเบีย้ลอยตวั และแสดงมลูค่าสนิค้าคงเหลอื
ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่สำาหรับรายการซื้อที่ได้ทำาการป้องกันความเสี่ยงไว้

7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

 ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 กลุม่กจิการมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เนือ่งจากกลุม่กจิการมรีายการซือ้สนิค้าที่ 
 เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มกิจการได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ 
 เสี่ยงในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สัญญา 
 ฟอร์เวิร์ด) ในลักษณะที่สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเส่ียงและภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลี่ยนที ่
 คาดการณ์ไว้ และเพือ่จัดการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้จากธุรกรรมการค้าในอนาคต โดย 
 ทั่วไป กลุ่มกิจการไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในการดำาเนินงานในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่มี 
 ความเสี่ยงท่ีเป็นสาระสำาคัญจากสกุลเงินที่คาดว่าจะมีความผันผวนและการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีความ 
 คุม้ค่า กลุม่กจิการจดัการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นให้เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการดำาเนนิงาน โดยการกูย้มื 
 ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกเปล่ียนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 ต่างประเทศ กลุ่มกิจการจะไม่ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนของเงินกู้ที่คาดว่าจะมีการ 
 รับชำาระด้วยสกลุเงนิตราต่างประเทศเดยีวกนั การป้องกนัความเสีย่งเหล่านี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดผลกระทบ 
 ของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกำาไรขาดทุนของกลุ่ม 
 กิจการ

 กลุม่กจิการใช้เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งเงนิตราต่างประเทศโดยการเข้าทำาสญัญาฟอร์เวร์ิดเพือ่ป้องกนัความ 
 เส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น กลุม่กจิการกำาหนดนโยบายว่าเงือ่นไขของสญัญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปในแนวทาง 
 เดียวกับความเสี่ยงของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงนั้น 

 กลุม่กจิการเลอืกกำาหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจบุนั (Spot component)  
 ของสัญญาฟอร์เวิร์ดในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง โดยมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน 
 ดงักล่าวอ้างองิจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วข้องในตลาด ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าตามสญัญา 
 และอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดคือค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points) จะ 
 ถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการคิดลดนั้นมีนัยสำาคัญ

 มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic value) ของสิทธิเลือกกำาหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องในตลาด  
 ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้สิทธิ ณ วันครบกำาหนดตามสัญญา (Strike rate) และอัตราแลก 
 เปลี่ยนในตลาด ณ ปัจจุบันที่คิดลดคือมูลค่าตามเวลา (Time value) จะถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการ 
 คิดลดนั้นมีนัยสำาคัญ
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 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวร์ิดและมลูค่า 
 ตามเวลาของสิทธิเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงจะรอรับรู้ในต้นทุนสำารองการป้องกัน 
 ความเสี่ยง

 กลุม่กจิการยงัได้เข้าทำาสญัญาฟอร์เวิร์ดสำาหรบัการคาดการณ์การซือ้ในช่วง 12 เดอืนข้างหน้าซึง่ไม่เข้าเงือ่นไข 
 การเป็นรายการทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสงูมาก ดงันัน้จงึไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดของการบญัชี 
 ป้องกนัความเสีย่ง (การป้องกนัความเสีย่งเชงิเศรษฐกจิ) ซึง่สญัญาฟอร์เวร์ิดดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการ 
 ป้องกนัความเสีย่งเช่นเดยีวกบัสญัญาอนพุนัธ์อืน่ๆ ทัง้นี ้สญัญาฟอร์เวร์ิดทีไ่ม่เข้าเงือ่นไขนีจ้ะรบัรูเ้ป็นรายการ 
 ถือไว้เพื่อค้าและรับรู้กำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องในกำาไรหรือขาดทุน

ความเสี่ยง

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงิน
บาท ดังนี้

 ดอลลาห์สหรัฐ หยวน ดอลลาห์สหรัฐ หยวน
 บาท  บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 419,157 - 418,947 -

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-  ซื้อเงินตราต่างประเทศ 

     - ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 5,819,976 9,215,000 18,067,500 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26,558,243 86,632,321 5,122,980 47,925,645

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

  ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

 กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในหนีส้นิและสนิทรัพย์ 
 ที่มีภาระดอกเบ้ีย ซึ่งกลุ่มกิจการได้บริหารความเสี่ยงบางส่วนโดยการบริหารรายรับกับรายจ่ายที่มีภาระ 
 ดอกเบ้ียใกล้เคยีงกนัให้สอดคล้องกนั และบรหิารโดยเข้าทำาสญัญาอนพุนัธ์เพือ่ป้องกันความเสีย่ง เช่น สัญญา 
 แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ การทีก่ลุ่มกจิการเข้าทำาสญัญากูย้มืระยะยาวทีอ่ตัราดอกเบีย้ผนัแปรและทำาสญัญา 
 แลกเปลี่ยนมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นั้นจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ตำ่ากว่า
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราคงที่จำานวน  
 795 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 5 ปี

 ความเส่ียงจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบีย้คอืความเสีย่งทีก่ารเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดจะ 
 ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ดังนั้นการกู้ยืมด้วย 
 อตัราดอกเบ้ียผนัแปรจึงทำาให้กลุม่กจิการมีความเสีย่งจากกระแสเงนิสดของอัตราดอกเบีย้ กลุม่กจิการบรหิาร 
 ความเสี่ยงนี้โดยการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังที่กล่าวข้างต้น

 ความเส่ียงจากมลูค่ายตุธิรรมของอตัราดอกเบีย้คอืความเสีย่งท่ีมลูค่าของสนิทรพัย์หรือหนีส้นิทางการเงนิและ 
 ตราสารอนพุนัธ์จะเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มกิจการได้บรหิาร 
 ความเส่ียงจากมลูค่ายตุธิรรมของอตัราดอกเบีย้โดยการทำาสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ซึง่มผีลกระทบใน 
 แปลงเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นไปตาม 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น

7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสีย่งด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญา
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) และวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกำาไรขาดทนุ (FVPL) สนิทรพัย์อนพุนัธ์ รวมถงึความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

1) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำาหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการ
เงนิ กลุม่กจิการจะเลอืกทำารายการกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืที่
เป็นอิสระในระดับ B เป็นอย่างน้อย 

สำาหรับการทำาธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ 
ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจาก
ฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำาหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดัง
กล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำาการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ

การขายให้กับลูกค้ารายย่อยจะชำาระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มกิจการและ
บริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละ
ราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

2) หลักประกัน

สำาหรับลูกหนี้การค้าบางรายกลุ่มกิจการมีการขอหลักประกันในรูปแบบการคำ้าประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจการในการเรียกชำาระได้หากคู่สัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญา



บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 183

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นดังนี้

 ◆	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 ◆	เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ 
TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำานวนเงินที่ไม่มีนัยสำาคัญ

ลูกหนี้กำรค้ำ

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นซึ่งคำานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผล
ขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารได้จดักลุม่ลกูหนีต้ามความเสีย่งด้านเครดิตทีมี่ลกัษณะร่วมกันและ
ตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำาหนดชำาระ รายละเอียดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตแสดงไว้ในหมายเหตุ 12.2

กลุม่กิจการจะตดัจำาหน่ายลกูหนีก้ารค้าและสินทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญาเมือ่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระคนื ข้อบ่งชีท้ี่คาด
ว่าจะไม่ได้รับชำาระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำาระหนี้หรือทยอยชำาระหนี้ ไม่มีการชำาระเงินตาม
สัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้าและสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทนุจากการด้อยค่า
สุทธิในกำาไรจากการดำาเนินงาน การได้รับชำาระหนี้คืนจากจำานวนที่ได้ตัดจำาหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการใน
รายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป

สำาหรับปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้พิจารณารับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีการ
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น เช่น การที่ไม่สามารถเรยีกให้ชำาระหนี้ได้ โดยที่ไม่ได้มีการพจิารณาถงึความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ ดังนั้นจำานวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ
จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

การประเมินการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกัน บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสำาหรับลูก
หนี้ที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำาคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุสำาหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำาคัญ

7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำานวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อ ที่เพียงพอต่อการชำาระ
ภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ
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กลุ่มกิจการอย่างสมำ่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำารองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ 
ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
 ตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 23

 ข) วันครบกำาหนดของหนี้สินทางการเงิน

 จำานวนเงินและกำาหนดชำาระคืนตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ 
 เงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 23 และ 24 ตามลำาดับ

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ี 
 อื่นมีกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

 สัญญาอนุพันธ์เป็นสัญญาที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

 ◆	รักษาไว้ซึง่การดำาเนนิงานต่อเนือ่งและเพือ่ทีจ่ะสามารถก่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ 
 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ

 ◆	รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน
ในการที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำานวนเงินปันผลจ่าย ปรับการ
คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสมำ่าเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคำานวณจากหนี้สินสุทธิหารส่วน
ของเจ้าของ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้ 
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 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

หนี้สินรวม 13,675,411,966 11,691,343,527

ส่วนของเจ้าของ  7,089,755,222 6,460,369,312

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ร้อยละ 1.93 ร้อยละ 1.81

งบการเงินรวม



 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ข้อมูลระดับที่ 3

 พ.ศ. 2563

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�าหรับป้องกันความเสี่ยง

สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 11,036

รวมสินทรัพย์ 11,036

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�าหรับป้องกันความเสี่ยง

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 23,776,884

รวมหนี้สิน 23,776,884
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8 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนีแ้สดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าหรือเปิดเผยข้อมลูมลูค่ายตุธิรรมตามลำาดบัชัน้ของ
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำาดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน ที่อ้างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลระดับ 3 : มลูค่ายติุธรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ได้มาจาก
ข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

การวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามทีเ่ปิดเผย
ในหมายเหตุ 6.7 และหมายเหตุ 6.13
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ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การประชุมระหว่างผูอ้ำานวยการฝ่ายการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทำางานเก่ียวกับการประเมนิมลูค่า
ยุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและผลลัพธ์จะจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำาคัญของลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับด้วยความ
เสี่ยง ประมาณโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่
สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น กลุ่มกิจการได้มีการติดต่อโบรกเกอร์เพื่อการใช้ข้อมูลดังกล่าว

9 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมตฐิานและการใช้ดลุยพนิจิ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนือ่งและอยู่บนพืน้ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้น

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์

มลูค่ายตุธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ ซ่ึงไม่มกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคล่องวดัมลูค่าโดยใช้เทคนคิการประเมนิ
มูลค่า กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่
มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 8

ข) การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุม่กจิการพจิารณาการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ตามทีไ่ด้กล่าวในหมายเหตุ
ข้อ 6.11 มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด คอืมูลค่าทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายตุธิรรม
หักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ การคำานวณมูลค่าจากการใช้อาศัยการประมาณการของผู้บริหาร 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่จะได้รับคืน

ค) อายุการใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีผลอย่างมาก
ต่อค่าเสือ่มราคา อายกุารใช้งาน และมลูค่าคงเหลอืเมือ่สิน้สดุการใช้งานของสนิทรพัย์จะมกีารประเมนิทกุปี เพือ่
สะท้อนอายุการใช้งานที่คงเหลืออยู่จริง โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ และสภาพทางกายภาพของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ง) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ี
สนิ กบัมลูค่าคงเหลอืตามบัญช ีณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผูบ้รหิารต้องใช้ดลุยพนิิจอย่างมากในการพจิารณา
ว่ากลุ่มกิจการจะมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
กลุ่มกิจการใช้ข้อสมมติฐานในการประมาณการกำาไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาที่จะใช้ผลแตกต่างชั่วคราว
นั้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจทำาให้มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อสถานะการ
เงินและผลการดำาเนินงาน
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จ) เงินกู้ยืม

กลุ่มกิจการได้คำานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากการคิดลดกระแสเงินสดโดยอัตราคิดลดอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งกรรมการของกลุ่มกิจการคาดว่าจะจัดหาเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รายงานทางการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมที่เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฉ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ

ในการประมาณค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยัและเสือ่มคณุภาพ ฝ่ายบรหิารจำาเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการโดย
การพิจารณาจากสภาพของสินค้าและระยะเวลาในการเก็บสินค้า

ช) ผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัทีต้่องจ่ายพนกังานเมือ่เกษยีณอายข้ึุนอยูกั่บหลายปัจจยัทีใ่ช้ในการคำานวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำาหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันเมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิด
ลดที่เหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินที่ต้องจ่ายชำาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด 
ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 26

ซ) การกำาหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องทั้งหมดที่ทำาให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำาหรับผู้
เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำาหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่ม
กิจการพิจารณาการกำาหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีระยะเวลา
การเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก 

สำาหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพ
ของสินทรัพย์ที่เช่า

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสำานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตาม
สัญญาเช่า เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์
จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำาคัญ

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ 
(หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำาคัญหรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีนัยสำาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกลุ่มกิจการ
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ฎ) การกำาหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

	 ◆	ใช้ข้อมลูท่ีการจัดหาเงินทุนจากบุคคลท่ีสามของแต่ละกิจการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรับปรงุข้อมลูทีไ่ด้รบัให้สะท้อน 
 กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้

	 ◆	ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจงเช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำาระ
หนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว ่าจะเกิด กลุ ่มกิจการใช ้ดุลยพินิจในการประเมินข ้อสมมติฐาน 
เหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการ
และสภาวะแวดล้อมทางตลาดท่ีเกดิขึน้ รวมท้ังการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน

10 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

กลุม่กจิการได้พจิารณาการนำาเสนอข้อมลูการเงนิจำาแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกจิ และ
ส่วนงานภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำาเสนอให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน 
ซึ่งพิจารณาจากกำาไรสุทธิ ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดำาเนนิงาน ซึง่พจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรหิารทีท่ำาการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มกิจการดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำานักงานและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงาน
เดียว คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาผลการดำาเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดยีวกันกับทีน่ำาเสนอในข้อมลูทางการ
เงินนี้

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มกิจการดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมี
ส่วนงานทางภมูศิาสตร์เพยีงส่วนงานเดยีว คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาผลการดำาเนนิงานจากข้อมลูในลกัษณะ
เดียวกันกับที่นำาเสนอในข้อมูลทางการเงินนี้



 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท  บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 51,002,798 44,890,237 50,952,798 44,840,237

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 48,515,687 159,126,170 44,156,134 146,775,104

 99,518,485 204,016,407 95,108,932 191,615,341

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท  บาท

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) - รายได้จากการขาย 18,617,758,570 17,730,349,852

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time) - รายได้จากบริการขนส่ง 159,621,726 138,352,44

รวมรายได้ 18,777,380,296 17,868,702,294

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 189

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามมอัีตราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ร้อยละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 
ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 901,569,016 823,283,200 901,569,016 823,283,200

ตั๋วเงินรับ 125,397,352 43,700,516 125,397,352 43,700,516

รวม  1,026,966,368 866,983,716 1,026,966,368 866,983,716

หัก  ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พ.ศ. 
 2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม TAS 101) (139,862,114) (103,558,902) (139,862,114) (103,558,902)

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 887,104,254 763,424,814 887,104,254 763,424,814

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 37.3) 1,771,876 1,940,601 1,771,876 2,142,601

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 35,651,821 29,553,202 35,651,821 29,553,202

เงินทดรองจ่าย 556,460 2,964,279 556,460 2,964,279

เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า 57,050,748 54,499,485 57,050,748 54,499,485

อื่น ๆ 14,311,755 7,516,709 14,311,755 7,516,709

  996,446,914 859,899,090 996,446,914 860,101,090
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12 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

12.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

12.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุม่กิจการพจิารณาค่าเผือ่ขาดทุนด้านเครดติของลกูหนีก้ารค้าจากยอดลกูหนีห้ลงัหกัหลกัประกันทีไ่ด้รบัจากลกูค้า

เนือ่งจากลกัษณะของลกูหนีก้ารค้าเป็นสินทรัพย์หมนุเวยีน มลูค่ายตุธิรรมจงึใกล้เคียงกับมลูค่าตามบญัชี

 ยังไม่ถึง ไม่เกิน 3 - 6 6 - 12 เกินกว่า รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม ก�าหนดช�าระ 3 เดือน เดือน เดือน 12 เดือน บาท  
พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 409,458,278 242,466,046 15,371,986 38,883,649 160,803,757 866,983,716

ค่าเผื่อขาดทุน (1,909,693) (9,781,637) (1,209,272) (12,473,625) (132,324,470) (157,698,697)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
 บาท  บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - ค�านวณตาม TAS 101 103,558,902 94,005,223

   จำานวนที่ปรับปรุงกับกำาไรสะสมต้นปี 54,139,795 -

ค่าเผื่อขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - คำานวณตาม TFRS 9 

(พ.ศ. 2562 : คำานวณตาม TAS 101) 157,698,697 94,005,223

รับรู้ค่าเผื่อขาดทุนเพิ่มขึ้นในกำาไรหรือขาดทุนในระหว่างปี 27,032,885 48,725,620

ตัดจำาหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกชำาระได้ในระหว่างปี (12,648,207) (10,260,761)

กลับรายการค่าเผื่อขาดทุน (32,221,261) (28,911,180)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - ค�านวณตาม TFRS 9 
   (พ.ศ. 2562 : ค�านวณตาม TAS 101) 139,862,114 103,558,902
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทุกรายการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย 
ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง / ใช้บัญชีป้องกันความเสี่ยง ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การกระทบยอดค่าเผือ่ขาดทุนด้านเครดติสำาหรบัลกูหนีก้ารค้าสำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม มดัีงนี้

13 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

 ยังไม่ถึง ไม่เกิน 3 - 6 6 - 12 เกินกว่า รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ก�าหนดช�าระ 3 เดือน เดือน เดือน 12 เดือน บาท  
พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 590,170,231 265,186,621 12,739,412 12,437,735 146,432,370 1,026,966,368

ค่าเผื่อขาดทุน (2,688,161) (9,437,561) (2,816,013) (6,604,932) (118,315,447) (139,862,114)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท

สินค้าสำาเร็จรูป 8,547,964,797 7,086,789,456

สินค้าระหว่างทาง 93,918,290 26,788,546

  8,641,883,087 7,113,578,002

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (79,642,443) (62,926,659)

 ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (2,526,341) (2,495,313)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8,559,714,303 7,048,156,030

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)192

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า และขาดทุนจากราคา
ทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำานวน 16.72 ล้านบาท และจำานวน 0.03 ล้านบาท ตามลำาดับ (พ.ศ. 
2562 : กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า จำานวน 77.47 ล้านบาท และกลับรายการขาดทุน
จากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำานวน 6.45 ล้านบาท)

14 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

15 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

   
  พ.ศ. 2563
  บาท
 

ลูกหนี้ขั้นต้นตามสัญญาเช่า

 ส่วนที่ถึงกำาหนดรับชำาระภายใน 1 ปี 9,888,866

 ส่วนที่ถึงกำาหนดรับชำาระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี 36,028,652

 ส่วนที่ถึงกำาหนดรับชำาระเกินกว่า 5 ปี 15,136,026

  61,053,544

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้

 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดรับชำาระภายใน 1 ปี 2,268,318

 ส่วนที่ถึงกำาหนดรับชำาระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี 11,365,049

 ส่วนที่ถึงกำาหนดรับชำาระเกินกว่า 5 ปี 9,158,700

  20,523,749

  22,792,067

หัก  ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -

  22,792,067

รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 38,261,477

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



   ลักษณะ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนของ เงินลงทุนตาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประเภท จัดตั้งใน ความ ล้านบาท การถือหุ้น วิธีราคาทุน 
พ.ศ. 2563 ธุรกิจ ประเทศ สัมพันธ์  ร้อยละ บาท

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำากัด ธุรกิจการลงทุนใน ไทย ผู้ถือหุ้น 400.00 100.00 1,054,655,415

 อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำากัด ธุรกิจผลิตและ ไทย ผู้ถือหุ้น 60.00 100.00 59,999,700

 จำาหน่ายไฟฟ้า

      1,114,655,115

   ลักษณะ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนของ เงินลงทุนตาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประเภท จัดตั้งใน ความ ล้านบาท การถือหุ้น วิธีราคาทุน 
พ.ศ. 2562 ธุรกิจ ประเทศ สัมพันธ์  ร้อยละ บาท

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำากัด ธุรกิจการลงทุนใน ไทย ผู้ถือหุ้น 400.00 100.00 1,054,655,415

 อสังหาริมทรัพย์

บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จำากัด ธุรกิจขนส่ง ไทย ผู้ถือหุ้น 5.00 100.00 4,999,900

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำากัด ธุรกิจผลิตและ ไทย ผู้ถือหุ้น 60.00 100.00 59,999,700

 จำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จำากัด ธุรกิจให้บริการ ไทย ผู้ถือหุ้น 1.25 100.00 1,249,925

 ระบบจัดเก็บสินค้า      

 อัตโนมัติ

      1,120,904,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน) 193

รายได้ทางการเงินรอการรับรู้คำานวณโดยวิธีการคิดลดด้วยอัตราระหว่างร้อยละ 0.71 ถึงร้อยละ 6.11 ต่อปี

ลักษณะของข้อตกลงท่ีสำาคัญตามสัญญาเช่า ได้แก่

	 ◆	ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของสนิทรพัย์ แม้ว่าจะไม่ม ี
 การโอนกรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

	 ◆	ค่าตอบแทนการให้เช่าท้ังหมดท่ีผูเ้ช่าตกลงชำาระแก่ผูใ้ห้เช่าในวนัเริม่ต้นสญัญาเช่า ผูใ้ห้เช่าไม่ต้องคนืแก่ผูเ้ช่า

	 ◆	หากผูเ้ช่ายกเลกิสญัญาเช่า ผูเ้ช่าต้องเป็นผูรั้บผดิชอบผลเสยีหายทีเ่กดิกบัผูใ้ห้เช่าเนือ่งจากการยกเลิกนัน้

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท  บาท

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี 1,120,904,940 1,079,654,940

เงินลงทุนเพิ่ม - 41,250,000

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย (6,249,825) -

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นปี 1,114,655,115 1,120,904,940

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มห�ชน)194

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2563

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จ�ากัด

เมือ่วนัท่ี 23 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษทั คิดดโีลจสิติกส์ จำากัด ได้มมีตใิห้จดทะเบยีน
เลิกกิจการและชำาระบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทรับคืนเงินจำานวน 4.03 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจำานวน 
0.97 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จำากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จ�ากัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จำากัด ได้มีมติให้จด
ทะเบียนเลิกกิจการและชำาระบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทรับคืนเงินจำานวน 0.77 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุน
จำานวน 0.48 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จำากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ากัด

ในเดือนมกราคม และเมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำากัด ได้เรียกชำาระทุนเพิ่มจากบริษัท
จำานวน 27.50 ล้านบาท และ 13.75 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับหุ้นสามัญจำานวน 550,000 หุ้น สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษัทยังคงเป็นร้อยละ 100

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มกิจการและ
บริษัทซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำานวน 7,442.09 ล้านบาท และ 6,658.89 ล้านบาท ตามลำาดับ (พ.ศ. 2562 : 
7,085.97 ล้านบาท และ 6,302.77 ล้านบาท ตามลำาดับ) ได้นำาไปจดจำานองเพื่อคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อ เงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุ 21 และ 23

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างสาขาใหม่จำานวน 
9.73 ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์ (พ.ศ. 2562 : จำานวน 4.20 ล้าน
บาท) กลุ่มกิจการใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 2.58 ถึงร้อยละ 3.07 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.02 
ถึงร้อยละ 3.41 ต่อปี) ในการคำานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนดังกล่าวเป็น
อัตราต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงจากเงินกู้ยืมที่นำามาใช้เป็นเงินทุนในการสร้างสาขาใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
เป็นการเช่ายานพาหนะ ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

ต้นทุนขาย 50,137,528 41,450,628 47,571,529 39,928,846

ค่าใช้จ่ายในการขาย 369,438,499 339,746,634 369,438,497 339,746,634

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12,101,713 12,245,778 12,101,713 12,245,778

  431,677,740 393,443,040 429,111,739 391,921,258

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิวันต้นงวดที่รายงานไว้เดิม 36,189,470 61,112,430

จัดประเภทรายการใหม่จากการนำามาตรฐานรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5) (36,189,470) -

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - 61,112,430

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (24,922,960)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 36,189,470

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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   เครื่องจักร  
   เครื่องมือและ   
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
  บาท บาท บาท บาท บาท 

   
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 67,003,467 72,558,002 48,050,131 36,189,470 223,801,070

การเพ่ิมข้ึน 284,038,150 33,676,281 14,466,598 - 332,181,029

การปรับปรุง/การจัดประเภท - - - (8,682,082) (8,682,082)

ค่าเส่ือมราคา (6,418,295) (26,217,145) (13,613,686) (10,040,386) (56,289,512)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 344,623,322 80,017,138 48,903,043 17,467,002 491,010,505

     

 
   เครื่องจักร  
   เครื่องมือและ   
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
  บาท บาท บาท บาท บาท 

   
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 463,914,136 72,558,002 48,050,131 36,189,470 620,711,739

การเพ่ิมข้ึน 283,962,872 33,676,281 14,466,598 - 332,105,751

การปรับปรุง/การจัดประเภท - - - (8,682,082) (8,682,082)

ค่าเส่ือมราคา (21,606,945) (26,217,145) (13,613,686) (10,040,386) (71,478,162)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 726,270,063 80,017,138 48,903,043 17,467,002 872,657,246

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

18 สินทรัพย์สิทธิการใช้

19 สิทธิการเช่า - สุทธิ

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

ประเภทหมุนเวียน (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น”) 1,613,698 384,819

ประเภทไม่หมุนเวียน 32,893,785 8,297,007

รวม 34,507,483 8,681,826

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน 11,544,574

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (2,477,929)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 9,066,645

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 9,066,645

ค่าตัดจำาหน่าย (384,819)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 8,681,826

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน 11,544,574

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (2,862,748)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,681,826

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 8,681,826

เพิ่มขึ้น 26,422,000

ค่าตัดจำาหน่าย (596,343)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 34,507,483

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 37,966,574

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (3,459,091)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 34,507,483

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม
   ระหว่างติดตั้ง
  บาท บาท บาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน 112,050,019 - 112,050,019

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (95,741,524) - (95,741,524)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 16,308,495 - 16,308,495

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 16,308,495 - 16,308,495

ซ้ือสินทรัพย์ 16,822,662 - 16,822,662

โอนเข้า 58,507,895 - 58,507,895

ตัดจำาหน่าย (320) - (320)

ค่าตัดจำาหน่าย  (13,939,213) - (13,939,213)

ราคาตามบัญชีส้ินปี - สุทธิ 77,699,519 - 77,699,519

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน 183,661,165 - 183,661,165

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (105,961,646) - (105,961,646)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 77,699,519 - 77,699,519

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 77,699,519 - 77,699,519

ซ้ือสินทรัพย์ 2,042,180 15,840,66 17,882,844

โอนเข้า 8,696,000 - 8,696,000

ค่าตัดจำาหน่าย (14,467,202) - (14,467,202)

ราคาตามบัญชีส้ินปี - สุทธิ 73,970,497 15,840,664 89,811,161

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน 194,399,345 15,840,664 210,240,009

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (120,428,848) - (120,428,848)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 73,970,497 15,840,664 89,811,161

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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21 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) 
เป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 
1.65 ถึง 6.95 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.35 ถึง 6.87 ต่อปี)

มลูค่ายตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีม่ดีอกเบีย้ตามราคาตลาดมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดัง
กล่าว เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำาคัญ

22 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 2,516,770,010 2,143,456,821 2,516,770,010 2,143,456,821

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 37.4) - - 787,428 484,048

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 87,006,246 78,276,338 86,214,870 78,176,338

เจ้าหนี้อื่น 219,088,731 230,577,886 218,788,731 230,117,886

เงินมัดจำาและเงินค้ำาประกัน 22,195,245 35,866,316 22,195,245 35,866,316

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,845,060,232 2,488,177,361 2,844,756,284 2,488,101,409

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,852,308,925 5,731,705,487

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

อตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นประเภทลอยตวั มอีตัราทีแ่ท้จรงิอยูร่ะหว่างร้อยละ 2.40 ถงึร้อยละ 3.55 
ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.40 ถึงร้อยละ 3.65 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวคำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือที่จะมีบนที่ดิน (หมายเหตุ 17)

23 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- ครบกำาหนดภายใน 1 ปี  800,809,981 803,018,166

- ครบกำาหนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี 731,523,837 737,740,128

- ครบกำาหนดระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี 1,673,241,264 1,330,378,498

- ครบกำาหนดภายหลัง 5 ปี 333,791,647 468,001,646

 2,738,556,748 2,536,120,272

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,539,366,729 3,339,138,438

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 3,339,138,438 3,048,224,899

กู้ยืมเพิ่ม 1,036,124,219 2,227,703,497

ชำาระคืนเงินกู้ : กระแสเงินสดจ่ายออก (835,895,928) (1,936,789,958)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 3,539,366,729 3,339,138,438

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังนี้

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,539,366,729 3,339,138,438 3,539,366,729 3,339,138,438

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มลูค่ายตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวคำานวณจากมลูค่าปัจจบัุนของกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้
ในท้องตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี 63,999,793 39,999,801

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 532,200,000 561,109,114

วงเงินหมุนเวียน 917,622,374 1,080,636,195

อื่นๆ  117,084,392 68,502,606
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

24 หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

จ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็น

หนี้สินตามสัญญาเช่า

 ภายในไม่เกิน 1 ปี  65,486,293 14,516,784 90,158,293 14,516,784

 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 120,402,775 28,514,881 243,762,775 28,514,881

 หลังจาก 5 ปี 227,622,606 - 701,008,605 -

  413,511,674 43,031,665 1,034,929,673 43,031,665

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า (152,196,066) (2,461,726) (385,718,815) (2,461,726)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า 261,315,608 40,569,939 649,210,858 40,569,939

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าครบก�าหนด :

 ภายในไม่เกิน 1 ปี  56,233,269 13,171,007 65,527,704 13,171,007

 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 120,111,851 27,398,932 243,471,851 27,398,932

 หลังจาก 5 ปี 84,970,488 - 340,211,303 -

  261,315,608 40,569,939 649,210,858 40,569,939

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือยกมา 40,569,939 53,241,477 40,569,939 53,241,477

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 5) 187,611,600 - 584,522,269 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 228,181,539 53,241,477 625,092,208 53,241,477

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 80,181,029 - 80,105,751 -

ชำาระคืน - กระแสเงินสดจ่ายออก (47,046,960) (12,671,538) (55,987,101) (12,671,538)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 261,315,608 40,569,939 649,210,858 40,569,939

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ทำาสญัญาเช่าเพือ่ซือ้ทีด่นิ, อาคาร, เคร่ืองจกัร 
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ และ ยานพาหนะ มรีายละเอียดของจำานวนเงินขัน้ตำา่ทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงัต่อไปนี้

การเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอยีดดงันี้
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

25 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม (19,753,356) (5,605,693)

รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 5) 13,431,134 -

เพิ่ม/(ลด)ในกำาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 33) (6,561) (14,147,663)

เพิ่มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2,298,638 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (4,030,145) (19,753,356)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์น้อยกว่า 12 เดือน 3,071,818 646,033

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 56,875,471 40,432,778

  59,947,289 41,078,811

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะต้องชำาระน้อยกว่า 12 เดือน (2,401,012) (1,430,801)

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะต้องชำาระเกินกว่า 12 เดือน (61,576,422) (59,401,366)

  (63,977,434) (60,832,167)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (4,030,145) (19,753,356)
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
     

 
 ณ วันที่ รายการ เพิ่ม/(ลด) เพิ่มใน ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม ปรับปรุง ในก�าไร ก�าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562  (หมายเหตุ 5) หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2563
 บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5,013,621 - 1,171,364 148,643 6,333,628
   ค่าเผ่ือการลดลงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 13,084,394 - 3,349,362 - 16,433,756
   สำารองค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน 603,105 - (210,843) - 392,262
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 20,711,780 10,827,959 (3,567,316) - 27,972,423
   สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 876,092 - (189,705) - 686,387
   หน้ีสินอนุพันธ์ - 2,604,910 - 2,150,467 4,755,377
   สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 2,819,487 - 2,819,487
   อ่ืนๆ 789,819 - (235,850) - 553,969

 41,078,811 13,432,869 3,136,499 2,299,110 59,947,289

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   สินทรัพย์อนุพันธ์ - (1,735) - (472) (2,207)
   หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - (1,712,259) - (1,712,259)
   ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ (60,832,167) - (1,430,801) - (62,262,968)

 (60,832,167) (1,735) (3,143,060) (472) (63,977,434)

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (19,753,356) 13,431,134 (6,561) 2,298,638 (4,030,145)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

     

 
 ณ วันที่ เพิ่ม/(ลด) เพิ่มใน ณ วันที่
 31 ธันวาคม ในก�าไร ก�าไรขาดทุน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2562
 บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,682,563 1,331,058 - 5,013,621
   ค่าเผ่ือการลดลงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 29,870,003 (16,785,609) - 13,084,394
   สำารองค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน 430,574 172,531 - 603,105
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 18,801,045 1,910,735 - 20,711,780
   สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 906,936 (30,844) - 876,092
   อ่ืนๆ 624,285 165,534 - 789,819

 54,315,406 (13,236,595) - 41,078,811

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ (59,921,099) (911,068) - (60,832,167)

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (5,605,693) (14,147,663) - (19,753,356)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

26 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์พนักงานซึ่งรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีดัง
ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 5,448,600 4,198,340

ต้นทุนบริการในอดีต - 4,262,133

ต้นทุนดอกเบี้ย 596,156 501,404

รวม  6,044,756 8,961,877

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

 - โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 31,668,142 25,068,108

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 - โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 6,044,756 8,961,877

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี 25,068,108 18,412,821

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 5,448,600 4,198,340

ต้นทุนบริการในอดีต - 4,262,133

ต้นทุนดอกเบี้ย 596,156 501,404

จ่ายระหว่างปี (187,935) (2,306,590)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ 3,744,189 -

 ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (133,023) -

 ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์ (2,867,953) -

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 31,668,142 25,068,108
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 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตราคิดลด  1.0 1.0 ลดลง 6.50 ลดลง 3.30 เพิ่มขึ้น 7.64 เพิ่มขึ้น 3.67

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1.0 1.0 เพิ่มขึ้น 5.32 เพิ่มขึ้น 3.55 ลดลง 4.64 ลดลง 3.26

อัตราการลาออก 1.0 1.0 ลดลง 0.81 ลดลง 3.80 เพิ่มขึ้น 1.26 เพิ่มขึ้น 1.26
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้การเปลี่ยนแปลง

ในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกำาหนดขึ้นโดยอาศัยข้อสมมติฐานหลักดังต่อไปนี้

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้้างองิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมต ิขณะท่ีให้ข้อสมมตอิืน่คงท่ี ในทางปฏิบตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในข้อสมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคำานวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธี
เดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้คำานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการคำานวณหนี้สินผล
ประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 13 ปี (พ.ศ. 2562 : 5.89 ปี)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

อัตราคิดลด  1.66 2.25

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 4.0 5.0

อัตราการลาออก 11.5 - 45.8 21.0 - 53.0



ทุนที่ออกและเรียกช�าระ
เต็มมุูลค่าแล้ว
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

27 ทุนส�ารองตามกฎหมาย

28 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

การวเิคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายทุีไ่ม่มกีารคดิลดระหว่างปี พ.ศ. 2564 
ถึง พ.ศ. 2573 มีดังนี้ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กำาไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนสำารองนี้ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

  น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกินกว่า 3 ปี รวม
  บาท  บาท บาท บาท

ณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 12,776,004 1,085,951 21,622,577 35,484,531

ณ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 734,854 29,478,530 32,287,644 62,501,028

  จ�านวนหุ้น   ส่วนเกิน
  จดทะเบียน จ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม
  บาท  หุ้น บาท บาท บาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,856,160,000 1,400,000,000 1,400,000,000 654,655,415 2,054,655,415

ออกหุ้นสามัญ - 456,160,000 456,160,000 3,101,888,000 3,558,048,000

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ - - - (109,557,599) (109,557,599)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1,856,160,000 1,856,160,000 1,856,160,000 3,646,985,816 5,503,145,816

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 309,360,000 309,357,966 309,357,966 - 309,357,966

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 2,165,520,000 2,165,517,966 2,165,517,966 3,646,985,816 5,812,503,782

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 54,350,000 20,150,000

จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 34,200,000 34,200,000

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 88,550,000 54,350,000
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

29 รายได้อื่น

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุ้นสามญัจดทะเบยีนท้ังหมดมจีำานวน 2,165,520,000 หุน้ (พ.ศ. 2562 : 
1,856,160,000 หุน้) ซ่ึงมมีลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2562 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัทีอ่อกและเรยีก
ชำาระเตม็มลูค่าแล้วมจีำานวน 2,165,517,966 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 1,856,160,000 หุน้)

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจำาปีคร้ังท่ี 1/2563 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้ได้อนมุติัการเพิม่
ทนุจดทะเบยีนของบริษัท จำานวน 309.36 ล้านบาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจำานวน 1,856.16 ล้านบาท เป็น 
2,165.52 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุ้นปันผล

เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: 
IPO) จำานวน 456.16 ล้านหุน้ หุน้ท่ีออกใหม่มมีลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ขายให้แก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 7.80 
บาท บรษัิทได้รับเงนิรวม 3,558.05 ล้านบาทจากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว หุ้นสามญัของบรษิทัได้รบัการอนมุตัใิห้
ทำาการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ในการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทนุดงักล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องสุทธิจากภาษเีงนิได้จำานวน 109.56 ล้านบาท ซึง่บนัทกึหกักับส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท  บาท บาท บาท

เงินสนับสนุน 52,702,184 34,861,413 52,702,184 34,861,413

รายได้ค่าเช่าและบริการ 18,852,991 14,513,159 20,631,866 15,855,159

รายได้จากลูกหนี้ผิดนัดชำาระเงิน 5,254,153 8,925,651 5,254,153 8,925,651

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 5,545,679 6,433,441 5,545,679 6,433,441

ดอกเบี้ยรับ 15,887,359 3,742,597 21,730,421 10,459,008

รายได้จากการขายเศษวัสดุ 2,515,754 2,653,031 2,515,754 2,653,031

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ 4,261,532 1,250,771 4,261,532 1,250,771

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11,605,597 - 11,605,597 -

อื่นๆ  30,816,254 30,738,625 30,760,705 30,738,656

รวมรายได้อื่น 147,441,503 103,118,688 155,007,891 111,177,130



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

     
 หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของสินค้าสำาเร็จรูป  15,670,414,013 14,953,219,966 15,670,859,405 14,953,722,710

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน   1,037,784,843 912,528,806 1,037,784,843 912,258,806

ค่าเส่ือมราคา 17 431,677,740 393,443,040 429,111,739 391,921,258

ค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการใช้ 18 56,289,512 - 71,478,162 -

ค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20 14,467,202 13,939,213 14,467,202 13,939,213

ค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการเช่า  19 596,343 384,819 596,343 384,819

ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า (กลับรายการ) 14 16,715,784 (77,473,968) 16,715,784 (77,473,968)

ค่าเผ่ือราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (กลับรายการ) 14 31,028 (6,454,079) 31,028 (6,454,079)

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลับรายการ) 12 (17,836,583) 9,553,679 (17,836,583) 9,553,679

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

31 ค่าใช้จ่ายอื่น

32 ต้นทุนทางการเงิน

รายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในการคำานวณกำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถจำาแนก
ตามลักษณะได้ดังนี้

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  - 23,133,182 - 23,133,182

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์  85,234 3,187,107 85,234 3,187,107

อ่ืนๆ  579,348 - 2,029,560 -

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน  664,582 26,320,289 2,114,794 26,320,289

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ดอกเบ้ียจ่าย - ธนาคาร  233,747,095 296,193,494 233,747,095 296,193,494

ดอกเบ้ียจ่าย - สัญญาเช่าการเงิน  11,387,838 1,845,246 27,119,697 1,845,246

รวมต้นทุนทางการเงิน  245,134,933 298,038,740 260,866,792 298,038,740
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

33 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิได้สำาหรบักำาไรก่อนหกัภาษีเงนิได้มจีำานวนทีแ่ตกต่างจากการคำานวณกำาไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษโีดย
มีรายละเอียดดังนี้:

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน  177,241,309 117,976,154 168,838,306 107,935,096

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 25)  6,561 14,147,663 6,561 14,147,663

รวมภาษีเงินได้  177,247,870 132,123,817 168,844,86 122,082,759

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
   บาท บาท บาท บาท

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  903,928,095 857,634,712 850,593,752 805,101,162

ภาษีคำานวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)  180,785,619 171,526,942 170,118,750 161,020,232

ผลกระทบ :

 รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี  (676,972) (608,545) - -

 ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหักภาษี  4,016,464 897,556 5,550,607 891,474

 ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักภาษีได้เพ่ิมข้ึน  (6,824,490) (39,828,947) (6,824,490) (39,828,947)

 การใช้ขาดทุนทางภาษีท่ีผ่านมาซ่ึงยังไม่รับรู้  (69,345) - - -

 ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้บันทึกเป็น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  16,594 136,811 - -

ภาษีเงินได้  177,247,870 132,123,817 168,844,867 122,082,759

34 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

กำาไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัด้วยจำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนำา้
หนกัท่ีถอืในระหว่างปี บริษัทไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาอืน่ทีก่่อให้เกิดหุน้สามญัเทยีบเท่า

เมือ่วนัที ่22 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปีครัง้ที ่1/2563 ได้อนุมตักิารออกหุน้ปันผล
จำานวน 309.36 ล้านหุน้ บรษัิทได้ปรบัปรงุจำานวนหุน้สามญัเพือ่สะท้อนการออกหุน้ปันผลดงักล่าว เสมอืนว่า
เหตกุารณ์ดงักล่าวได้เกิดขึน้ตัง้แต่วันเร่ิมต้นของงวดทีน่ำาเสนอ และได้ปรบัปรงุจำานวนหุ้นทีอ่อกอยูใ่นปี พ.ศ. 2562 
ด้วย เพือ่ให้กำาไรต่อหุน้สามารถเปรียบเทียบกันได้
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

หนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคาร 149,189,647 141,497,394

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

36 หนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุม่กิจการและบรษิทัมหีนงัสอืคำา้ประกันทีอ่อกโดยธนาคาร 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการคำา้ประกนัการใช้ไฟฟ้าและการคำา้ประกันสญัญาเช่าและให้บรกิารและการซือ้และขายสนิค้า ดงันี้

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

กำาไรสุทธิ (บาท)  726,680,225 725,510,895 681,748,885 683,018,403

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก (หุ้น)  2,165,517,966 2,165,517,966 2,165,517,966 2,165,517,966

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.34 0.3 0.31 0.32

35 เงินปันผลจ่าย

พ.ศ. 2563

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะกรรมการได้มี
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานของปี พ.ศ.2562 ในรูปของเงินสด จำานวน 0.0185 บาทต่อหุ้น 
เป็นจำานวนเงิน 34.37 ล้านบาท และในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำานวน 309.36 
ล้านบาท(หุ้นสามัญจำานวน 309.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จำานวน 1.79 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

37 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัหมายถึง กจิการและบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กับบรษัิท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
โดยผ่านกจิการอ่ืนแห่งหนึง่หรือมากกว่าหนึง่แห่งโดยทีบ่คุคลหรอืกิจการนัน้มีอำานาจควบคมุบริษทั หรือถกูควบคุม
โดยบรษัิท หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ำาเนนิธุรกิจการลงทนุ บรษิทัย่อยและกิจการ
ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครือเดยีวกนั ถือเป็นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันยงั
รวมความถงึ บรษัิทร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบริษทัซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระ
สำาคญัเหนอืกจิการ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผูบ้รหิารสำาคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบรษิทั
ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับคุคลเหล่านัน้ กจิการและบคุคลทัง้หมดถอืเป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กบับริษทั 

ในการพจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการ บริษทัคำานงึถึงเนือ้หาของความ
สมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บรษิทัถกูควบคุมโดยกรรมการของบริษัทได้แก่ สมาชกิในครอบครวัต้ังมติรประชา ซึง่ถอืหุน้รวมกันในบริษัทจำานวน
ร้อยละ 37.83 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 34.79) และบรษัิท ดโูฮม โฮลด้ิง จำากัด ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 29.99 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 29.09)

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ประเทศที่จัดตั้ง ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำากัด ไทย บริษัทย่อย
บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จำากัด ไทย บริษัทย่อย
บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำากัด ไทย บริษัทย่อย
บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จำากัด ไทย บริษัทย่อย
บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท แอมพลัส โฮลดิ้ง จำากัด ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เงินเทอร์โบ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทุนทองมาวิน จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทุนธาริน จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเอสเอ็ม เรียล เอสเตท จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเอสเอ็ม แลนด์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท อุบลวัสดุ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท อะลาดิน ช้อปออนไลน์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็นทีบีจี จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท มันนี่โอเค จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนัท่ีมสีาระสำาคญัมดีงัต่อไปนี ้:

37.1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

37.2) ซือ้สนิค้าและค่าบรกิาร

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ขายสินค้า

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  6,601,606 8,781,151 6,601,606 8,781,151

รายได้ค่าเช่า

บริษัทย่อย  - - 1,238,875 1,342,000

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  191,766 - 191,766 -

  191,766 - 1,430,641 1,342,000

ดอกเบ้ียรับ 

บริษัทย่อย  - - 5,853,177 6,779,671

รายได้ค่าบริการ

บริษัทย่อย  - - 540,000 -

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ซ้ือสินค้า

บริษัทย่อย  - - 7,559,958 5,059,613

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  328,897 19,572,184 328,897 19,572,184

  328,897 19,572,184 7,888,855 24,631,797

ค่าเช่าจ่าย

บริษัทย่อย  - - - 24,672,000

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  - 961,692 - 961,692

  - 961,692 - 25,633,692

ค่าธรรมเนียมค้�าประกันจ่าย

บริษัทย่อย  - - 24,876,305 34,264,737

เงินปันผลจ่าย

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  119,066,667 1,249,420,000 119,066,667 1,249,420,000
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  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย 787,428 484,048

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 226,100,000 251,000,000
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

37.4) เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

37.5) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บริษัทย่อย

37.3) ลกูหนีก้จิการท่ีเกีย่วข้องกนั

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย  - - - 202,000

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  1,771,876 1,940,601 1,771,876 1,940,601

  1,771,876 1,940,601 1,771,876 2,142,601

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลีย่นแปลงของเงนิให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดังนี้

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 251,000,000 290,900,000

เงินให้กู้ยืมเพิ่ม 9,000,000 4,500,000

รับชำาระเงินให้กู้ยืม (33,900,000) (44,400,000)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 226,100,000 251,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบาท ซึ่ง
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีกำาหนด
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

37.6) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,582,075 23,232,358

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,703,894 3,703,894

รวม  13,285,969 26,936,252

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

38.3 ภาระผูกพันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบ 
การเงิน ดังนี้

     
    เทียบเท่ากับ  เทียบเท่ากับ
   สกุลเงินอ่ืน เงินบาท สกุลเงินอ่ืน เงินบาท

ภาระผูกพันจากการทำาเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 เพ่ือซ้ือสินค้า

 - สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  914,785 27,477,485 1,106,116 33,353,837

    - สกุลเงินหยวน  12,713,597 58,639,642 7,926,079 34,227,185

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

38.2 ภาระผูกพันส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่เป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  221,069,201 337,793,156 189,175,420 336,437,956

38 ภาระผูกพัน

38.1 สัญญาเช่าส�าหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่า

ยอดรวมของจำานวนเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดำาเนนิงานสำาหรบัเครือ่งถ่ายเอกสารและสญัญา
บริการ ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

     
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
  บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี  896,400 16,949,773 896,400 26,549,773

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,256,831 63,120,042 1,256,831 101,520,042

เกินกว่า 5 ปี  - 164,176,189 - 189,776,189

  2,153,231 244,246,004 2,153,231 317,846,004
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บริษัท ดูโฮม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

39 คดีฟอ้งร้องและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

40 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทเรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จำากัด ได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลยุติธรรม เพื่อขอให้บริษัทชำาระค่าเสียหายจากการ
ยกเลิกสัญญาบริการขนส่ง ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาให้บริษัทจ่ายค่า
เสียหายจากการยกเลิกสัญญาบริการขนส่งให้แก่บริษัทเรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จำากัด เป็นเงินจำานวน 17 ล้าน
บาท พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 จนถึงวันชำาระเสร็จสิ้น  เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาดังกล่าวต่อ
ศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ในความเห็นของผู้บริหารและที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบรษัิท ผลสดุท้ายของคดน่ีาจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ดงันัน้บริษัทจงึไม่ได้ตัง้สำารองสำาหรบัค่าความ
เสียหายจากคดีดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานของปี พ.ศ. 2563 ในรูปของเงินสดจำานวน 0.0093 บาทต่อหุ้น 
เป็นจำานวนเงิน 20.05 ล้านบาท และในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 2,034 บาท โดยการตัดหุ้น
ที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 2,034 หุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 1,078.17 
ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 2,165.52 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 3,243.68 ล้านบาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่าย
หุ้นปันผลจำานวน 180,459,831 หุ้น  2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) 
866,207,185 หุ้น และ 3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้
แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำานวน 31,500,000 หุ้น 

ทัง้นี ้มตดิงักล่าวจะนำาเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปีในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
ต่อไป งบ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ขอ้มลูทัว่ไป 

ข้อมูลบริษัท ดูโฮม จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง: 37 – 47 ถนนศรีมงคล 
ตำาบลวารินชำาราบ อำาเภอวารินชำาราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์: 045-959-888

Website: www.dohome.co.th

ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง 
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด 
“ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม”

เลขทะเบียนบริษัท: 0107561000196

จำานวนหุ้นจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 
2,165,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

จำานวนหุ้นชำาระแล้ว: หุ้นสามัญ 
2,165,517,966 หุ้น

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย: DOHOME
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ข้อมูลบริษัทที่ บริษัท ดูโฮม จ�ากัด 
(มหาชน) ถือครองต้ังแต่ร้อยละ 10 
ขึ้นไป

1.บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จ�ากัด 

ที่ตั้ง: 37-47 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำาราบ 
อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์: 045-959-888

ประเภทธุรกิจ: การซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อ
เป็นที่พักอาศัย

จำานวนหุ้นจดทะเบียน: 4,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

จำานวนหุ้นที่ถือครอง: 3,999,998 หุ้น  
(ร้อยละ 99.99)

2.บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ากัด

ที่ตั้ง: 37 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำาราบ 
อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์: 045-959-888

ประเภทธุรกิจ: การผลิตและการส่งไฟฟ้า

จำานวนหุ้นจดทะเบียน: 600,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท

จำานวนหุ้นที่ถือครอง: 599,997 หุ้น 
(ร้อยละ 99.99)

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หน่วยงานกำากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์: 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่: 333/33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-695-9999

โทรสาร: 02-695-9660

หน่วยงานกำากับบริษัทจดทะเบียน: 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ที่อยู่: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-009-9726-50

โทรสาร: 02-009-9807-8

นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-009-9000

โทรสาร: 02-009-9991

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

ที่อยู่: 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-824-5313

โทรสาร: -
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ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง

สาขาขนาดใหญ่
อุบลราชธานี 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.045-959-888

นครราชสีมา 412 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-009-888

รังสิต 185/5 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.02-023-8844

ขอนแก่น 678 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-009-899

อุดรธานี 888 ม.11 บานทาตูมทอง ถ.มิตรภาพ ต.หมูมน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-180-909

พระราม 2 88/8 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-119-699

บางบัวทอง 88 ม.5 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.02-023-8877

เชียงใหม่ 88/8 ม.3 ถ.ซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำพูน ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.052-135-299

บางนา 88/8 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร.033-050-898

เพชรเกษม 88/88 ม.11 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร.034-114-419

สุรินทร์ 483 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 โทร.044-069-989

สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo)
แม็คโคร จรัญฯ 521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 โทร.061-025-4111

แม็คโคร สาทร 1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โทร.061-028-2777

บิ๊กซี บางพลี 89 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.061-028-4774

เทสโก้ โลตัส โคราช 719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร.063-021-4411

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า 217 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.063-021-4422

เทสโก้โลตัส บางนา 14/9 ม.13 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.063-021-4433

คอสโม วอล์ค เมืองทองธานี 88 ถ.ปอปปูลา ต.บานใหม อ.เมืองปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.061-027-9222 

ตลาดชัชวาล คลอง 7 99/14 ม.4 ต.บึงคำพรอย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.061-027-1777

ตลาดไทยสมบูรณ์ รังสิตคลอง 3 58/109 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12150 โทร.061-029-5777

ตลาดรวยทรัพย์ บางพลี 55 ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.061-028-3000

ตลาดไทยรุ่งทิพย์ คลองด่าน 98 ม.7 ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10550 โทร.061-029-0077

มาบตาพุด 288/88 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทร.033-010-899


