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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

1.1.1 วิสยัทศัน์ 

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ" หรอื "DOHOME") มวีสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิ คอื เป็นศูนย์รวม
สนิคา้และบรกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นทีค่รบ ถูก และดทีีสุ่ด ส าหรบัลูกคา้ทุกกลุ่ม 

1.1.2  พนัธกิจ  

▪ บรษิทัฯ จะผลกัดนัใหด้โูฮมเป็นทีห่นึ่งในใจของลูกคา้ในเรื่องสนิคา้ ราคา และบรกิารทีจ่รงิใจดุจญาตมิติร ดว้ย
ความปรารถนาในการสรา้งประสบการณ์ซื้อสนิคา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยรอยยิม้ของลูกคา้ 

▪ บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะผลกัดนัพนักงานใหม้ศีกัยภาพ และน าเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยัมาใชใ้นองคก์ร 
เพื่อใหพ้นักงานท างานดว้ยความสุขและมปีระสทิธภิาพอย่างมอือาชพี  

▪ บรษิทัฯ จะรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนัธมติรทางธุรกจิในปัจจุบนั รวมถงึแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิใหม่ๆ 
ในอนาคต เพื่อคงไวซ้ึง่ความส าเรจ็ร่วมกนั 

▪ บรษิทัฯ จะตอบแทนและรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยการเขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม  

1.1.3  เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง 
และให้บรกิารด้านวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคดิ “ครบ ถูก ด.ี..ที่ดูโฮม” โดยมี     
กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิทีส่ าคญัดงันี้  

(1) การน าเสนอสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม โดย
มุ่งเน้นความเป็นผูน้ าดา้นราคา (Price Leadership) 

(2) การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบวงจร 

(3) การเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านหน้ารา้นโดยการขยายสาขาไปทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศไทย 

(4) การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

1.2.1 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

 ธุรกจิของบรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้โดยนายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา และนางนาตยา ตัง้มติรประชา ในปี 2526 ภายใต้
ชื่อหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศ. อุบลวสัดุ เพื่อจ าหน่ายสนิคา้จ าพวกเหลก็ วสัดุมุงหลงัคา ไมอ้ดั และสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง มทีีต่ ัง้
อยู่ทีถ่นนสรรพสทิธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี จากแนวทางการด าเนินธุรกจิดว้ยการขายสนิคา้คุณภาพด ีราคา
ถูก และหลากหลาย ส่งผลใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างรวดเรว็  
 ต่อมาในปี 2536 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศ. อุบลวสัดุ ยา้ยทีต่ัง้รา้นคา้มาทีต่ าบลวารนิช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ซึ่งเป็นทีต่ัง้สาขาอุบลราชธานีในปัจจุบนั และบรษิทัฯ ไดถู้กจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ภายใตช้ื่อ บรษิทั 
อุบลวสัดุ จ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิแทนหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศ. อุบลวสัดุ ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 20.00 ลา้นบาท เพื่อ
ประกอบธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร โดยใชช้ื่อทางการคา้ว่า “อุบลวสัดุ” 
และในปี 2546 บรษิัทฯ ได้เริม่ขยายพืน้ทีส่าขาอุบลราชธานีเพื่อรองรบัการขยายกลุ่มสนิคา้เพิม่เตมิใหค้รอบคลุมกบั
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ความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม และไดน้ ารปูแบบการคา้แบบธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) มาปรบัใชก้บัรา้นคา้
วสัดุก่อสร้างรูปแบบเดมิ โดยปรบัรูปแบบสาขาเป็นลกัษณะคลงัสนิค้าทีม่กีารแบ่งพืน้ที่ส าหรบัส่วนค้าปลีกและคา้ส่ง 
รวมถึงการน าระบบบาร์โค้ด และระบบการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัที่ทนัสมยัมาใช้ ส่งผลให้บรษิัทฯ มกีารเติบโต
อย่างต่อเนื่องและแขง็แกร่ง 
 ในปี 2550 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการสาขานครราชสมีาซึ่งเป็นสาขาที ่2 ทีต่ าบลหนองบวัศาล อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสีมา โดยเริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวสัดุ จ ากัด” เพื่อให้สอดคล้องกบั
วสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิทีมุ่่งมัน่ทีจ่ะเป็นศูนยร์วมสนิคา้และบรกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทีค่รบ 
ถูก และดทีีสุ่ดส าหรบัลูกคา้ทุกกลุ่ม  
 หลงัจากนัน้บรษิัทฯ มกีารเปิดด าเนินการสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายสาขาไปยงัภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ มสีาขาทีเ่ปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้ 15 
สาขา และศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) 1 แห่ง  
 ปัจจุบนั บรษิัทฯ เป็นหนึ่งในผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกี ค้าส่ง และให้บรกิารด้านวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคดิการด าเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นการน าเสนอสินค้าด้านวสัดุ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทีค่รบถ้วน หลากหลาย คุณภาพด ีราคาถูก และใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวเนื่องแบบครบวงจร 
บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยงัจงัหวดัที่มีศกัยภาพในการเติบโต เพื่อรองรบัก าลงัซื้อของ
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้และการขยายตวัของสงัคมเมอืง 

1.2.2 พฒันาการท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

ปี พฒันาการท่ีส าคญั 

2560 ▪ ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 9/2560 เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมตัิแผนการปรบัโครงสร้างกลุ่ม
บร ิษัทฯ  เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) 
และน าบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์)  

2561 ▪ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จ ากดั (“KIDDEE”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน
เริ่มต้น 10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.00 เพื่อด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ 

▪ ในเดอืนเมษายน 2561 บรษิทัฯ เปิดด าเนินการสาขาบางนา เป็นสาขาที ่9  

▪ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 มมีตริบัทราบการเสนอขายหุน้ของ Amplus Holdings Limited ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พรอ้มกบั
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อประชาชนโดยทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) จ านวนไม่เกิน 
68,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

▪ ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั) เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2561 มมีตดิงันี้  

– อนุมตัิการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบรษิัทจ ากัดเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที่  24 
พฤษภาคม 2561 

– เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 
ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มจี านวนหุน้เพิม่ขึน้จาก 14,000,000 หุน้ เป็น 1,400,000,000 หุน้  
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ปี พฒันาการท่ีส าคญั 

– เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 400.00 ล้านบาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 1,400.00 ล้านบาท เป็น 
1,800.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 400,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

▪ ในเดอืนพฤษภาคม 2561 เพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ซื้อหุน้ของ KIDDEE จากนางสาวอรยิา 
ตัง้มติรประชา นางสลิลทิพ เรอืงสุทธิภาพ นายมารวย ตัง้มติรประชา และบรษิัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จ ากดั ส่งผลให้
บรษิัทฯ ถือหุ้นใน KIDDEE ร้อยละ 100.0 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ขายหุ้นของบรษิัท ดูโฮมแลนด์ จ ากดั (“ดูโฮม
แลนด”์) ทัง้หมดใหแ้ก่นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 

▪ ในเดอืนมถิุนายน 2561 บรษิทัฯ เปิดด าเนินการศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ทีจ่งัหวดัปทุมธานี เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ 

▪ ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2561 (ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั) เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 
2561 มมีตแิกไ้ขการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดัสรรหุน้ดงันี้  

– เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนไม่เกนิ 456.16 ลา้นบาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 1,400.00 ลา้นบาท 
เป็น 1,856.16 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 456,160,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท แบ่งเป็น (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และ (2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่
เกนิ 56.10 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้ส่วนเกนิ (Overallotment) 

▪ ในเดอืนกรกฎาคม 2561 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ (1) บรษิทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จ ากดั (“Dohome Automation”) 
ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 5.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 
บาท โดยมบีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100.0 เพื่อด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตัแิก่กลุ่มบรษิัทฯ 
และ (2) บรษิัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ ากดั (“Dohome Energy”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 5.00 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยมบีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100.0 
เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ใหแ้ก่กลุ่ม
บรษิทัฯ 

▪ ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 Dohome Energy เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 55.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 550,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ส่งผลให ้Dohome Energy มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้เป็น 
60.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนส าหรบัแผงผลิตไฟฟ้าหพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา  (Solar 
Rooftop) 

2562 ▪ ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2562 มมีตแิกไ้ขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 456,160,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (IPO) และมตริบัทราบการที ่Amplus Holdings Limited ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัเดมิจ านวน
ไม่เกิน 56,160,000 หุ้น เพื่อรองรบัการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment) ทัง้นี้ จ านวนหุ้นที่เสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและหุน้รองรบัการจดัสรรหุ้นส่วนเกินของ Amplus Holdings Limited จะรวมกนัไม่
เกนิ 68,000,000 หุน้ 

▪ ในเดอืนกรกฎาคม 2562 บรษิทัฯ เปิดด าเนินการ Dohome ToGo ทีแ่มค็โคร สาขาจรญัสนิทวงศ ์และสาขาสาทร 

▪ บรษิทัเขา้ท าการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 

▪ ในเดอืนพฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ เปิดด าเนินการสาขาเพชรเกษม เป็นสาขาที ่10 และเปิดด าเนินการ Dohome 
ToGo สาขาบิก๊ซ ีบางพล ี
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ปี พฒันาการท่ีส าคญั 

▪ ในเดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ เปิดด าเนินการ Dohome ToGo ที ่เทสโก ้โลตสั สาขาโคราช และเปิดด าเนินการ 
Dohome ToGo สาขาหา้งพนัธุ์ทพิย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ท าให ้ณ สิ้นปี 2562 บรษิทัฯ มสีาขาขนาดใหญ่ทัง้สิ้น 
10 สาขา Dohome ToGo 5 สาขา และ ศูนยก์ระจายสนิคา้ 1 สาขา 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทัฯ 

ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยในกลุ่มจ านวน 4 บรษิทั และมโีครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทั 
วตัถปุระสงค์ 

การประกอบธรุกิจ 
ประเทศท่ี
จดัตัง้ 

ปีท่ี
จดัตัง้ 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว (1) 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น (1)  
(ร้อยละ) 

1 DHG 
ถือครองที่ดินของกลุ่มบรษิัทฯ 
ทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ 

ประเทศไทย 2539 400.00 100.0 

2 KIDDEE (2) ใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ ประเทศไทย 2561 5.00 100.0 

3 
Dohome 

Automation (2) 
ให้บ ริก าร ร ะบบคลั ง สิน ค้ า
อตัโนมตัแิก่กลุ่มบรษิทัฯ 

ประเทศไทย 2561 1.25 100.0 

4 
Dohome 
Energy 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บน
หลงัคา (Solar Rooftop) ให้แก่
กลุ่มบรษิทัฯ 

ประเทศไทย 2561 60.00 100.0 

หมายเหตุ : (1)  ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 (2) ณ ปัจจุบนั บรษิทัยงัไม่ไดม้กีารประกอบธุรกจิ 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและโครงสร้างรายได้  

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น รวมถงึบรกิาร
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใตช้ื่อทางการคา้ว่า “ดูโฮม” โดยมศีูนยจ์ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งบา้นแบบครบวงจร (One-stop 
Home Products Destination) หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนาม “มหาอาณาจกัรบ้าน” ซึ่งเป็นอาคารจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ่
ดว้ยพืน้ทีใ่หบ้รกิารทีป่ระกอบดว้ยพืน้ทีข่ายและพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ ขนาดประมาณ 22,000 - 65,000 ตารางเมตร และพืน้ที่
จอดรถ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มสีาขาทีเ่ปิดด าเนินการแล้วทัง้หมด 15 สาขาโดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 10 สาขาและ
สาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) 5 สาขา ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางแสดงรายละเอยีดสาขาทีเ่ปิดด าเนินการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ล าดบั สาขา ท่ีอยู่ เปิดให้บริการ 
พื้นท่ีโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พื้นท่ีขาย คลงัสินค้า จอดรถ 

1 อุบลราชธาน ี
37-47 ถนนศรมีงคล ต าบลวารนิช าราบ อ าเภอ
วารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 

ธนัวาคม 2536 21,956 23,310 4,200 

2 นครราชสมีา 
412 หมู่ 2 ถนนราชสมีา-โชคชยั ต าบลหนองบวั
ศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30000 

กนัยายน 2550 19,725 33,880 3,282 

3 รงัสติ 
185/5 หมู่ 4 ถนนรงัสติ-นครนายก ต าบลรงัสติ
อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 12110 

กรกฎาคม 2553 19,500 29,236 5,263 

4 ขอนแก่น 
678 หมู่ 2 ถนนมติรภาพ ต าบลศลิา อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแกน่ 40000 

มถิุนายน 2555 26,655 31,645 14,270 

5 อุดรธานี 
888 หมู่ 11 บา้นท่าตูมทอง ถนนมติรภาพ 
ต าบลหมมู่น อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
41000 

ธนัวาคม 2556 30,424 34,898 12,690 

6 พระราม 2 
88/8 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

ธนัวาคม 2557 29,025 25,184 7,534 

7 บางบวัทอง 
88 หมู่ 5 ถนนวงแหวนรอบนอก ต าบลละหาร
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ี11110 

ตุลาคม 2558 24,412 23,790 5,265 

8 เชยีงใหม ่
88/8 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอรไ์ฮเวย ์เชยีงใหม่-
ล าพนู ต าบลอุโมงค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพนู 
51000 

ธนัวาคม 2558 21,562 26,554 8,134 

9 บางนา 
88/8 หมู่ที่ 5 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180 

เมษายน 2561 19,570 17,844 9,600 

10 แมค็โคร จรญัฯ 
521/27 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศร ีเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

กรกฎาคม 2562 265 - - 

11 แมค็โคร สาทร 
1 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุ่งวดัดอน 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 

กรกฎาคม 2562 384 - - 
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ล าดบั สาขา ท่ีอยู่ เปิดให้บริการ 
พื้นท่ีโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พื้นท่ีขาย คลงัสินค้า จอดรถ 

12 เพชรเกษม 
88/88 หมู่ 11 ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่ม
แบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74130 

พฤศจกิายน 
2562 

13,200 8,837 4,500 

13 บิก๊ซ ีบางพล ี
89 หมู่ 9 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางพลใีหญ่ 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

พฤศจกิายน 
2562 

632 - - 

14 
เทสโก ้โลตสั 

โคราช 
719/5 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000 

ธนัวาคม 2562 600 - - 

15 พนัธุท์พิยพ์ลาซ่า 
217 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอ
เมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000 

ธนัวาคม 2562 784 - - 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมงาน
ก่อสรา้ง ต่อเตมิ และตกแต่งบ้านทัง้ภายนอกและภายใน และมรีะดบัราคาทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ ดว้ยจ านวนหน่วยเกบ็สนิคา้ (SKUs) รวมมากกว่า 100,000 รายการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยสนิคา้
ของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ สนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง สนิคา้กลุ่มวสัดุซ่อมแซม และสนิคา้กลุ่ม
วสัดุตกแต่ง 

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

โครงสร้างรายได้ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร(1) 18,575.54 99.5 18,445.36 99.5 17,868.70 99.4 

รายไดอ้ื่น 88.66 0.5 89.81  0.5  103.12 0.6 

รวมรายได้ 18,664.21 100.0 18,535.17  100.0  17,971.82 100.0 

    หมายเหตุ : (1) รายไดค้่าบรกิารส่วนใหญ่มาจากค่าบรกิารจดัส่งสนิคา้ 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายและค่าบรกิาร โดยในระหว่างปี 2560 - 2562 รายไดจ้ากการ
ขายและค่าบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งตามประเภทสนิคา้ได ้ดงันี้ (1) สนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง ประมาณรอ้ยละ 
46.0 - 49.0 (2) สนิคา้กลุ่มวสัดุซ่อมแซม ประมาณรอ้ยละ 35.0 - 38.0 และ (3) สนิคา้กลุ่มวสัดุตกแต่ง ประมาณรอ้ยละ 
15.0 - 18.0 ของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร ตามล าดบั  

นอกเหนือจากรายได้จากการขายและค่าบรกิาร กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้อื่น เช่น รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
บรเิวณรอบอาคารสาขาแก่บุคคลภายนอก เช่น ผูใ้หบ้รกิารซ่อมเครื่องมอืช่าง รา้นขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นตน้ ซึง่
โดยส่วนมากจะเป็นการให้เช่าพื้นที่กับธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กับลูกค้า ทัง้นี้ ในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาปรบัสดัส่วนพื้นที่ขายและพื้นที่เช่ าตามความ
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อกลุ่มบรษิทัฯ 
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

2.1.1  ข้อมูลธรุกิจจ าแนกตามประเภทสินค้า 

ประเภทสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ สนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง สนิคา้กลุ่มวสัดุ
ซ่อมแซม และสนิคา้กลุ่มวสัดุตกแต่ง โดยประเภทสนิคา้และตวัอย่างรายการสนิคา้มรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางแสดงตวัอย่างสนิคา้ตามประเภทของกลุ่มสนิคา้ 

ประเภทของกลุ่มสินค้า ตวัอย่างรายการสินค้า 

1. สนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง เหลก็รปูพรรณ เหลก็เสน้ สแีละเคมภีณัฑ ์คิว้ไม ้ปนู ลวด สแตนเลส และสนิคา้โครงสรา้งพืน้ฐานอืน่ๆ  

2. สนิคา้กลุ่มวสัดุซ่อมแซม ฮารด์แวร ์เครื่องมอืช่าง เกษตรสวน-อุปกรณ์ประปา วสัดุปพูืน้-ผนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกบดิ-บานพบั 
ปัม้น ้า อุปกรณ์สุขภณัฑ ์เครื่องครวั-บานซงิค ์สุขภณัฑ ์ประต-ูหน้าต่าง 

3. สนิคา้กลุ่มวสัดุตกแต่ง เครื่องใชไ้ฟฟ้า เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องใชภ้ายในบา้น เครื่องเขยีนแบบพมิพ ์โคมไฟตกแต่ง อุปโภค
บรโิภค เครื่องนอน กิฟ๊ช๊อป และของตกแต่งบา้น 

ทีม่า: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทฯ มกีารจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทัง้ในกลุ่ม
วสัดุก่อสร้าง กลุ่มวสัดุซ่อมแซม และกลุ่มวสัดุตกแต่ง ซึ่งเป็นสนิค้าทีอ่อกแบบ และ/หรอื สัง่ผลติจากโรงงานเพื่อวาง
จ าหน่ายที่สาขาของกลุ่มบรษิัทฯ ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ สามารถตัง้ราคาขายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิทัฯ 
(House Brand) ทีแ่ข่งขนัไดก้บัสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) และสามารถสรา้งแรงจูงใจใหลู้กคา้ซื้อ
สนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

ตวัอย่างตราสินค้าของกลุ่มบริษทัฯ (House Brand) 

                   

 

กลุ่มบรษิทัฯ มทีมีงานเพื่อพฒันาสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ซึ่งท าหน้าทีใ่นการ
จดัหาผูผ้ลติ และ/หรอื พฒันาสนิคา้ และ/หรอื ออกแบบ เพื่อเพิม่ทางเลอืกการซื้อสนิคา้ของลูกคา้ ทัง้นี้ สนิคา้ภายใต้
ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพตัง้แต่การคดัเลอืกผูผ้ลติ โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะ
ศกึษาขอ้มลูและเปรยีบเทยีบคุณภาพและราคาของสนิคา้จากผูผ้ลติแต่ละรายเพื่อคดัเลอืกผูผ้ลติ ตลอดจนสุ่มตรวจสอบ
กระบวนการผลติและทดสอบคุณภาพสนิคา้ เพื่อใหไ้ดส้นิคา้ทีด่ ีมคีุณภาพและคุม้ค่า    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) รวม
มากกว่า 22,000 หน่วยเกบ็สนิคา้ (SKUs) เช่น เครื่องมอืช่าง ฮาร์ดแวร์ ประตู-หน้าต่าง วสัดุปูพืน้-ผนัง และ เกษตร
สวน-อุปกรณ์ประปา เป็นต้น โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัใบอนุญาตมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (“มอก.”) ทัง้หมด
มากกว่า 130 ฉบบั ส าหรบัสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 
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ตารางแสดงรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารตามประเภทสนิคา้ 

โครงสร้างรายได้จากการขาย 
และค่าบริการ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) 

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) 85.7 85.6 84.0 

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 14.3 14.4 16.0 

รวมรายได้จากการขายและค่าบริการ 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 

ในปี 2560 - 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มสีดัส่วนรายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
(House Brand) เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเตบิโตขึน้จากรอ้ยละ 14.3 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 14.4 ในปี 2561 และเป็นรอ้ย
ละ 16.0 ในปี 2562 อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายเพิม่สดัส่วนสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House 

Brand) ในอนาคต เป็นรอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร ภายในปี 2565 

2.1.2 การให้บริการ  

กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้ง ต่อเตมิ และตกแต่ง
บา้นทีม่คีุณภาพและครบวงจร เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและเพิม่ความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ 

- บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า 
(Delivery Service) 

- : - กลุ่มบรษิัทฯ มบีรกิารจดัส่งสนิค้าให้ลูกค้าถึงที่หมายที่พร้อมให้บรกิารด้วยรถขนส่ง
ของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจากบุคคลภายนอก ซึ่งคิดอตัราค่าบริการจดัส่ง
สนิค้าตามระยะทาง น ้าหนักของสนิค้าและตามขนาดของรถขนส่ง  โดยค านึงถึงการ
จดัส่งสนิคา้ใหถ้งึมอืลูกคา้อย่างรวดเรว็ ตรงเวลา เพื่อความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้  

- นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมบีรกิารจดัส่งสนิค้าโดยไม่คดิค่าบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ทีซ่ื้อ
สินค้าครบตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายในแต่ละ
ช่วงเวลาอกีดว้ย 

- บริการบ ารุ ง รักษาและ
ซ่อมแซม (Maintenance 
Service) 

- : - กลุ่มบรษิทัฯ ให้เช่าพื้นทีภ่ายในสาขาเพื่อจดัตัง้ศูนย์บรกิารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม
กบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกีระบวนการคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารภายนอก
จากคุณภาพและมาตรฐานการให้บรกิาร เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถให้บรกิารแก่
ลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ ส าหรบัสาขาทีไ่ม่มศีูนยบ์รกิารรกัษาและซ่อมแซม
จากผูใ้หบ้รกิารภายนอก ลูกคา้สามารถน าเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ช่างมาแจง้ซ่อมผ่าน
สาขาได้ โดยสาขาจะอ านวยความสะดวกในการจัดส่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่าง
ดงักล่าวไปยงัศูนยบ์รกิารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
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- บริการประกอบและติดตัง้ 
(Home Service) 

- : กลุ่มบรษิัทฯ มบีรกิารประกอบและตดิตัง้สนิค้าจ าพวกเครื่องใชไ้ฟฟ้า สุขภณัฑ์ และ
เฟอร์นิเจอร์ เช่น แอร์ เครื่องท าน ้าอุ่น เครื่องซักผ้า อ่างล่างหน้า และชัน้วางของ    
เป็นต้น โดยภายหลงัช าระค่าสนิคา้แล้วลูกคา้สามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารประกอบและ
ติดตัง้และนัดวนัเวลาส าหรบัท าการติดตัง้ได้ที่สาขา ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะจดัส่งช่าง
ผู้เชี่ยวชาญให้บรกิารลูกค้าถึงสถานที่ โดยจะคดิอตัราค่าบรกิารประกอบและติดตัง้  
ตามประเภทของสนิคา้และระยะทาง นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีรกิารประกอบ
และติดตัง้โดยไม่คิดค่าบรกิารให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสนิค้าครบตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิการขายและกระตุน้ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาอกีดว้ย 

- บริการให้ค าปรึกษาและ
ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
ตกแต่ง  (Design Center) 

- : - กลุ่มบริษัทฯ จดัให้มีผู้ให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) ทีมออกแบบ 
และช่างผูเ้ชีย่วชาญคอยใหค้ าปรกึษากบัลูกคา้ในเชงิลกึเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ และดูแล
การออกแบบตกแต่ง (Design Center) เช่น หอ้งน ้า และหอ้งครวั เป็นต้น ซึ่งรวมถงึ
การใหค้ าแนะน าดา้นออกแบบควบคู่กบัการประเมนิราคาสนิคา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถ
เลอืกสนิคา้ทีเ่หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด 

- บริการจัดหาสินค้าพิเศษ 
(Special Order) 

- : - กลุ่มบรษิทัฯ มบีรกิารจดัหาสนิคา้พเิศษ (Special Order) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น สนิค้ากลุ่มวสัดุตกแต่งจ าพวกผ้าม่าน ฉากกัน้ห้องน ้า 
และโต๊ะหอ้งครวั ทีลู่กคา้จะตอ้งเลอืกรปูแบบ ส ีและขนาดก่อนการสัง่ซื้อ เป็นตน้ ทัง้นี้ 
กลุ่มบรษิัทฯ จะคดิค่าบรกิารจดัหาสนิค้าพเิศษ (Special Order) ตามประเภทสนิคา้
และปรมิาณสนิคา้ทีส่ ัง่  

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น
ทีค่รบ ถูก และดทีีสุ่ด ส าหรบัลูกคา้ทุกกลุ่ม โดยมกีลยทุธก์ารด าเนินธุรกจิที่ส าคญัดงันี้ 

(1) สินค้าท่ีครบครนั (Product Variety) 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารพฒันาและแสวงหาสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ความครบถว้นของสนิคา้ 
(Product Variety) ทัง้ด้าน (1) ปรมิาณที่พร้อมตอบสนองความต้องการสนิค้าปรมิาณมากของลูกค้า และ (2) ความ
หลากหลายที่รวมถึงความครบถ้วน (2.1) ในเชิงลึกของหน่วยเก็บสินค้า (SKUs) ในแต่ละประเภทสินค้า (Deep 
Specialty) เช่น รูปแบบ (Design) และตราสินค้า (Brand) ที่หลากหลาย เป็นต้น และ (2.2) ในเชิงประเภทสินค้า 
(Product Assortment) เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มไดค้รบในทีเ่ดยีว 

จากประสบการณ์ในธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอาคารกว่า 36 ปี  ท าให้
กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้ กลุ่มบรษิทัฯ ให้ความส าคญัในการคดัเลอืกสนิคา้ทีจ่ะน ามาวาง
จ าหน่าย โดยปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ท าการตลาดและจ าหน่ายทัง้สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 
และตราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) 

▪ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษทัฯ (House Brand) : กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ทมีงานเพื่อจดัหาผูผ้ลติ 
และ/หรือ พฒันาสินค้า และ/หรือออกแบบสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand)  โดย
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มุ่งเน้นการน าเสนอสนิคา้ทีม่รีูปแบบทนัสมยั สวยงาม คุณภาพมาตรฐานเทยีบเท่ากบัสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้
อื่น (Non-house Brand) ในราคาทีส่รา้งความคุม้ค่าใหแ้ก่ลูกคา้สงูสุด 

▪ สินค้าภายใต้ตราสินค้าอ่ืน (Non-house Brand) : กลุ่มบรษิทัฯ คดัสรรสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง
ทัง้จากผูผ้ลติในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม 

(2) ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ (Price Competitiveness) 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายก าหนดราคาที่เน้นความคุ้มค่าของลูกค้าและสามารถสร้างความได้เปรยีบด้านการ
แข่งขนัใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ โดยการควบคุมต้นทุนการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพของกลุ่มบรษิทัฯ ท าให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายสินค้าที่มรีาคาที่แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ (Price Competitiveness) ทัง้นี้ กลุ่ม
บรษิทัฯ มนีโยบายก าหนดราคาสนิคา้โดยแบ่งตามประเภทสนิคา้ ดงัต่อไปนี้  

▪ สินค้าท่ีมีความนิยมในตลาดสูง (Fast Moving Products) โดยทัว่ไปจะเป็นสนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ิยม และมอีตัรา
ซื้อขายหมุนเวยีนสูง เช่น สนิคา้ทีม่ตีราสนิคา้ (Brand) เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มผูบ้รโิภค และมวีางขายทัว่ไป เช่น ส ี
เครื่องมอืช่าง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะก าหนดราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้(Competition-based 
Pricing) กบัผูป้ระกอบการรายอื่น โดยมกีารตรวจสอบราคาตลาดของสนิคา้อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
เป็นราคาทีแ่ขง่ขนัได ้และสามารถดงึดดูลูกคา้และกระตุน้ยอดขายของสนิคา้ได้ 

▪ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษทัฯ (House Brand) กลุ่มบรษิทัฯ จะก าหนดราคาทีส่ามารถแข่งขนั
ได้ (Competition-based Pricing) กบัสนิค้าประเภทเดยีวกนัภายใต้ตราสนิค้าอื่น (Non-house Brand) เพื่อ
เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่พจิารณาในเรื่องราคา คุณภาพ และคุณสมบตัิการใช้งานเทยีบเคยีงกับสินค้า
ประเภทเดยีวกนัในตลาด 

▪ สินค้ากลุ่มเหล็ก (Steel) เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก กลุ่มบริษัทฯ มี
นโยบายการปรบัราคาสินค้ากลุ่มเหล็กให้สอดคล้องกับราคาตลาด โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของสินค้า
ประเภทนัน้ๆ (Market-based Pricing) ควบคู่กบันโยบายการก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นเป้าหมายของสนิคา้ 
(Target Gross Profit Margin) เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ สินค้าทัว่ไป (Others) เป็นสนิคา้กลุ่มอื่นๆ เช่น โคมไฟ เฟอรน์ิเจอร ์และของตกแต่งบา้น กลุ่มบรษิทัฯ จะตัง้
ราคาบวกจากต้นทุน (Cost-plus Pricing) โดยพจิารณาควบคู่กบัอตัราก าไรขัน้ต้นเป้าหมาย (Target Gross 
Profit Margin) ตามนโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ 

(3) บริการท่ีครบวงจร (One-Stop Service) 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเน้นการให้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งบ้านที่มคีุณภาพและครบ
วงจร โดยมุ่งเน้นใหพ้นักงาน (1) มคีวามรู ้และความเขา้ใจในผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายอย่างลกึซึ้ง โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรม
พนักงานเป็นประจ า เช่น การอบรมเกี่ยวกบัสนิคา้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เป็นต้น และ (2) ใส่ใจดูแลลูกคา้อย่างใกล้ชดิ 
เพื่อสรา้งความแตกต่างทางดา้นบรกิาร (Service Differentiation) เพื่อยกระดบัมาตรฐานการดแูลลูกคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

ปัจจบุนักลุ่มบรษิทัฯ แบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

▪ การให้ข้อมูลก่อนการซื้อสินค้า : กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้ผีูใ้หค้ าแนะน าผลติภณัฑ ์(Product Consultant) ทีม่ี
ความรู ้และความเชีย่วชาญเกี่ยวกบัตราสนิคา้หรอืกลุ่มสนิค้านัน้ๆ เพื่อใหข้อ้มลูเชงิลกึเกี่ยวกบัสนิคา้ รวมทัง้
ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าแก่ลูกคา้ในการเลอืกสนิคา้ทีเ่หมาะสม ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ นอกจากน้ี 
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กลุ่มบรษิัทฯ ยงัจดัให้มทีมีออกแบบ และช่างที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการออกแบบ ปรบัปรุง 
และตกแต่งบา้น แก่ลูกคา้ 

▪ งานจดัส่งและติดตัง้สินค้า : กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ทัว่ไทยส าหรบัทัง้ลูกคา้ทีซ่ื้อสนิคา้จากหน้า
รา้นสาขาและลูกคา้ทีส่ ัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์ โดยค านึงถงึการจดัส่งสนิคา้ใหถ้งึมอืลูกคา้อย่างรวดเรว็ ตรงเวลา 
เพื่อความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีรกิารจดัหาช่างผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อใหบ้รกิาร
ประกอบและตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเฟอรน์ิเจอร ์ 

▪ งานบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม : กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้ศีูนยร์บับรกิารดา้นงานบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมโดยชา่ง
ผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งลูกคา้สามารถน าเครื่องมือหรอือุปกรณ์ช่างมาใชบ้รกิารทีศู่นยร์บับรกิารไดโ้ดยตรง หรอืตดิต่อ
ผ่านทางสาขาในกรณีทีไ่ม่มศีูนยร์บับรกิารภายในสาขานัน้ๆ เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ 

2.2.2 การขายและการตลาด 

(1) กิจกรรมด้านการตลาด 

กลุ่มบรษิทัฯ วางแผนและจดัท าแผนการตลาดและประชาสมัพนัธป์ระจ าปี โดยศกึษาขอ้มลูพฤตกิรรมของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเพื่อก าหนดกิจกรรม รูปแบบ และสื่อในการท าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามเทศกาล หรอืปัจจยัอื่นๆ เช่น ฤดกูาลเกบ็
เกีย่ว และมาตรการหรอืนโยบายของภาครฐัเพื่อกระตุน้การบรโิภค  

กจิกรรมดา้นการตลาดของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งเป็น   

▪ การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายหลกั (Promotion) เพื่อส่งเสรมิการขายตามเทศกาลต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมการบรโิภค เช่น มหกรรมตกแต่งบ้าน มหกรรมงานช่าง มหกรรมเกษตรสวนและประปา มหกรรม
ลดราคาครัง้ใหญ่แห่งปี และ Dohome Online Festival ส าหรบัช่องทางออนไลน์ ทัง้นี้ กลุ่มบริษัทฯ จะจดั
โปรโมชัน่ส าหรบักลุ่มสนิคา้ขายดใีหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลานัน้ๆ  

▪ การจัดงานกิจกรรมทางการตลาด (Event) ตามงานเทศกาลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้มาใช้บรกิารที่สาขา เช่น วนัตรุษจนี วนัเทศกาลแห่งความรกั และวนัสงกรานต์ เป็นต้น ทัง้นี้  
กลุ่มบรษิทัฯ จะวางแผนการจดังานกจิกรรมทางการตลาด (Event) ใหส้อดคล้องกบัการจดักจิกรรมโปรโมชัน่
หลกัเพื่อส่งเสรมิใหก้ลุ่มลูกคา้ใชโ้ปรโมชัน่หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ  

▪ การเขา้ร่วมกจิกรรมทอ้งถิน่ในแต่ละสาขาในฐานะผูส้นับสนุนรายการเพื่อสรา้งการรบัรู ้และจดจ าชื่อทางการ
คา้ของบรษิทัฯ เช่น การร่วมเป็นหนึ่งในผูส้นับสนุนงานเทศกาลสงกรานต ์และแห่เทยีนพรรษา เป็นตน้  

 ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ จะวางแผนรูปแบบ และลกัษณะของสื่อต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง และตอบรบักบักิจกรรม
ทางการตลาดขา้งต้น โดยเลอืกใชช้่องทางการท าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ทีห่ลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้  
ซึง่รวมถงึ 

▪ สื่อโฆษณารปูแบบดัง้เดมิ เช่น สิง่พมิพต์่างๆ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร แผ่นพบั เป็นตน้ 

▪ สื่อโฆษณาภายนอกอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) และ/หรอืป้ายโฆษณาบนเสน้ทางหลกั เป็นตน้ 

▪ สื่อโฆษณาดิจิทัลและสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Instagram Line และเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ        
เพื่อเชื่อมต่อระหว่างลูกคา้และกลุ่มบรษิทัฯ ไดง้่ายยิง่ขึน้ โดยสื่อออนไลน์เหล่านี้จะน าเสนอขอ้มูลสนิค้าและ
โปรโมชัน่ต่างๆ ซึง่จะท าใหลู้กคา้มคีวามตอ้งการทีจ่ะเขา้มาทีส่าขาเพื่อเลอืกซื้อสนิคา้มากขึน้  
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▪ การท าการตลาดในพื้นที่สาขา โดยการร่วมมอืกบัผู้ผลติ และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายสนิค้า เช่น การจดัสื่อ
โฆษณา การจัดแสดงสินค้า การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าโดยผู้ให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ (Product 
Consultant) ทีเ่ป็นตวัแทนของตราสนิคา้ เพื่อช่วยจงูใจลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมสาขาใหเ้ลอืกซื้อสนิคา้ 

 นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ เปิดใหลู้กคา้สามารถสมคัรสมาชกิ (Membership Scheme) เพื่อสะสมแต้มจากยอด
ซื้อสินค้าและน ามาแลกของสมนาคุณเมื่อครบเงื่อนไขที่ก าหนด อีกทัง้ยงัมีสิทธิได้รบัส่วนลดพิเศษในโอกาสต่างๆ    
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสนิค้า และกลุ่มบรษิทัฯ ยงัสามารถน าขอ้มูลการซื้อสนิคา้ของสมาชกิมาเพื่อใชว้เิคราะห์
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถวางแผนการตลาดและคดัเลอืกสนิคา้ที่น ามา
จ าหน่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถตอบโจทยลู์กคา้แต่ละกลุ่มไดด้ยีิง่ขึน้ 

(2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ เพื่อช่วยกระตุน้ยอดขาย
และท าใหส้นิคา้หมุนเวยีนตลอดทัง้ปี ดงันี้ 

▪ การลดราคา (Purchase Discounts) 

▪ การแจกรางวลั ของสมนาคุณ และสนิคา้ตวัอย่าง (Sample) 

▪ การใหก้ารสนับสนุนแก่ลูกคา้ทีม่ยีอดสัง่ซื้อสนิคา้ถงึมลูค่าทีก่ าหนด เช่น การใหส่้วนลดการคา้ (Rebate) และ
การใหค้ าแนะน าในการจดัวางสนิคา้เพื่อจดัจ าหน่ายหน้ารา้นส าหรบัลูกคา้ประเภทคา้ช่วง เป็นตน้ 

(3) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้
กจิกรรมการลงทุนและการซื้อขายอสงัหารมิทรัพย์ชะลอตวั มผีลกระทบต่อยอดขายสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง แต่อย่างไรกด็ี
ตลาดวสัดุก่อสรา้งยงัไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจากปัจจยับวกทีส่ าคญั 2 ดา้น คอื กจิกรรมการซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัเนื่องจาก
เหตุการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและการขยายตวัของเมอืงในจงัหวดัชายแดนและพืน้ทีใ่กล้เคยี ง รวมถงึมลูีกคา้จาก
ประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าวสัดุก่อสร้างและตกแต่งในฝัง่ไทยมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสินค้าวสัดุ
ก่อสรา้งเตบิโตไดด้ใีนพืน้ทีด่งักล่าว 

 จากปัจจยัขา้งตน้ท าใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหญ่ขยายสาขาไปในพืน้ทีต่่างจงัหวดัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมไป
ถึงผู้ประกอบการทอ้งถิ่นก็ได้ปรบัปรุงรา้นให้ทนัสมยัมากขึน้ เพื่อรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ริม่เปลี่ยนไป ส่งผลให้
ภาวะการแข่งขนัมีแนวโน้มสูงขึ้น ดงันัน้บริษัทจึงมีการทบทวนปรบัแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ และการแขง่ขนัทีจ่ะสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มคู่แข่งขนั 

 กลุ่มคู่แขง่ขนัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งบา้นสามารถแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งันี้ 

กลุ่มผูป้ระกอบธุรกจิโฮม เซน็เตอร ์ไดแ้ก่ 

1. โฮมโปร (Home Pro) : บรหิารงานโดย บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิคา้
ปลกีโดยจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง ต่อเตมิ ตกแต่ง ซ่อมแซ่ม ปรบัปรุง อาคาร บ้านและ    
ทีอ่ยู่อาศยัแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) ปัจจุบนัมสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารจ านวน 113 สาขา  
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2. ไทวสัดุ : บรหิารงานโดยบรษิทั ซ ีอาร ์ซ ีไทวสัดุ จ ากดั จ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมทีอ่ยู่
อาศยัครบวงจร ภายใตจุ้ดขาย “ครบ ถูก ด ีทีไ่ทวสัดุ” โดยเปิดใหบ้รกิารครัง้แรก ปี 2553 ปัจจุบนัมสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
จ านวน 50 สาขา 

3. โกลบอลเฮา้ส ์(GLOBAL HOUSE) : บรหิารงานโดย บรษิทั สยามโกลบอลเอา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายสนิค้าวสัดุก่อสร้าง วสัดุตกแต่ง เครื่องมอื อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน     
มาเป็นเวลานานกว่า 12 ปี  ปัจจุบนัมสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารจ านวน 67 สาขา 

  4. โฮมฮบั (Home HUB) : บรหิารงานโดยคุณองอาจ ตัง้มติรประชา จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน
ภายใตส้โลแกน “โฮมฮบั เรว็ งา่ย ไดอ้ย่างใจ” ปัจจุบนัมจี านวนสาขาทัง้หมด 5 สาขา โดยตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 3 
สาขา จงัหวดัขอนแก่น 1 สาขา และ จงัหวดัอุดรธานี 1 สาขา  

5. เมกาโฮม (MEGA HOME) : บรหิารงานโดยบรษิัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั ศูนย์จ าหน่ายสนิค้าวสัดุ
ก่อสร้างและเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (โฮมโปร)          
เปิดด าเนินการปี 2556 ปัจจุบนัมสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 14 สาขา 

6. บ้าน แอนด์ บยีอนด์ (baan & BEYOND) : บรหิารงานโดยบรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั ในเครอืเซ็นทรลัรเีทล 
คอรป์อเรชัน่ เป็นดพีารท์เมน้ทส์โตรส์ าหรบับา้น เปิดด าเนินงานปี 2556 ปัจจุบนัม ี6 สาขา 

2.2.3 ช่องทางการจ าหน่าย 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ จ าหน่ายสนิคา้ผ่านทาง (1) ศูนยจ์ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งบา้นดโูฮม (2) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce) และ (3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่นๆ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(1) ศนูยจ์ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและตกแต่งบ้านดโูฮม 

ศูนย์จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-stop Home Products Destination) หรอืเป็น
ทีรู่จ้กักนัในนาม “มหาอาณาจกัรบา้น” เป็นช่องทางจ าหน่ายสนิคา้หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ โดยปัจจุบนัมสีาขาทีเ่ปิด าเนิน
การแลว้ทัง้หมด 15 สาขา 

แผนภาพแสดงสาขา XL , L ทีเ่ปิดด าเนินการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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แผนภาพแสดงสาขาดโูฮม ทโูกทีเ่ปิดด าเนินการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

 
หมายเหตุ : ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกโิลเมตรเป็นขอ้มลู ณ ปี 2560 และรายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนต่อครวัเรอืน

เป็นขอ้มลู ณ ปี 2560 
ทีม่า : ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีลยุทธ์ทีส่ าคญัในการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านสาขา ไดแ้ก่ (1) วางแผนการขยาย
สาขาอย่างรอบคอบเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทัว่ประเทศมากขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญัต่างๆ เช่น 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อครวัเรอืน ความหนาแน่นของประชากรทีอ่ยู่อาศยั สภาพเศรษฐกจิชุมชนหรอืเมอืงเป้าหมาย แนวโน้ม
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และสภาพการแขง่ขนัของธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งโดยรวม เป็นตน้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ 
มแีผนทีจ่ะเปิดสาขาใหม่ทีม่พีืน้ทีข่ายและพืน้ทีค่ลงัสนิค้าเฉลี่ยประมาณ 22,600 ตารางเมตร อกีจ านวน 6 สาขา และ
สาขาใหม่ขนาดเลก็ทีม่พีืน้ทีข่ายเฉลีย่ประมาณ 300 – 1,000 ตารางเมตร จ านวน 90 สาขาภายในปี 2564 (2) ปรบัปรุง
สาขาเดมิเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้แก่ลูกค้าและรกัษาฐานลูกค้าเดมิ และ (3) เพิม่ร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างที่เป็น
พนัธมติรเพื่อสรา้งเครอืขา่ยการจ าหน่ายสนิคา้ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคอย่างทัว่ถงึมากยิง่ขึน้  

สาขาปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัฯ แต่ละสาขามพีืน้ทีข่ายและพืน้ทีค่ลงัสนิคา้โดยมกีารจดัแบ่งพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

▪ พื้นท่ีขายสาขา (Store Area) ไดแ้ก่ บรเิวณพืน้ทีภ่ายในอาคารทีจ่ดัแสดงสนิคา้ใหลู้กคา้สามารถเดนิเลอืกชม
และซื้อสนิคา้ มกีารจดัวางสนิคา้ตามทัง้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง กลุ่มวสัดุซ่อมแซม และกลุ่มวสัดุตกแต่ง กลุ่มบรษิทั
ฯ จดัวางแปลนพื้นที่สาขาและทางเดนิภายในอาคารโดยค านึงถึงความสะดวก ความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการเลอืกและพจิารณาสนิค้าทีม่คีวามเป็นกนัเอง เขา้ถงึไดง้่าย ซึ่ง
ประสบการณ์การเลอืกซื้อสนิคา้เป็นอกีปัจจยัหลกัในการพจิารณาเลอืกซื้อสนิคา้ครัง้ต่อไป 

ภายในบรเิวณส่วนหน้าร้านสาขา กลุ่มบรษิัทฯ จดัให้มผีู้ให้ค าแนะน าผลติภณัฑ์ (Product Consultant) ยนื
ประจ าตามพืน้ทีแ่สดงสนิคา้ภายในพืน้ทีข่ายสาขา เพื่อดูแลอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ดว้ยความเป็นกนัเอง และ
ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิคา้ทีต่้องอาศยัความรูด้า้นเทคนิคและความเชีย่วชาญ เช่น เครื่องมอื
ช่าง เครื่องดดูควนัในครวั และเครื่องปัม๊น ้า นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรพืน้ทีจ่ดัแสดงหอ้งตวัอย่าง (Showroom) 
และจดัใหม้ทีมีงานใหค้ าแนะน าเรื่องการออกแบบตกแต่ง เช่น หอ้งน ้า หอ้งครวั เป็นต้น เพื่อกระตุ้นใหลู้กคา้ตดัสนิใจ
เลอืกซื้อสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ  
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กลุ่มบรษิัทฯ มพีนักงานขายประจ าหน้าร้านสาขา และผู้ให้ค าแนะน าผลติภณัฑ์ (Product Consultant) ซึ่งเป็น
พนักงานของผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ และพนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีารจดั
อบรมและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์โดยผู้ผลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้แก่ผูใ้หค้ าแนะน าผลติภณัฑ์ (Product 
Consultant) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารไดต้ามทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก าหนด 

พืน้ทีข่ายสาขา (Store Area)  พืน้ทีข่ายสาขา (Store Area) 

 

 

 

▪ พื้นท่ีคลงัสินค้า (Warehouse) ได้แก่ พื้นที่ภายในอาคารส่วนหลังเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่สัง่ซื้อสินค้า
โดยตรงผ่านทมีงานขายสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยพืน้ทีด่งักล่าวจะใชจ้ดัเกบ็สนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้งจ าพวก
เหล็กและวสัดุโครงสร้างซึ่งมขีนาดใหญ่ และ/หรอื น ้าหนักมาก และเป็นพื้นที่ส าหรบัรบัส่งสนิค้า ซึ่งลูกค้า
สามารถน ารถเขา้มาจอดเพื่อรบัสินค้าบรรทุกขึ้นรถกลบัได้ทนัท ีทัง้นี้ กลุ่มบริษัทฯ จดัให้มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ เช่น รถยก (Forklift) และเครน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจดัการสนิค้าของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่ม
บรษิัทฯ อยู่ระหว่างว่าจา้งผู้ด าเนินการติดตัง้ระบบการบรหิารการจดัเก็บสนิคา้อตัโนมตั ิเพื่อให้การบรหิาร
คลงัสนิคา้และการรบัส่งสนิคา้มคีวามรวดเรว็ ถูกตอ้งแม่นย ามากยิง่ขึน้ เป็นตน้ 

(2) ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce) 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้พฒันาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.dohome.co.th เพื่อเพิ่ม
ทางเลอืกใหลู้กคา้สามารถเลอืกวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และรองรบัไลฟ์สไตล์
ของผูบ้รโิภคทีม่แีนวโน้มการบรโิภคผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ ภายใตแ้นวคดิ “รวดเรว็ สะดวกสบาย เพยีงปลายนิ้ว” 
อีกทัง้กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัให้มทีมีงานใหบ้รกิารลูกค้าทัว่ไปที่ตดิต่อผ่านเบอร์กลางของกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ   
เชื่อว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์จะเป็นช่องทางทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต 

บรรยากาศการรบัค าสัง่ซื้อผ่านทางโทรศพัท ์  เวบ็ไซตก์ลุ่มบรษิทัฯ 

 

 

 
 



 

                                            บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

หน้า 18 จาก 106 

(3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ จดัให้มีทีมงานเพื่อดูแลลูกค้าประเภทค้าช่วง และลูกค้าผู้รบัเหมาก่อสร้างและงาน
โครงการในพืน้ทีใ่กล้เคยีงสาขา ซึ่งจะประกอบไปดว้ย (1) ทมีงานขายสนิคา้ และ (2) ทมีงานผูแ้ทนขาย เพื่อท าหน้าที่
ติดต่อและน าเสนอสินค้าโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทัง้นี้ ทีมงานผู้แทนขายจะท าหน้าที่ติดต่อลูกค้า เพื่อให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้ โดยจะท างานร่วมกบัทมีงานขายสนิคา้เพื่อใหข้อ้มูลรายละเอยีดของสนิคา้ รบัค าสัง่ซื้อ และ
บรกิารจดัส่ง ทมีงานขายของกลุ่มบรษิทัฯ จะใหบ้รกิารลูกคา้อย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถ
เขา้ถึงลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เขา้ใจความต้องการของลูกคา้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ในดา้น
ผลติภณัฑ ์ราคาและการบรกิารต่างๆ ดว้ยความเหมาะสม รวดเรว็ และตรงวตัถุประสงค์ 

2.2.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นการใหบ้รกิารลูกคา้หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ลูกค้ารายย่อย ไดแ้ก่ ลูกคา้รายย่อยทีเ่ลอืกซื้อสนิคา้เพื่อใชเ้อง  

(2) ลูกค้าประเภทค้าช่วง ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกจิรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสร้างทีซ่ื้อสนิคา้จากกลุ่มบรษิัทฯ 
เพื่อไปจ าหน่ายต่อ ดงันัน้รา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งกลุ่มนี้จงึเปรยีบไดก้บัหน้ารา้นสาขาของกลุ่มบรษิทัฯ  ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มี
สาขาของกลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินการ  

(3) ลูกค้าผู้รบัเหมาก่อสร้างและงานโครงการ ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกจิก่อสร้าง รบัเหมา ต่อเตมิและ
ตกแต่ง ทัง้รายเลก็และรายใหญ่ และรวมไปถงึลูกคา้ทีเ่ป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้ง เช่น บ้านจดัสรร โรงแรม รสีอร์ท 
และอพาร์ตเมนท์ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งต่างๆ ตามขอ้ก าหนดและความตอ้งการของแต่ละโครงการ 

(4) ลูกค้าหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ เช่น สถาบนัการศกึษา เป็นต้น โดยจะเน้นเลอืกสนิคา้ทีต่รงตามจุดประสงค์การใช้
งานและงบประมาณเป็นหลกั  

ทัง้นี้  บริษัทฯ สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าได้เฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เท่านัน้         
โดยส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายไดจ้ากลูกคา้สมาชกิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 66.9 ของรายไดจ้ากการ
ขายและบรกิารรวม ทัง้นี้ รายได้จากลูกคา้สมาชกิส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกคา้ประเภทค้าช่วง และกลุ่มลูกคา้ประเภท
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งและงานโครงการ อย่างไรกด็ ีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายย่อยมอีตัราการเตบิโตสงูทีสุ่ดในช่วงปี 2560 - 
2562 เมื่อเทยีบกบัอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้อื่น 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มียอดขายให้แก่ลูกค้า   
รายใดรายหนึ่งคดิเป็นสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของรายได้จากการขาย ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการ
สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่แขง็แกร่งกบัลูกคา้ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้ทีมีงานผูเ้ชีย่วชาญท าหน้าทีดู่แล
บรหิารจดัการการตลาดและการขายของลูกคา้แต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถงึ รวดเรว็ 
ตรงตามความตอ้งการ และเพิม่ความสะดวกสบายในการสัง่ซื้อใหก้บัลูกคา้ เพื่อกระตุน้ยอดขายของกลุ่มบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ เน่ืองจากท าเลทีต่ัง้บางสาขาของกลุ่มบรษิทัฯ อยู่บนถนนสายหลกัทีเ่ชื่อมต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
ท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถจ าหน่ายสนิคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศไดโ้ดยตรง เช่น สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว และสามารถจ าหน่ายสินค้าไปยงัตลาดต่างประเทศผ่านทางลูกค้าประเภทค้าช่วงที่น าสินค้าของกลุ่มบรษิัทฯ      
ไปจ าหน่ายต่อ 



 

                                            บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

หน้า 19 จาก 106 

ในการขายสนิคา้ กลุ่มบรษิทัฯ มเีงือ่นไขการรบัช าระเงนิลูกคา้ 2 รปูแบบ คอื  

(1) การรับช าระเป็นเงินสด ซึ่งรวมถึงการรับช าระด้วยเงินโอน เช็ค บัตรเครดิต และการรับช าระสินค้า
ปลายทางตอนส่งมอบสนิคา้ 

(2) การให้สนิเชื่อทางการค้า (Trade Credit) ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายและการพจิารณาอนุมตัิวงเงินและ
ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อทางการคา้ (Trade Credit) กบัลูกคา้แต่ละรายตามการประเมนิความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของ
ลูกคา้ (Credit worthiness) จากฐานะทางการเงนิและเอกสารหลกัฐานสนับสนุนทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์มลูค่า
หลกัประกนั ขอ้พพิาททางกฎหมาย รวมถงึประวตักิารช าระเงนิในอดตี 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิในการด าเนินธุรกจิ 
ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมสนิค้าและบรกิารด้านวสัดุก่อสร้างและวสัดุตกแต่งบ้านที ่ครบ ถูก และดทีี่สุดส าหรบัลูกคา้  
ทุกกลุ่ม เพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้าที่จ าหน่ายมคีุณภาพ ในราคาที่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนั (Price 
Competitiveness) และมคีวามต่อเนื่องในการจดัหาสนิค้า โดยกลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายในการกระจายการจดัหาและ
สัง่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศหลายราย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน มีการจัดหาผู้ผลิตรายใหม่ๆ                        
ที่มคีวามสามารถในการผลติสนิค้า เพื่อให้เพยีงพอกบัความต้องการของผู้บรโิภค ทัง้ในกลุ่มสนิค้าที่เป็นนวตักรรม 
สนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสร้าง สนิคา้กลุ่มตกแต่ง และกลุ่มซ่อมแซม อกีทัง้ยงัไดม้กีารพฒันาสนิคา้ในบางกลุ่มสนิคา้ร่วมกบั
ทางผู้ผลติและผู้จ าหน่าย เพื่อให้มคีวามแตกต่างจากสนิค้าที่จ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป เพื่อลดความเสี่ยงจากกา ร
พึ่งพิงผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ารายใดรายหนึ่งและสร้างอ านาจในการต่อรองด้านราคาซื้อสินค้า             
ในระยะยาว อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารหารอืเป็นระยะกบัผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายรายส าคญั เพื่อวางแผน
ล่วงหน้าในการจดัหาและสัง่ซื้อสนิค้า และร่วมมอืกนัในการก าหนดกลยุทธ์การขายและการจดักจิกรรมทางการตลาด
และกิจกรรมส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้ วธิกีารจดัหาผลติภณัฑ์จะแตกต่างกนัไปตามประเภทและลกัษณะการได้มาของ
สนิคา้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.3.1 วิธีการจดัหาผลิตภณัฑ ์

(1) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษทัฯ (House Brand) 

กลุ่มบริษัทฯ จดัหาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) จากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะคดัเลอืกผู้ผลติที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการผลติ มกีารเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลติ   
การสุ่มตรวจสอบคุณภาพสนิค้า และมรีะยะเวลาการส่งมอบสนิค้าทีเ่หมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้
ของกลุ่มบรษิัทฯ (House Brand) เป็นสนิค้าที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน โดยการจดัหาสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่ม
บรษิทัฯ (House Brand) มรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้  

กลุ่มบรษิัทฯ จะศกึษาความต้องการของลูกค้าและสภาพตลาด เพื่อคดัเลอืกกลุ่มสนิค้าที่จะน ามาจ าหน่าย
ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) และเมื่อไดป้ระเภทกลุ่มสนิคา้ทีจ่ะผลติแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ จะคดัเลอืก
ผู้ผลิตและรูปแบบสินค้าจากรายการหรือตัวอย่างสินค้าจากรายชื่อผู้ผลิตซึ่งผ่านการตรวจ สอบคุณสมบัติของ          
กลุ่มบริษัทฯ (Approved Vendor List) โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพของสินค้า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
ความสามารถในการผลติ ระบบการจดัส่งสนิคา้ การร่วมมอืทางการตลาดและพฒันาในส่วนของการขายหรอืกจิกรรม
ส่งเสรมิการขาย ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถอืของผูผ้ลติ  
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นอกจากนี้ การควบคุมคุณภาพของสินค้า กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภาพสินค้า (1) ก่อนจดัส่งสินค้า      
ทีโ่รงงานหรอืท่าเรอืต้นทางตามหวัขอ้ตรวจสอบทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก าหนดโดยผูต้รวจสอบคุณภาพสนิคา้ โดยหากสนิคา้
ช ารุด เสยีหาย หรอืคุณภาพและแบบผลติภณัฑ์ (Specification) ไม่เป็นไปตามทีต่กลงกนั กลุ่มบรษิทัฯ จะด าเนินการ
เปลี่ยนหรือคืนสินค้าก่อนการจดัส่ง และ (2) เมื่อสินค้ามาถึงสาขา กลุ่มบริษัทฯ จะท าการสุ่มตรวจสอบสินค้าจาก
ลกัษณะหบีห่อ บรรจุภณัฑภ์ายนอก และตรวจนับจ านวนสนิคา้อกีครัง้ก่อนรบัสนิคา้เขา้คลงั โดยหากมสีนิคา้ช ารุดหรอื
เสยีหาย กลุ่มบรษิทัฯ จะส่งคนืสนิคา้ทีช่ ารุดหรอืเสยีหายคนืใหแ้ก่ผูผ้ลติสนิคา้เพื่อคนืเงนิหรอืส่งสนิคา้ชิน้ใหม่มาเปลีย่น 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายในการตรวจสอบสทิธบิตัร และ/หรอื ลขิสทิธิใ์นการจา้งผลติสนิคา้ภายใต้
ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการละเมดิสทิธบิตัรและลขิสทิธิ ์

(2) สินค้าภายใต้ตราสินค้าอ่ืน (Non-house Brand) 

กลุ่มบรษิทัฯ สัง่ซื้อสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) จากผูผ้ลติสนิคา้และตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้
จากรายชื่อซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ (Approved Vendor List) ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นผูผ้ลติสนิคา้หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าภายในประเทศ นอกจากนี้ สนิคา้ภายใต้ตราสนิค้าอื่น (Non-house Brand)    
ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ สัง่ซื้อเป็นสนิคา้ทีเ่ป็นการซื้อขาด และมสีนิเชื่อทางการคา้กบัผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ 

กลุ่มบรษิัทฯ จะวางแผนการสัง่ซื้อสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอื่น (Non-house Brand) แต่ละประเภทและแต่ละ
ตราสนิคา้ล่วงหน้า เพื่อคดัเลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการน ามาจ าหน่ายในแต่ละช่วงเวลาทีส่อดคล้องกบัแผนธุรกจิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ 
ได้วางไว้ โดยพจิารณาจากขอ้มูลสถิติจากการจ าหน่ายสนิคา้ในแต่ละสาขาเพื่อวเิคราะห์ความต้องการบรโิภคสนิคา้
อย่างสม ่าเสมอ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะติดต่อผู้ผลิตสินค้าและตวัแทนจ าหน่ายสินค้าที่อยู่ในรายชื่อผู้ผลิตซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบตัขิองกลุ่มบรษิทัฯ (Approved Vendor List) เพื่อขอใบเสนอราคาและพจิารณาต่อรองราคาสนิคา้ใน
แต่ละครัง้เพื่อใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม ในกรณีสนิคา้ใหม่ กลุ่มบรษิทัฯ จะตดิต่อผูผ้ลติสนิคา้และตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ที่
อยู่ในรายชื่อผู้ผลิตซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของบรษิัทฯ (Approved Vendor List) เพื่อขอตวัอย่างสินค้าและ
ด าเนินการทดสอบคุณภาพของสนิคา้ก่อนการสัง่ซื้อ  

ทัง้นี้ ส าหรับการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายสุ่มตรวจสอบสินค้าจากลักษณะหีบห่อ       
บรรจุภณัฑภ์ายนอก และตรวจนับจ านวนสนิคา้ ก่อนรบัสนิคา้เขา้คลงั โดยหากมสีนิคา้ช ารุดหรอืเสยีหาย กลุ่มบรษิทัฯ 
จะส่งคนืสนิคา้ทีช่ ารุดหรอืเสยีหายคนืใหแ้ก่ผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ และยนืยนัจ านวนสนิคา้ทีร่บัจรงิกบั
ผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้  

2.3.2 การบริหารสินค้าคงคลงั 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายการบรหิารสนิค้าคงคลงั โดยก าหนดระดบัสนิค้าคงคลงัขัน้ต ่า (Safety Stock) เพื่อ
รกัษาระดบัสินค้าคงคลงั ให้เพยีงพอต่อการขายซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคญัของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ
วเิคราะห์ระดบัสนิค้าคงคลงัเพื่อวางแผนการสัง่ซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ ส าหรับสนิคา้ทีม่กีารหมุนเวยีนเรว็ และมกีาร
ประสานงานกบัฝ่ายจดัซื้อในการสัง่ซื้อสนิคา้เพื่อไม่ใหร้ะดบัสนิค้าคงคลงัอยู่ต ่ากว่าระดบัสนิคา้คงคลงัขัน้ต ่า (Safety 
Stock) นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารสุ่มตรวจนับสนิคา้คงคลงัอย่างสม ่าเสมอทุกวนั 

ในเดอืนมถิุนายนปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ เริม่เปิดด าเนินการศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ทีม่ขีนาด
พื้นที่ส าหรบัคลงัสนิค้าจ านวน 41,580 ตารางเมตร ที่จงัหวดัปทุมธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรบัสินค้าจากผู้ผลิต 
(Receiving) เบกิจ่ายสนิคา้จากคลงัสนิคา้ (Picking) และจดัส่งสนิคา้ (Dispatching) ไปยงัผูบ้รโิภคและสาขา นอกจากนี้  
ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการตดิตัง้ระบบจดัเกบ็สนิคา้อตัโนมตั ิ(ASRS) ซึง่ท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มพีืน้ทีจ่ดัเกบ็
สนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ทางแนวตัง้ ในขณะทีส่ามารถลดการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทางแนวราบลง โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้ว
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เสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการด าเนินการของศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center)  
และการน าระบบจดัเก็บสินค้าอตัโนมตัิ (ASRS) มาใช้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ลดจ านวนพนักงานในคลงัสนิคา้ และจะช่วยลดตน้ทุนในการจดัเกบ็และขนส่งสนิคา้ในอนาคตได ้ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิ เรื่องการสุ่มนับสินค้าประจ าวนั เพื่อเป็นแนวทางกา ร
ป้องกนัสนิค้าสูญหาย หรอืการทุจรติที่อาจเกิดขึน้ โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะให้ความส าคญักบัการตรวจนับรายการสนิคา้
ประเภทเคลื่อนไหวชา้ มมีลูค่าสงู หรอืเคยสญูหายบ่อยเป็นหลกั 

2.3.3 การควบคมุคณุภาพสินค้า 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูผ้ลติสนิคา้และตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ทีอ่ยู่ในรายชื่อผูผ้ลติซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัขิอง
กลุ่มบรษิทัฯ (Approved Vendor List) สามารถรกัษาคุณภาพของสนิคา้และกระบวนการจดัส่งไดต้รงตามมาตรฐานทีก่ลุ่ม
บรษิทัฯ วางไว ้กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัการประเมนิผูผ้ลติสนิคา้และตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ (Approved Vendor List) 
ทุกปี เช่น การประเมนิทางธุรกจิ การประเมนิด้านคุณภาพสนิคา้ การประเมนิด้านการขนส่ง และการประเมนิด้านการ
ใหบ้รกิาร เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการสนิคา้เสื่อมสภาพและสนิคา้เคลื่อนไหว
ชา้ โดยการควบคุมปรมิาณการสัง่ซื้อใหพ้อดกีบัการจ าหน่าย และการท าการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขายตามแผนการตลาด
และประชาสมัพนัธ์ และการก าหนดขอ้ตกลงการคนืหรอืเปลี่ยนสนิคา้กบัผูผ้ลติสนิคา้และตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าที่อยู่ใน
รายชื่อผูผ้ลติซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัขิองกลุ่มบรษิทัฯ (Approved Vendor List) ในกรณีทีม่สีนิคา้เคลื่อนไหวช้า
หรอืเสยีหาย ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัการจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ไดม้าตรฐานใหผู้บ้รโิภค ลดค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากสนิคา้เสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ช ารุดและเสยีหาย อกีทัง้ช่วยสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจดัการพืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้คงคลงั 

2.3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัและมวีสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิที่
ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบโครงสรา้งสาขาและแนวทางการปฏบิตังิานทีค่ านึงถงึนโยบายการลด
ใชพ้ลงังาน เช่น การใชพ้ดัลมแทนการใชเ้ครื่องปรบัอากาศในส่วนหน้ารา้นสาขา การใชห้ลอดแบบประหยดัไฟ การขึน้
ลงบนัไดแทนการใชล้ฟิต์โดยสาร และการใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการใช้กระดาษ อกีทัง้นโยบายการหาสินค้า
ทางบรษิัทได้ใหค้วามส าคญักบัการจดัหาสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เขา้มาจ าหน่าย เช่น  ถุงผ้า ถ้วย จาน ชาม     
ทีผ่ลติจากชานออ้ย สนิคา้กลุ่มโซลาเซล 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ปัจจยัความเสี่ยงที่มนีัยส าคญับางประการอนัอาจมผีลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบรษิัทฯ และมูลค่าหุ้นของ
บรษิทัฯ นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ซึง่บรษิทัฯ ไม่อาจทราบไดใ้น
ขณะนี้ หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็นสาระส าคญัซึง่อาจเป็นปัจจยัความเสีย่งทีม่คีวามส าคญั
ต่อไปในอนาคต ความเสีย่งดงักล่าวอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ รายได ้ผลก าไร ผลด าเนินงาน กระแส
เงนิสด ฐานะการเงนิ สนิทรพัย ์สภาพคล่อง แหล่งเงนิทุนตลอดจนโอกาสทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement) ที่ปรากฏใน
เอกสารฉบบันี้ เช่น การใชถ้อ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์” “คาดหมาย” “วางแผน” “ประสงค์” “โดยประมาณ” 
“ประมาณการ” หรอืถ้อยค าในลกัษณะใกล้เคยีง เป็นต้น ตลอดจนขอ้ความทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมถงึการ
ประมาณการทางการเงนิ โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นโยบายของรฐัและอื่นๆ ซึ่งเป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากการคาดการณ์หรอื
คาดคะเน อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากปัจจยัหลายประการ ซึง่รวมถงึความเสีย่งต่างๆ ทีป่รากฏอยู่ในหวัขอ้น้ีและในหวัขอ้
อื่นๆในเอกสารฉบบันี้ ส าหรบัขอ้มูลทีอ่้างถงึหรอืเกี่ยวขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจาก
ขอ้มูลทีม่กีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพข์องรฐับาลหรอืจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ โดยทีบ่รษิทัฯ มไิดท้ าการตรวจสอบ
หรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวหรอืวธิกีารไดม้าซึง่ขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้ ผูล้งทุนควรพจิารณา
อย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

3.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัธรุกิจของบริษทัฯ 

3.1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ซึ่ง
โดยทัว่ไปมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญักบัระดบัการลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัย์และปรมิาณกจิกรรมการก่อสรา้ง 
ทัง้นี้ ระดบัการลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัย์และปรมิาณกจิกรรมการก่อสรา้งอาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
เช่น การบรโิภคภาคครวัเรอืน อตัราการว่างงาน ระดบัหนี้ภาคครวัเรอืน ภาวะตลาดสนิเชื่อ การลงทุนภาคเอกชน การ
ลงทุนภาครฐับาล ตลอดจนการขยายตวัของเมอืง (Urbanization) เป็นต้น ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัดงักล่าว
ในทางลบอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ จงึมกีารตดิตามภาวะ
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ โดยกลุ่มบรษิัทฯ มกีารจดักิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสรมิการขายทีเ่หมาะสมกบั
ภาวะเศรษฐกจิในแต่ละช่วงเพื่อสนับสนุนยอดขายของกลุ่มบรษิทัฯ และด าเนินนโยบายราคาทีส่ามารถแข่งขนัไดเ้พื่อ
กระตุน้หรอืดงึดดูผูบ้รโิภคใหซ้ื้อสนิคา้และใชบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ โดยมุ่งเน้นความคุม้ค่าของราคาสนิคา้ อกีทัง้ กลุ่ม
บรษิทัฯ ยงัมกีารบรหิารจดัการกระบวนการท างานภายในเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ
จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

3.1.2 ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขนั 

กลุ่มบรษิทัฯ ต้องเผชญิกบัสภาพแวดล้อมการแข่งขนัทีรุ่นแรงจากคู่แขง่ในธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิาร
ดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทัง้ผูป้ระกอบการในธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ทีม่ลีกัษณะเป็น
ธุรกจิโฮมเซน็เตอร์  ผูป้ระกอบการรา้นคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) เช่น รา้นจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สนิคา้ตกแต่ง
บ้าน วสัดุก่อสรา้ง และสุขภณัฑ์ และผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (Traditional Trade) ซึ่งอาจส่งผลต่อส่วน
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แบ่งการตลาดและอาจท าให้กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรอืมคี่าใช้จ่ายที่เพิม่สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัในการท าการตลาด การโฆษณา และการจดักจิกรรมทางการตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าวโดยเน้นการสรา้งการรบัรูใ้นชื่อทางการคา้ “ดู
โฮม” ว่าเป็นศูนย์รวมสนิค้าและบริการด้านวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่มสีินค้าครบวงจร ราคาถูก และ
บริการด้วยรอยยิ้ม ภายใต้แนวคิด “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” และมุ่งเน้นในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ
ครบถ้วน ท าให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครบถ้วนทุกประเภททัง้สินค้าประเภทโครงสร้าง 
ซ่อมแซม และตกแต่ง อีกทัง้มกีารพฒันารูปแบบการท าการตลาดแบบ Omni Channel โดยเชื่อมโยงช่องทางการจดั
จ าหน่ายหน้าร้านสาขาและการเลอืกสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) โดยลูกค้าสามารถดูตวัอย่างสนิคา้
ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และสัง่ซื้อสนิคา้ทีห่น้ารา้นสาขา 

3.1.3 ความเส่ียงจากความสามารถในการจดัหาสินค้าท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ท่ีหลากหลายได้อย่างเพียงพอ 

กลยุทธใ์นการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัฯ คอื การมสีนิคา้ทีม่คีุณภาพ ครบถว้น และราคาถูก ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ 
จงึมคีวามเสีย่งจากการจดัหาสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีห่ลากหลายใหไ้ดใ้นปรมิาณที่
เพยีงพออย่างต่อเนื่อง หากกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัหาสนิค้าที่มคีุณภาพในราคาและปรมิาณตามที่กลุ่มบรษิัทฯ 
ต้องการได ้อาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารจดัหาและสัง่ซื้อสนิคา้จากผูผ้ลติสนิคา้ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้หลาย
รายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมทีมีงานในการหาและคดัเลอืกผูผ้ลติสนิคา้ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ราย
ใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผู้ผลิตสินค้า และ/หรอืตัวแทนจ าหน่ายสินค้าน้อยราย และสร้างอ านาจการ
ต่อรองในระยะยาว อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีารวางแผนการจดัซื้อกลุ่มสนิคา้บางรายการทีร่าคาไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลล่วงหน้ากบัผู้ผลติสนิค้า และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าเพื่อให้มสีินค้าเพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ตลอดเวลา 

3.1.4 ความเส่ียงจากการปรบัเพ่ิมของต้นทุนสินค้า 

ตน้ทุนสนิคา้ถอืเป็นตน้ทุนหลกัในการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ การเปลีย่นแปลงของตน้ทุนสนิคา้อาจส่งผล
โดยตรงอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  ซึ่งต้นทุนสนิคา้อาจมคีวามผนัผวนและขึน้อยู่กบัปัจจยั
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบรษิัทฯ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุปสงค์และอุปทานของสนิค้าหรอืวตัถุดบิ
หลกัของสนิคา้ และค่าขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ต้นทุนสนิคา้ของสนิคา้บางรายการมคีวามผนัผวนตามราคาตลาดโลก 
เช่น สนิคา้กลุ่มเหลก็ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม ในบางครัง้กลุ่มบรษิทัฯ อาจ
ไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้าตามต้นทุนสนิคา้ที่เพิม่สูงขึน้ได้ทัง้จ านวน หรอืปรบัราคาขายสนิคา้ได้ทนัทเีนื่องจาก
ความสามารถในการปรบัขึน้ราคาขายสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ตามต้นทุนสนิคา้ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปนัน้ ขึน้อยู่กบัสภาวะ
ตลาด สภาวะการแข่งขนั การควบคุมราคาขาย และมาตรฐานของผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ กลุ่มบรษิทัฯ 
จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนในการจดัหาสินค้าและมูลค่าสินค้าคงคลงั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

ในส่วนของสนิคา้กลุ่มเหลก็ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิคา้กลุ่มดงักล่าว
อย่างใกล้ชดิ และวเิคราะห์แนวโน้มของราคา รวมทัง้ประมาณการยอดขายเพื่อวางแผนการสัง่ซื้อสนิคา้ในปรมิาณที่
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เหมาะสม เพยีงพอต่อการขาย รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ อาจพจิารณาปรบัราคาขายอ้างองิจากราคาตลาด (Market-based 
Pricing) ควบคู่กบันโยบายการก าหนดอตัราก าไรขัน้ตน้เป้าหมาย (Target Gross Profit Margin)   

3.1.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือแนวโน้มตลาด 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่ อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โดย
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการคาดการณ์ และความเขา้ใจในความ
ต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึแนวโน้มของตลาด หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถวเิคราะหก์ารเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและแนวโน้มตลาดเพื่อพฒันารูปแบบการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การท าการตลาด พฒันาช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถดงึดดูลูกคา้ได ้อาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถรกัษาไว้
ซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มเดมิและดงึดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิัทฯ มกีารวางแผนการติดตามพฤติกรรมของผู้บรโิภค การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ตลาดและเทคโนโลยตี่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์และก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้ระยะ
สัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เช่น รูปแบบการจดัวางหน้ารา้น การน าเสนอขอ้มูลสนิคา้โดยผูใ้หค้ าแนะน าผลติภณัฑ์ 
(Product Consultant) การวางแผนกิจกรรมด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่ายสนิคา้ และการก าหนดแผนการขยายสาขาและรปูแบบสาขา เป็นตน้ 

3.1.6 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการสินค้าคงคลงั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลอืสุทธเิท่ากบั 6,712.71 ล้านบาท 
6,260.20 ล้านบาท และ 7,048.16 ล้านบาท ตามล าดบั และมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 156 วนั 147 วนั และ 159 วนั 
ตามล าดบั ทัง้นี้ สนิคา้คงเหลอืดงักล่าวแสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดย
มูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัประเมนิจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได ้ค่าใชจ้่ายในการขาย และค่าเผื่อการลดมลูค่าของ
สนิคา้เสื่อมสภาพและล้าสมยั ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลอืหากราคาขาย
สนิค้าดงักล่าวลดลง หรอือตัราการหมุนเวยีนสนิค้าคงคลงัต ่ากว่าทีค่าดไว ้หรอืสนิค้าเสื่อมสภาพหรอืล้าสมยั ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวและมคีวามพยายามในการลดระยะเวลาขายสนิคา้
เฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอื  การควบคุม
ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืขัน้ต ่าก่อนการสัง่ซื้อสนิคา้ และการเจรจาต่อรองกบัผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ ในการ
เปลีย่นสนิคา้บางรายการจากสนิคา้รุ่นเดมิเป็นสนิคา้รุ่นใหม่เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว การแยกทมีงานจดัซื้อและทมีงาน
บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัออกจากกนัเพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกนัและกนั การเพิม่ทางเลอืกให้ ลูกคา้
สามารถเลอืกสนิคา้ออนไลน์ (E-Commerce) การตัง้ทมีงานพลาโนแกรม (Planogram) ท าหน้าที่ดูแลรูปแบบการจดั
หน้าร้าน การจดักิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายเผื่อผลกัดนัยอดขายสินค้าฤดูกาลหรือสินค้า
เทศกาล นอกจากนี้ ในปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ เริม่เปิดด าเนินการศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการสนิค้าคงเหลอืไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายทีจ่ะลด
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ลง 

3.1.7 ความเส่ียงจากการสูญหายของสินค้า  

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิค้า
แล้ว ยงัขึน้อยู่กบัความสามารถของกลุ่มบรษิทัฯ ในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ปัญหาหลกัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ต้องพงึ
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ระวงัคอืการสญูหายของสนิคา้ ซึง่อาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุรวมถงึการสญูหายระหวา่งขนส่งสนิคา้ และการสญูหายใน
คลงัสนิคา้เน่ืองจากความผดิพลาดจากระบบจดัการภายใน และการทุจรติหรอืฉ้อฉลของพนักงานและลูกคา้ เป็นตน้ 

เพื่อจดัการความเสีย่งดงักล่าว กลุ่มบรษิทัฯ มหีน่วยงานป้องกนัการสญูเสยี (Loss Prevention) ในแต่ละสาขา
เพื่อวางแผนและจดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัการสูญหายของสนิคา้ โดยมาตรการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินการรวมถงึ
มาตรการดงัต่อไปนี้  

▪ การออกแบบและจดัผงัรา้นคา้เพื่องา่ยต่อการควบคุมดแูลของพนักงาน เช่น การใชก้ระจกใสเป็นผนังโดยรอบ
รา้น การก าหนดใหม้ปีระตูเขา้-ออก เพยีงจุดเดยีว การจดัวางสนิคา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยสงูในบรเิวณทีม่พีนักงาน
ประจ าดแูล เป็นตน้ 

▪ การตดิตัง้กล้องและโทรทศัน์วงจรปิด การจดัใหม้พีนักงานตรวจเช็คสนิค้าของลูกคา้เทยีบกบัใบเสรจ็รบัเงนิ
บรเิวณประตูเขา้-ออก 

▪ ก าหนดใหพ้นักงานในแต่ละแผนกสนิคา้สุ่มนับสนิคา้ทีว่างอยู่บรเิวณชัน้วางจ าหน่ายสนิคา้ 

▪ การก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิด เช่น การสัง่พักงาน การให้ออกจากงาน กรณีผู้กระท าผิดเป็น
พนักงาน และการปรบัเงนิ การส่งด าเนินคดตีามกฎหมาย กรณีผูก้ระท าผดิเป็นพนักงานหรอืลูกคา้  

▪ ก าหนดนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ 
(Whistleblower) รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานในการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อใหผู้ม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายเป็นกระบอกเสยีงคอยสอดส่องดแูลหากมกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3.1.8 ความเส่ียงจากการท่ีประกนัภยัของกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อเรียกร้องท่ี
อาจเกิดขึ้น 

การประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งรวมถงึความเสีย่ง
ภยัทีเ่กดิจากความประมาทเลนิเล่อทีอ่าจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืท าลาย
ทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัฯ และการไปละเมดิหรอืกระท าโดยผดิกฎหมายต่อผูอ้ื่น หรอืก่อใหเ้กดิมลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งอาจเป็นผลใหก้ารประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ ต้องถูกระงบั รวมไปถงึกรรมการหรอืผูบ้รหิาร อาจต้องรบัโทษ
ทางแพ่ง และ/หรอืทางอาญา 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดความสูญเสยีและเสยีหายต่อทรพัย์สนิหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมนีโยบายที่จะจดัใหม้ี
ประกนัภยัความคุม้ครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกนัทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิัทฯ ยงัคงมคีวามเสี่ยงจากความ
เสียหายที่กรมธรรม์อาจไม่สามารถคุ้มครองได้ทัง้หมดหรอืครบถ้วน ซึ่งรวมถึง กรณีที่ (1) กรมธรรม์ประกนัภยัไม่
ครอบคลุมความสูญเสยี และ/หรอืความเสยีหายสบืเนื่องในบางเหตุการณ์ ซึ่งรวมถงึความเสยีหายจากการหยุดชะงกั
ของธุรกจิ การสูญเสยีรายได ้การระงบัหรอืการหยุดใหบ้รกิารสาธารณูปโภค และความเสยีหายซึ่งเกดิขึน้จากสงคราม
และภยัก่อการร้าย (2) มูลค่าความเสยีหายส่วนแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ครอบคลุม
มูลค่าความเสยีหาย (3) มูลค่าความเสยีหายมากกว่าจ านวนเงนิประกนัภยั (4) บรษิัทประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่า
สนิไหมทดแทนตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมไ์ด ้(5) กลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีไ่ม่สามารถเขา้ท ากรมธรรมไ์ดใ้นราคาที่
เหมาะสม ในกรณีทีเ่บี้ยประกนัภยัมสีดัส่วนทีสู่งและไม่เหมาะสม และ (6) กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งความเสี่ยง
ทัง้หมดดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้ 
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3.1.9 ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ พึ่งพิงโดยการเช่าท่ีดินและอาคารเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ  

ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารทีส่ าคญัเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งหากมี
การยกเลกิสญัญาเช่า หรอืกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่าตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีค่ล้ายคลงึเดมิ หรอื
กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่าไดเ้ลย กลุ่มบรษิทัฯ จะไม่สามารถใชท้ีด่นิและอาคารดงักล่าวเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ต่อไปได ้หรอือาจมคี่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนหรอืขนยา้ยทรพัยส์นิออกจากอาคาร หรอือาจ
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากอาคาร และ/หรอืส่วนปรบัปรุงอาคาร และ/หรอืส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ทีไ่ดล้งทุนตามแผนทีว่าง
ไว ้ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ รวมไปถงึอาจส่งผล
ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการลงทุนเพิม่เตมิ 

3.1.10 ความเส่ียงจากการถกูเรียกร้องเก่ียวกบัความรบัผิดในผลิตภณัฑ ์ 

กลุ่มบรษิทัฯ จดัหาสนิคา้จากผูผ้ลติ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เพื่อมาจ าหน่าย ท าการตลาดและจ าหน่าย
สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ (House Brand) ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ อาจตอ้งเผชญิกบัขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัความรบั
ผดิในผลติภณัฑ์เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถงึกรณีดงัต่อไปนี้ (1) ความไม่ปลอดภยัของผลติภณัฑ์ (2) ความไม่มี
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ (3) การช ารุดบกพร่องของผลติภณัฑ์ (4) การติดฉลากและค าเตือนของผลติภณัฑ์ทีไ่ม่
เพยีงพอ หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืมขีอ้ความทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอื (5) การละเมดิลขิสทิธิ ์และ/หรอื สทิธบิัตรของสนิคา้และ
ตราสนิคา้ 

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์บางส่วนหรือทัง้หมด หรือการถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด อันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ขา้งตน้ อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทัฯ อนัเนื่องมาจากค่าใชจ้่ายในการเรยีกคนืสนิคา้ ซึง่รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายในการท าลายสนิคา้ทีเ่หลอื และการสญูเสยียอดขายเนื่องจากไม่มกีารขายผลติภณัฑท์ีถู่กเรยีกคนืในช่วงเวลา
ดงักล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัอาจต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายหากการใชผ้ลติภณัฑ์ของกลุ่มบรษิทัฯ ก่อใหเ้กดิ
การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยหรอืการเสยีชวีติ ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเกดิจากกระบวนการผลติของผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ 
(OEM) ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ว่าจา้ง การปนเป้ือนหรอืเสื่อมสภาพระหว่างขนส่งสนิคา้และการเกบ็รกัษาสนิค้า หรอืเกดิจาก
การกระท าของรา้นคา้ปลกีวสัดุก่อสรา้งซึง่ซื้อสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ (House Brand) ไปจ าหน่ายต่อ 

นอกจากนี้ หากมขีอ้กล่าวหาว่าสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของบรษิัทฯ (House Brand) ไม่ปลอดภยั แม้ว่าขอ้
กล่าวหาดงักล่าวจะไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีง ความเชื่อมัน่ของ
ลูกคา้ และความตอ้งการสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ (House Brand) ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผล
การด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

  กลุ่มบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเรยีกร้องเกี่ยวกบัความรบัผดิในผลติภณัฑ์ 
กลุ่มบรษิทัฯ จงึก าหนดใหม้รีะบบการตรวจสอบคุณภาพและการคดัเลอืกผูร้บัจา้งผลติสินคา้ (OEM) ทีเ่ขม้งวด รวมทัง้
ก าหนดใหม้กีารสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ (House Brand) ก่อนทีจ่ะมกีารจ าหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้   

3.1.11 ความเส่ียงด้านการขนส่ง 

กลุ่มบรษิัทฯ ให้บรกิารจดัส่งสนิค้าแก่ลูกคา้ โดยรถขนส่งของกลุ่มบรษิัทฯ เอง หรอืมกีารว่าจา้งผู้ใหบ้รกิาร
ขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ทัง้นี้ การจดัส่งสนิคา้อาจเกดิเหตุขดัขอ้งจากเหตุการณ์ทีไ่ม่
อาจคาดการณ์ได ้เช่น อุบตัเิหตุระหว่างการขนส่ง เกดิปัญหาการจราจรตดิขดั ภยัธรรมชาต ิการก่อความไม่สงบและ
การประทว้งนัดหยุดงาน บรกิารรบัขนส่งสนิคา้ของผูใ้หบ้รกิารขนส่งไม่มคีุณภาพ ซึง่อาจท าใหก้ารจดัส่งสนิคา้เกดิความ
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ล่าชา้ สนิคา้เสยีหายหรอืสนิคา้สูญหาย และอาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สูญเสยีรายได ้หรอืต้องช าระค่าชดเชยแก่ลูกคา้ ท า
ใหลู้กคา้ขาดความพงึพอใจและขาดความเชื่อมัน่ และท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทัฯ และอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจดัส่ง ส าหรบัการให้บรกิารจดัส่งสินค้าโดยรถ
ขนส่งของกลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัการฝึกอบรมทกัษะการขบัขีข่องพนักงานขบัรถขนส่ง ติดตัง้ระบบ Global 
Positioning System (GPS) เพื่อติดตามต าแหน่งปัจจุบนัของรถขนส่ง รวมทัง้วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อ
ความมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบัการว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก กลุ่มบรษิทัฯ มกีารจดัท าทะเบยีนผูใ้หบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (Approved Vendor List) โดยมกีารพจิารณาคุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิารขนส่งอย่างเขม้งวด ทัง้
ระยะเวลาในการจดัส่งสนิคา้ ขอบเขตการใหบ้รกิารและตน้ทุนค่าขนส่ง รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารทบทวนทะเบยีนดงักลา่ว
เป็นประจ า นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัซึง่ครอบคลุมถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดัส่งสนิคา้
ของกลุ่มบรษิทัฯ และก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารขนส่งซึง่เป็นบุคคลภายนอกมกีารท าประกนัภยัเช่นเดยีวกนั 

3.1.12 ความเส่ียงจากประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการขอ้มลูและพฒันาระบบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ ในปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ใช้โปรแกรม 
SAP ส าหรบัเก็บข้อมูลและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์และการแบ่งปันขอ้มูลภายในหน่วยงาน โดย
โปรแกรม SAP จะเชื่อมโยงกบัโปรแกรมขายหน้ารา้น และขอ้มูลดงักล่าวจะถูกใชใ้นการจดัท างบการเงนิและวเิคราะห์
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิัทฯ หากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมปัีญหา มกีารปิดระบบที่
ไม่ไดว้างแผนล่วงหน้า หรอืมกีารละเมดิระบบรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศตามอ านาจและความ
รบัผดิชอบของพนักงานแต่ละระดบั มกีารก าหนดรหสัผ่านในการเขา้ถงึขอ้มูลและระบบสารสนเทศ จดัใหม้กีารส ารอง
ขอ้มูล และมพีนักงานที่เชี่ยวชาญคอยควบคุมการท างานและแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ รวมทัง้มกีารจดัท าแผนบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และมีแผนซักซ้อมการปฏิบตัิเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินใน
ระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแลว้  

3.1.13 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  

กลุ่มบรษิัทฯ มกีารท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจซึ่งรวมถึงสญัญาเงนิกู้และสญัญาเช่าที่ดนิและ
อาคารที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ สญัญาบางฉบบัมีข้อก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องกระท าการและละเว้นกระท าการ
บางอย่าง เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ การจดัใหม้ปีระกนัภยัเพื่อคุม้ครองภยัต่างๆ หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดดงักล่าว อาจเป็นเหตุแห่งการบอกเลกิสญัญาและส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีมีงานคอยตดิตามดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย และกลุ่มบรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญาไดค้รบถว้น 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
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กลุ่มบรษิัทฯ มกีารกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิทัง้เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาว เพื่อใช้ในการซื้อ
ทีด่นิ และ/หรอื ก่อสรา้งสาขา และ/หรอื เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมภีาระทีต่้องช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบนัการเงินและปฏิบตัิตามเงื่อนไขตามที่ได้ระบุในสญัญาเงินกู้ เช่น การด ารง
อตัราส่วนทางการเงนิ และการท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองภยัต่างๆ เป็นตน้ ทัง้นี้ ความสามารถในการกูย้มืเงนิของกลุ่ม
บรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะนัน้ ขอ้จ ากดัในสญัญาเงนิกูปั้จจุบนั
และปัจจยัอื่นๆ รวมถงึสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกจิโดยทัว่ไป นอกจากนี้ อตัราดอกเบี้ยตามสญัญาเงนิกู้บางส่วน
เป็นอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตวั หากอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ มกีารวางแผนทางการเงนิและมกีารตดิตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สรา้งความมัน่ใจว่ากลุ่มบรษิทัฯ จะมกีระแสเงินสดเพยีงพอส าหรบัช าระดอกเบี้ยและช าระคนืเงนิกู้ยมื สามารถปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขทางการเงนิทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้และ/หรอืขอผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวในสญัญาเงนิกู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้นี้ กลุ่มบริษัทฯ มี
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเพื่อท าหน้าทีก่ลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย เพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 
นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบตน้ทุนการกู้ยมืและเงื่อนไขต่างๆ จากหลายสถาบนัการเงนิ เพื่อบรหิารตน้ทุนให้
เหมาะสมทีสุ่ด 

3.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการช าระเงินค่าสินค้าบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นอาจส่งผลใหต้น้ทุนขายของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเพื่อท าหน้าทีก่ลัน่กรองนโยบายและแนว
ทางการบรหิารความเสีย่งในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนโดยการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิ เช่น สญัญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward) และสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency 
Option) เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีารวางแผนการซื้อสนิคา้ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งในกรณีทีร่าคา
สนิคา้ผนัผวนตามอตัราแลกเปลีย่น 

3.3 ความเส่ียงจากการขยายการลงทุน 

3.3.1 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินลงทุนส าหรบัใช้ในการขยายสาขา 

ในการลงทุนเปิดสาขาใหม่ กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาใชเ้งนิลงทุนจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืเงนิ
เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืกระแสเงนิสดจากผลการด าเนินงานของสาขาในปัจจุบนั หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ สามารถ
จดัหาเงนิทุน เพื่อมาใชใ้นการขยายธุรกจิไดอ้ย่างเพยีงพอ ย่อมส่งผลใหก้ารลงทุนขยายสาขาในอนาคตไม่เป็นไปตาม
แผนธุรกจิทีว่างไว ้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง และภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ออกและ
เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กลุ่มบรษิทัฯ จะมคีวามคล่องตวัทางการเงนิและความสามารถ
ในการกูย้มืมากขึน้ รวมทัง้สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทัง้ตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ไดม้ากขึน้ 

3.3.2 ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินส าหรบัใช้เป็นท่ีตัง้สาขา 
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กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นการขยายสาขา โดยมเีป้าหมายในการเป็นผูน้ าธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นของประเทศไทย กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นในการจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสมเพื่อใชใ้น
การขยายสาขาในอนาคต ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จึงมคีวามเสีย่งจากการจดัหาทีด่นิทีม่ขีนาดพืน้ทีเ่พยีงพอในพืน้ทีต่ามที่
ก าหนดในแผนธุรกจิ และ/หรอืความเสีย่งจากตน้ทุนการไดม้าซึ่งทีด่นิสูงกว่าทีค่าดการณ์ไว ้ซึ่งจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
มคี่าใชจ้่ายจากการลงทุนสูงกว่าทีค่าดการณ์ไว ้หรอืกลุ่มบรษิทัฯ อาจเปิดด าเนินการสาขาใหม่ล่าชา้กว่าแผนทีว่างไว้ 
หรอืกลุ่มบรษิทัฯ อาจไม่สามารถขยายสาขาใหม่ตามแผนธุรกจิทีว่างไวไ้ดเ้ลย 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินการจดัหาทีด่นิ โดยมทีมีงานของบรษิทัฯ รวมทัง้มอบหมายใหต้วัแทนจดัหา
ที่ดนิเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมที่ดนิตามหลกัเกณฑ์ที่กลุ่มบรษิัทฯ ก าหนด โดยกลุ่มบรษิัทฯ รกัษาความสมัพนัธ์กบั
ตวัแทนจดัหาทีด่นิหลายราย ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญในการจดัหาทีด่นิในหลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะเขา้
ท าสญัญาซื้อขาย และ/หรอืสญัญาเช่าทีด่นิกบัเจา้ของทีด่นิโดยตรง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าราคาทีด่นิ และ/หรอือตัราค่าเช่า
ทีด่นิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเป็นราคาทีเ่หมาะสมในการประกอบธุรกจิ 

3.3.3 ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือกลุ่มบริษทัฯ 
อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน 

กลุ่มบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถงึแผนการขยายสาขารูปแบบใหม่ทีม่ขีนาด
เลก็ ซึง่ถา้หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการขยายธุรกจิไดส้ าเรจ็ภายใตง้บประมาณทีว่างแผนไวห้รอื
ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด หรอืการสรา้งรายไดท้ีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืมตี้นทุนการด าเนินงานทีสู่งขึน้ อาจท า
ให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัจากการเปิดด าเนินการสาขาดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรอืสูญเสยี
โอกาสในการลงทุน ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์
ตกแต่งบา้น และมปีระสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่หลายสาขาทีผ่่านมา นอกจากนี้ ก่อนการเขา้ลงทุนขยายสาขาใหม่ 
กลุ่มบรษิทัฯ มกีารประเมนิการลงทุน อีกทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการตามแผนการขยายสาขาอย่างใกล้ชดิเพื่อให้
มัน่ใจว่าการขยายสาขาใหม่เป็นไปตามงบประมาณและกรอบระยะเวลาด าเนินการทีว่างไว ้และสามารถปรบัแผนการ
ด าเนินการตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.4 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

3.4.1 ความเส่ียงจากการถกูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคมุเสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ครอบครวัตัง้มติรประชาจะถอืหุน้ทางตรงและทางอ้อมรวมกนัประมาณร้อยละ 72.46 
ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด แมว้่าสมาชกิในครอบครวัไม่มเีจตนาจะกระท าการถอืหุน้ในบรษิทัร่วมกนั เพื่อ
ครอบง ากจิการร่วมกนั (Acting in Concert) แต่สดัส่วนการถอืหุน้ดงักล่าวจะท าใหส้ามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ได ้ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ ซึ่งก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ผูถ้อื
หุน้รายอื่นของบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุ้น
ใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน ในจ านวนนี้มกีรรมการอสิระ
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการบรษิทั 
เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดุล ตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมตัริายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าการด าเนินการใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายย่อยและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ 
และบรษิทัฯ ยงัจดัใหม้ชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรม
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การเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ตามแนวทางทีบ่รษิทัฯ ก าหนด นอกจากนัน้แล้ว บรษิทัฯ ยังจดัใหม้กีลไก
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ อกีทัง้ไดม้แีนวปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการก าหนดกรณีทีม่กีาร
ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว 

3.4.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลกัและพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ความส าเรจ็ของกลุ่มบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการประกอบ
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ และความต่อเนื่องในการท างานกบักลุ่มบรษิทัฯ ของผูบ้รหิารระดบัสูงและบุคลากร โดยเฉพาะ
กลุ่มครอบครวัตัง้มติรประชาซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้บรษิัทฯ อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิัทฯ มกีารเพิม่จ านวนผูบ้รหิารระดบัสูงและ
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม เพื่อรองรบัการเตบิโตและการขยายตวัของธุรกจิของ
กลุ่มบริษัทฯ หากกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถจูงใจและรกัษาผู้บรหิารหลกัและพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถไว้ได้ 
หรอืไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรอืเพิม่เติมได้ภายในเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการจูงใจและรักษาทรพัยากรบุคคลของกลุ่มบรษิทัฯ และ
มุ่งเน้นพฒันาความสามารถและความรบัผดิชอบของบุคลากร การจดัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละระดับและแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกจิ การวางแนวทางอาชพี (Career Path) ของบุคลากรแต่ละระดบัอย่างชดัเจน รวมทัง้การจดัสรร
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคล และเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการรายอื่น นอกจากนี้ 
กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนการสบืทอดต าแหน่งงานและการสรรหาพนักงานใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากรทีส่ญูเสยีไป เพื่อใหก้ลุ่ม
บรษิทัฯ มบีุคลากรเพยีงพอสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

3.5 ความเส่ียงเก่ียวกบักฎระเบียบและกฎหมาย  

3.5.1 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ อยู่ภายใต้กฎหมาย และระเบียบหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับผู้บริโภค ซ่ึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงทางด้านกฎหมายเพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากบริษัทอ่ืนโดยทัว่ไป อนัอาจท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ
เพ่ิมขึ้น และมีความเส่ียงด้านการรบัผิดเพ่ิมขึ้น 

นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิโดยปกตทิีต่อ้งอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบยีบต่างๆ โดยทัว่ไป ธุรกจิของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค และอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะที่ส าคัญอีก 2 ฉบับ กล่าวคือ 
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 โดยกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าวบญัญตัสิทิธขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมาย 
ใหไ้ดร้บัข่าวสารทีถู่กต้องเพยีงพอเกี่ยวกบัสนิคา้ ความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้ การไดร้บัความเป็นธรรมในการท า
สญัญา และสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาชดเชยความเสยีหาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไดร้บัความคุม้ครองจากสนิคา้ทีไ่ม่
ปลอดภยั หากผูบ้รโิภคน าสนิคา้ไปใชแ้ละอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพอนามยั จติใจ หรอืทรพัย์สนิ
ของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าความเสียหายนัน้จะเกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
ผู้ประกอบการหรอืไม่ก็ตาม และไม่ว่าความไม่ปลอดภยัอนัเนื่องมาจากการผลติ การออกแบบ หรอืแม้แต่การไม่ได้
ก าหนดวธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษา ค าเตอืนหรอืขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีเ่หมาะสม โดยกฎหมายดงักล่าวก าหนดใหส้ทิธผิูบ้รโิภค
ในการเรียกค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมมากขึ้น นอกเหนือจากที่ก าหนดตามกฎหมายทัว่ไป คือ ค่าสินไหมทดแทน
ส าหรบัความเสยีหายต่อจติใจ และค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการลงโทษทีเ่พิม่ขึน้จากค่าสนิไหมทดแทนแทจ้รงิไดอ้กี 2 เท่า 
ไม่ว่าผูป้ระกอบการจะเป็นผูผ้ลติ ผูว้่าจา้งใหผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูข้ายสนิคา้ทีไ่ม่สามารถระบุตวัผูผ้ลติหรอืผูว้่าจา้งใ ห้ผลติ 
หรอืผูน้ าเขา้ได ้



 

                                            บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

หน้า 31 จาก 106 

นอกจากนี้ การจดัหาสนิคา้มาเพื่อจ าหน่าย หรอืการจ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House 
Brand) ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายดงักล่าว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้กลุ่มบรษิัทฯ ต้องรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมายดงักล่าว อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ รวมทัง้
ผลกระทบต่อชื่อเสยีงและโอกาสในการท าธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญัได้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ จงึก าหนดใหม้รีะบบการตรวจสอบคุณภาพ
และการคดัเลอืกผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ (OEM) ทีเ่ขม้งวด รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ภายใตต้รา
สนิคา้ของบรษิทัฯ (House Brand) ก่อนทีจ่ะมกีารจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.5.2 ความเส่ียงในเร่ืองการละเมิดต่อกฎหมายสิทธิบตัร 

ธุรกิจค้าวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวขอ้งกับสินค้าหลากหลายประเภทและบาง
ประเภทมกีารหมุนเวยีนเปลี่ยนรูปแบบสนิคา้อยู่เสมอ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ทีม่กีารจดัหาและสัง่ซื้อจากผูผ้ลติสนิคา้
หรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิค้า และไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายภายใต้ตราสนิค้าของผู้ผลติโดยตรงหรอืการจ าหน่ายสนิคา้
ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) การประกอบธุรกิจปกตดิงักล่าวอาจมคีวามเสี่ยงทีจ่ะเกิดคดคีวาม
ฟ้องรอ้งได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลติ ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขายหรอืน าเขา้มาในประเทศซึง่สนิคา้ทีม่บีุคคลอื่นเป็น
ผูท้รงสทิธบิตัร โดยกลุ่มบรษิทัฯ โดยมไิดร้บัอนุญาตจากผูท้รงสทิธบิตัร อาจเป็นการละเมดิสทิธขิองผูท้รงสทิธนิัน้ อนั
เป็นการฝ่าฝืนต่อ พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ซึ่งการกระท าดงักล่าวอาจส่งผล
ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ซึง่อาจรวมไปถงึผูแ้ทนนิตบิุคคลของกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งรบัผดิทางแพ่งและทางอาญา  

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึจดัใหม้ขี ัน้ตอนการท างานและกระบวนการตรวจสอบลขิสทิธิ ์
และสทิธบิตัรก่อนทีจ่ะมกีารสัง่ซื้อและ/หรอืจ าหน่ายสนิคา้จากผูจ้ าหน่ายสนิคา้ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.5.3 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลเพื่อป้องกนัการผกูขาดทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขนัทางการค้า 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหก้ารประกอบธุรกจิมกีารแขง่ขนัอย่างเสร ีเป็นธรรม และป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ โดยมี
คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลการประกอบธุรกจิเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
กฎหมายดงักล่าว ดงันัน้ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ว่าเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ต่อคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ จะส่งผลใหม้กีารสอบสวนเพื่อแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ ซึง่หากเกดิกรณีดงักล่าวจะท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มี
ภาระค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ด ีและอาจส่งผลต่อชื่อเสยีงและมุมมองของสงัคมทีม่ตี่อกลุ่มบรษิทัฯ ในดา้นลบ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการปฏบิตัติามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้เป็นเรื่องทีส่ าคญั ตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม มจีรยิธรรม และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการผกูขาด
ทางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมทัง้ต่อลูกคา้และคู่คา้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

3.5.4 การมีผลใช้บงัคบัของกฎหมายเก่ียวกบัความรบัผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้าอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมทัง้ผลกระทบต่อช่ือเสียงและโอกาสในทางธรุกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ 

ร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยความรบัผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
ผู้บรโิภคทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากสนิค้าทีช่ ารุดบกพร่อง และก าหนดวธิกีารเยยีวยาความเสยีหายของผู้บรโิภค โดย
ผูบ้รโิภคมสีทิธทิีจ่ะเรยีกใหผู้ป้ระกอบการ ซึ่งหมายถงึ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสนิคา้ เลกิสญัญา ขอลดราคา และ
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เรยีกค่าเสยีหายหรอืค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สนิค้ามคีวามช ารุดบกพร่องได้ ผู้ขาย ผู้ผลติเพื่อขาย ผู้สัง่หรอืน าเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยู่ในระหว่าง
กระบวนการตรากฎหมาย และหากกฎหมายดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัตามทีเ่สนอ กลุ่มบรษิทัฯ ในฐานะผูข้ายจงึมหีน้าที่
โดยตรงในการเยยีวยาความเสยีหายใหก้บัผู้บรโิภคในความเสยีหายจากความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ ซึ่งหากกลุ่ม
บรษิทัฯ ต้องรบัผดิในความเสยีหายดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสยีงและการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องกลุ่ม
บรษิทัฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงานและโอกาสในทางธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัฯ ได ้

3.5.5 ความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัหาหรือจดัให้มีใบอนุญาตต่างๆ ท่ีต้องมีเพื่อใช้ในการประกอบกิจการงาน
ส่วนต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ 

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบรษิัทฯ กลุ่มบรษิัทฯ จะต้องจดัหา จดัให้ม ีหรอืด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาต
ต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ อาทิเช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (หิน ดิน ทราย 
ซเีมนต์) ซึ่งต้องมไีวเ้พื่อใชใ้นการจ าหน่ายซเีมนต ์ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์ใบอนุญาตขายเมลด็พนัธุค์วบคุม ซึ่งตอ้ง
มไีวเ้พื่อการขายสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นตน้ ซึง่ใบอนุญาตทีต่อ้งจดัหา จดัใหม้ ีหรอืด ารงไวน้ี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ทัง้ประเภทและจ านวน ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จดัจ าหน่ายและบริการที่กลุ่มบริษัทฯ จะ
ใหบ้รกิาร ณ ขณะใดขณะหนึ่ง แมก้ลุ่มบรษิทัฯ จะมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ตดิตาม ด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องใบอนุญาตต่างๆ 
โดยสม ่าเสมอ แต่กลุ่มบรษิทัฯ ไม่อาจรบัรองไดว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะสามารถจดัหาหรอืจดัใหม้ใีบอนุญาตต่างๆ เหล่าน้ีได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทัฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัเรื่อง
ดงักล่าว และมกีระบวนการตดิตามอย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอ 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นแบบครบวงจร 
รวมถึงลงทุนในบริษัทที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ านวน 4 บรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาทุน ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท)  

ประเภทของเงิน
ลงทุน 

DHG ถอืครองทีด่นิของกลุ่มบรษิทัฯ ทีใ่ชใ้น
การประกอบกจิการ 

100.0 1,054.66 บรษิทัย่อย 

KIDDEE ใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ (1) 100.0 5.00 บรษิทัย่อย 

Dohome 
Automation 

ใหบ้รกิารระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตัแิก่
กลุ่มบรษิทัฯ (1) 

100.0 1.25 บรษิทัย่อย 

Dohome Energy ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ(2) 

100.0 60.00 บรษิทัย่อย 

หมายเหตุ : (1) ณ ปัจจุบนั บรษิทัยงัไม่ไดม้กีารประกอบธุรกจิ 
 (2) ณ ปัจจุบนั Dohome Energy ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) โดยได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลส าหรบัก าไร

สุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเป็นเวลา 8 ปี และไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ตามทีก่ าหนดในบตัร
ส่งเสรมิ 

4.2 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สนิทรพัย์ถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ มมีูลค่าตามบญัชสุีทธิ
หลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและส ารองการดอ้ยค่าต่างๆ ตามงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 9,619.30 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 3,975.94 สญัญาเช่าและเป็นเจ้าของ ตดิภาระจ านองบางส่วน (1) 

2 อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 4,433.04 สญัญาเช่าและเป็นเจ้าของ ตดิภาระจ านองบางส่วน (1) 

3 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 241.29 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 

4 อุปกรณ์และคอมพวิเตอร ์ 38.24 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ 57.86 
สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า
การเงนิและเป็นเจา้ของ 

ตดิภาระผกูพนัภายใตส้ญัญา
เช่าการเงนิบางส่วน (2) 

6 เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านักงาน 576.69 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 
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ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

7 งานระหว่างก่อสรา้ง 296.25 เป็นเจา้ของ ตดิภาระจ านองบางส่วน (1) 

รวม 9,619.30  

หมายเหตุ : (1) ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และงานระหว่างก่อสร้างบางส่วนของกลุ่มบรษิทัฯ ติด
ภาระจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงนิ โดยมมีลูค่าตามบญัชสีุทธริวมทัง้สิน้ 7,085.97 ลา้นบาท 

 (2) ยานพาหนะตดิภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ โดยมมีลูค่าตามบญัชสีุทธริวมทัง้สิน้ 36.19 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ รายการสนิทรพัย์ถาวรของกลุ่มบรษิัทฯ ตามที่แสดงไว้ขา้งต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตาม
ประเภทของสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 

4.3 เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และ/หรืออยู่ระหว่างการยื่นค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบรกิารทีส่ าคญัทีใ่ชส้ าหรบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศไทย จ านวน 
153 เครื่องหมาย โดยมสีถานะการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบรกิารดงันี้ 

สถานะ จ านวน 

ไดร้บัใบอนุญาตแลว้ 80 

อยู่ระหว่างการพจิารณาของกรมทรพัยส์นิทางปัญญา (1) 73 

อยู่ระหว่างโอนกรรมสทิธิจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 0 

รวม 153 

หมายเหตุ : (1) ระยะเวลาด าเนินการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ 16 เดอืนนับแต่วนัที่ส านักเครื่องหมาย
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รบัค าขอจดทะเบยีน (ทีม่า: คู่มอืส าหรบัประชาชน เรื่อง การรบัจด
ทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ โดยส านักเครื่องหมายการคา้ กระทรวงพาณิชย์) 

ทัง้นี้ ตวัอย่างเครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบรกิารทีส่ าคญั และตวัอย่างประเภทสนิคา้และบรกิารที่
บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตแลว้มรีายละเอยีดดงันี้ 

ภาพเครื่องหมายการค้า 
/เคร่ืองหมายบริการ 

เครื่องหมายการค้า/
เคร่ืองหมายบริการ 

ตวัอย่างประเภทสินค้า/บริการ 

 

Dohome –  รา้นคา้ธุรกจิคา้ส่งและปลกี 

 

Dohome –  จดัการธุรกจิดา้นจ าหน่ายสนิคา้ประเภทวสัดุ
 ก่อสรา้ง 

 

Aluguard –  แผ่นพลาสตกิกึง่ส าเรจ็รปู 
–  แผ่นพลาสตกิใชท้ าเฟอรน์ิเจอร ์
–  แผ่นอลูมเินียมในการกอ่สรา้ง 
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ภาพเครื่องหมายการค้า 
/เคร่ืองหมายบริการ 

เครื่องหมายการค้า/
เคร่ืองหมายบริการ 

ตวัอย่างประเภทสินค้า/บริการ 

 

Finext –  วสัดุปพูืน้ท าดว้ยไม ้

 

Marine –  อ่างอาบน ้า 
–  ฉากกัน้อาบน ้า 

 

Oppa –  หมอ้หุงขา้ว 
–  เตารดีไฟฟ้า 
–  เครื่องปัน่น ้าผลไม ้

 

Siena –  ชัน้เกบ็ของ  
–  ก๊อกน ้า 
–  ฝักบวั 
–  อ่างอาบน ้า 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และแผนกล
ยุทธ์ในการเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งจะท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มผีลประกอบการหรอืผลก าไรเพิม่ขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งความ
มัน่คง หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่อือ้ประโยชน์ (Synergy) กบักลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งสามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนการลงทุน โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาสดัส่วน
การลงทุน ก าไรทีค่าดว่าจะไดร้บั ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ สถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึวเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดข้องการลงทุนและพจิารณาถงึศกัยภาพ ก่อนการตดัสนิใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมตักิารลงทุน
ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามขอบเขตอ านาจการ
อนุมตัทิีก่ าหนด ทัง้นี้ ในการขออนุมตักิารลงทุนดงักล่าวจะตอ้งสอดคล้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่รวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกับการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการเปิดเผยสารสนเทศ 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมี
ผลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทีม่จี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5.0 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ หรอืไม่มี
ขอ้พพิาททีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 
ข้อมูลทัว่ไป  

ขอ้มลูบรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 
 
ทีต่ัง้     34 – 47 ถนนศรมีงคล ต าบลวารนิช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ  

จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 
โทรศพัท ์   045 352 888 
โทรสาร    045 352 800 
Website    www.dohome.co.th 
ประเภทธุรกจิ   ประกอบธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้ง และ 

อุปกรณ์ตกแต่ง บา้นแบบครบวงจร ภายใตแ้นวคดิ “ครบ ถูก ด.ี..ทีด่โูฮม” 
เลขทะเบยีนบรษิทั   0107561000196 
จ านวนหุน้จดทะเบยีน  หุน้สามญั 1,856,160,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
จ านวนหุน้ช าระแลว้  หุน้สามญั 1,856,160,000 หุน้ 
ชื่อตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ชื่อทีใ่ชใ้นการซื้อขาย  DOHOME 
 
ข้อมูลบริษทัท่ี บริษทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) ถือครองตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

1.บริษทั ดโูฮม กรุป๊ จ ากดั  

ทีต่ัง้     37-47 ถนนศรมีงคล ต.วารนิช าราบ อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 
โทรศพัท ์   045-352-888 
โทรสาร     045-352-800 
ประเภทธุรกจิ    การซื้อและการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นของตนเองทีไ่ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ่กัอาศยั 
จ านวนหุน้จดทะเบยีน   4,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท  
จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง   3,999,998 หุน้ (รอ้ยละ 99.99) 
2.บริษทั คิดดีโลจิสติกส ์จ ากดั 

ทีต่ัง้    37,39,41,43,47 ถนนศรมีงคล ต.วารนิช าราบ อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 
โทรศพัท ์   045-352-888 
โทรสาร    045-352-800 
ประเภทธุรกจิ   การขนส่งสนิคา้อื่นๆทางถนนซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น 
จ านวนหุน้จดทะเบยีน  100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท  
จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง  99,998 หุน้ (รอ้ยละ 99.99) 
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3.บริษทั ดโูฮม ออโตเมชัน่ จ ากดั 

ทีต่ัง้    37 ถนนศรมีงคล ต.วารนิช าราบ อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 
โทรศพัท ์   045-352-888 
โทรสาร    045-352-800 
ประเภทธุรกจิ   กจิกรรมการบรกิารอื่นๆเพื่อสนบัสนุนธุรกจิซึง่มไิดจ้ดัประเภทไว ้ในทีอ่ื่น 
จ านวนหุน้จดทะเบยีน  50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง  49,997 หุน้ (รอ้ยละ 99.99) 
4.บริษทั ดโูฮม เอนเนอรจ์ี จ ากดั 

ทีต่ัง้    37 ถนนศรมีงคล ต.วารนิช าราบ อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 
โทรศพัท ์   045-352-888 
โทรสาร    045-352-800   
ประเภทธุรกจิ   การผลติและการส่งไฟฟ้า 
จ านวนหุน้จดทะเบยีน  600,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง  599,997 หุน้ (รอ้ยละ 99.99) 
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
หน่วยงานก ากบับรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาด 

หลกัทรพัย ์
ทีอ่ยู ่     : 333/33 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์    : 02-695-9999 
โทรสาร     : 02-695-9660 
 

หน่วยงานก ากบับรษิทัจดทะเบยีน  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ทีอ่ยู ่     : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก 
      แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์    : 02-009-9726-50 
โทรสาร     : 02-009-9807-8 
 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์   : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่     : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก 
      แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์    : 02-009-9000 
โทรสาร     : 02-009-9991 
 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
ทีอ่ยู ่     : 179/74-80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์    : 02-824-5313 
โทรสาร     : -
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ทุนจดทะเบยีน   : 1,856,160,000 บาท (หุน้สามญั 1,856,160,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 
ทุนช าระแลว้  : 1,856,160,000 บาท (หุน้สามญั 1,856,160,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 ชื่อตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ชื่อทีใ่ชใ้นการซื้อขาย  : DOHOME 

จากขอ้มูลผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีถ่อืหุน้ผ่านบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั (Thai NVDR) ณ 31 ตุลาคม 
2562 มจี านวน 11,954,741 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.64 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้หุน้สามญัทีถ่อืโดย 
Thai NVDR นี้จะไม่สามารถใช้สิทธอิอกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติ
เกีย่วกบัการเพกิถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Delist) ดงันัน้จ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงของบรษิทัฯ จะลดลง ซึ่งจะท าใหส้ทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้รายอื่นเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้และนักลงทุน
สามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ได้จากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ในการ
พจิารณาใชส้ทิธอิอกเสยีงต่อไป 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน วนัที ่31 ตุลาคม 2562 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 1 ,856,160,000 หุน้ เรยีกช าระแลว้ 
1,856,160,000 หุน้ ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสุด 10 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชื่อบุคคล / นิตบิุคคล จ านวนหุน้ 
รอ้ยละของจ านวนหุน้

ทีจ่ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด 

1 บรษิทั ดโูฮม โฮลดิง้ จ ากดั 540,000,000 29.1 
2 นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 216,000,000 11.6 
3 นางนาตยา ตัง้มติรประชา 162,000,000 8.7 
4 นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา 108,000,000 5.8 
5 นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ 108,000,000 5.8 
6 นายมารวย ตัง้มติรประชา 108,000,000 5.8 
7 AMPLUS HOLDINGS LIMITED 102,960,000 5.5 
8 นายสถาพร งามเรอืงพงศ ์ 91,000,000 4.9 
9 นายพงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอาร ี 58,719,100 3.2 
10 นายจรีเดช จงวฒันาศลิป์กุล 55,200,000 3.0 

หมายเหตุ - ผูถ้อืหุน้ล าดบัที ่(1) บรษิทั ดูโฮม โฮลดิง้ จ ากดั มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 และนาง
นาตยา ตัง้มติรประชา ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 ของจ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัที ่2 สงิหาคม 2562) 

 - ผูถ้อืหุน้ล าดบัที่ (7) AMPLUS HOLDINGS LIMITED มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา  ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 
และนางนาตยา ตัง้มติรประชา ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 ของจ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 มถิุนายน 2562) 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 (สามสิบ) ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะ

กจิการภายหลงัจากหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร เช่น ผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงนิ กระแสเงนิสด ฐานะทางการเงนิ ความ
จ าเป็นในการใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรสมควรพอทีจ่ะ
ท าเช่นนัน้ได ้โดยจะรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 
ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยนัน้จะอยู่ภายใต้อ านาจการพจิารณาอนุมตัิของคณะกรรมการ

บรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั โดยจะต้องค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทาง
การเงนิ กระแสเงนิสด ฐานะทางการเงนิ ความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิารกจิการและการขยาย
ธุรกจิของบรษิทั ภาวะเศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัท
ย่อยแต่ละบรษิทัเหน็สมควร 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได ้
เมื่อบรษิทัย่อยมกีารจ่ายเงนิปันผล กรรมการผูเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ซึ่งเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั
จะท าการรายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัฯ ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

หน้า 42 จาก 106 

                       

           

                       

              

                       

                 

                       

                     

                       

                   

                       

                

                  

               

                                

                   

                      

                     

                 

                

                                 
                

          

                   

                   

       

                   

                    

                 

               

                       

              

                       

              

                       

              

                       

                 

                       

                     

                       

                   

                       

                

                  

               

                                

                   

                      

                     

                 

                

                                 
                

          

                   

                   

       

                   

                    

                 

               

                       

              

                       

              

                       

              

                       

                 

                       

                     

                       

                   

                       

                

                  

               

                                

                   

                      

                     

                 

                

                                 
                

          

                   

                   

       

                   

                    

                 

               

                       

              

8. โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดงันี้   

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางนาตยา ตัง้มติรประชา กรรมการ รองกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

5. นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

6. นายมารวย ตัง้มติรประชา (1) กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

7. นางสาวพกิุล สมวนั กรรมการ 

8. นายชลติ ทองประยรู กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9. นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล (2) กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10. นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั (1) กรรมการอสิระ 

11. นายธรนิทร ์ธนียวนั (1) กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: (1) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2562 

 (2) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562 

นางสาวมยุรยี์ สทีา ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั (Company Secretary) ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 

8.1.2 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

(1) นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา นางนาตยา ตัง้มติรประชา นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา และนางสลลิทพิ เรอืง
สุทธภิาพ สองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  

(2) นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา นางนาตยา ตัง้มติรประชา นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา นางสลลิทพิ เรอืงสุทธิ
ภาพ และนางสาวพกิุล สมวนั สองในหา้คนนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ ในเอกสารค าขอ
อนุญาตหรอืยื่นเอกสารกบักรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพฒันาธุรกจิการคา้ของกระทรวงพาณิชย ์กองงานคนต่าง
ดา้ว ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีอากร เอกสารน าเข้าและส่งออก และการแก้ไขเอกสาร
ใบอนุญาตท างาน และใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
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8.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั สรุปดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัปี 2562 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้
ร่วมประชุม 

นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ์ 
ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5 5 

นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5 5 

นางนาตยา ตัง้มติรประชา 
กรรมการ รองกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

5 5 

นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 5 4 
นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 5 5 
นายมารวย ตัง้มติรประชา (2) กรรมการ และกรรมการบรหิาร 5 2 
นางสาวพกิุล สมวนั กรรมการ 5 5 

นายชลติ ทองประยรู 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5 5 

นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล (1) 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5 4 

นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั (2) กรรมการอสิระ 5 2 
นายธรนิทร ์ธนียวนั (2) กรรมการอสิระ 5 2 

หมายเหตุ: (1) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562  

 (2) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2562 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

8.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 

จ านวนครัง้การประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 4 
2. นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบ 5 5 
3. นายชลติ ทองประยรู กรรมการตรวจสอบ 5 5 

หมายเหตุ: (1) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 และเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้ 
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8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา ประธานกรรมการบรหิาร  

2. นางนาตยา ตัง้มติรประชา รองกรรมการบรหิาร  

3. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา กรรมการบรหิาร 

4. นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ กรรมการบรหิาร 

5. นายมารวย ตัง้มติรประชา(1) กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ: (1) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2562 

ทัง้นี้ นางสาวพกิุล สมวนั ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 
ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนปี 2562 

จ านวนครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม 

1.นายฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 2 
2.นางนาตยา ตัง้มติรประชา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 2 
3.นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล (1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 1 

หมายเหตุ:  (1) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562 

8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งปี 
2562 

จ านวนครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม 

1.นายชลติ ทองประยรู ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 2 
2.นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 2 
3.นายสุเวทย ์ธรีวชริกุล (1) กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 2 

หมายเหตุ:  (1) ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562 
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8.3  ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มจี านวน 10 ทา่น ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางนาตยา ตัง้มติรประชา รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิารและจดัซื้อ และผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ 

4. นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัช ีการเงนิ และสนับสนุนองคก์ร ผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ รกัษาการรองผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และรกัษาการผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่าย
การเงนิ 

5. นายมารวย ตัง้มติรประชา รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการตลาดออนไลน์ 

6. นางจนิตนา คณูทว ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 

7. นางพรรณี เขตชมภ ู ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการตลาด 

8. นางนงเยาว ์สะอาด ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

9. นายอภยิุช ฟูกุล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. นางสาวนุชนาฎ มนทนิอาจ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

8.4 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มมีติแต่งตัง้ นางสาวมยุรยี์    
สทีา ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบรษิทัไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ  

(ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

(ค) รายงานประจ าปีของบรษิทั  

(ง) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  

(2) เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทัง้บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(3) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทัง้จดัส่งส าเนาให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 
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(4) ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

(5) ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ขอ้ก าหนด และ/หรอื ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(6) ตดิตามและดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

(7) จดัการประชุมผูถ้ือหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพจิารณารปูแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 โดยวนัที ่
26 เมษายน 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

  1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

   - ประธานกรรมการ 40,000 บาท / คน / เดอืน 
   - รองประธานกรรมการ 35,000 บาท / คน / เดอืน 
   - กรรมการ  30,000 บาท / คน / เดอืน 

  1.2 ค่าเบีย้ประชมุ คณะกรรมการบรษิทั 

   - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / เดอืน 
   - รองประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดอืน 
   - กรรมการ  25,000 บาท / คน / เดอืน 

  1.3 ค่าเบีย้ประชมุ คณะกรรมการชุดย่อย  

   - ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดอืน 
   - กรรมการ  20,000 บาท / คน / เดอืน 

ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้
ประชุมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึกรรมการชดุย่อยอื่นๆ 

2.ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 
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อย่างไรก็ด ีนางสาวพกิุล สมวนั ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ที่จะ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จากการเป็นพนักงานของบรษิทัฯ ซึ่งจะเสนอขายพรอ้มกบัการเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิในปี 2562 มดีงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม

ทุกคณะ 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

โบนัส
กรรมการ 

รวม 

1. นายฉตัรชยั  ตวงรตันพนัธ ์ ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการ
อสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

300,000 480,000 - 780,000 

2. นายอดศิกัดิ ์ ตัง้มติรประชา รองประธานกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการบรหิาร และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

n/a n/a - - 

3. นางนาตยา  ตัง้มติรประชา กรรมการบรษิทั                   
รองกรรมการบรหิาร และกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

n/a n/a - - 

4. นางสาวอรยิา  ตัง้มติรประชา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร n/a n/a - - 

5. นางสลลิทพิ  เรอืงสุทธภิาพ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร n/a n/a - - 

6. นายมารวย  ตัง้มติรประชา(2) กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร n/a n/a - - 

7. นางสาวพกิุล  สมวนั กรรมการบรษิทั n/a n/a - - 

8. นายชลติ  ทองประยรู กรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

275,000 360,000 - 635,000 

9. นายสุเวทย ์ ธรีวชริกุล (1) กรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

260,000 300,000 - 560,000 

10. นางสาวโสภาวด ี เลศิมนัสชยั (2) กรรมการบรษิทั 50,000 180,000 - 230,000 

11. นายธรนิทร ์ ธนียวนั (2) กรรมการบรษิทั 50,000 180,000 - 230,000 

หมายเหตุ: (1) นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562  

 (2) นายมารวย ตัง้มติรประชา นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั และนายธรนิทร์ ธนียวนั ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการโดยมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
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ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร  

(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และค่าเบีย้เลีย้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2561 ปี 2562 

- จ านวนผูบ้รหิาร (คน) (1) 8 8 

- ค่าตอบแทน (บาท) 22,302,724 23,191,622 

หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมค่าตอบแทนของรองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ผูช้่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ และผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิารประกอบดว้ยเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี และเงนิประกนัสงัคม โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2561 ปี 2562 

- จ านวนผูบ้รหิาร (คน) (1) 8 8 

- ค่าตอบแทน (บาท) 605,133 713,381 

หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมค่าตอบแทนของรองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ผูช้่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ และผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี 

8.6 บุคลากร 

จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มจี านวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ทัง้สิน้เท่ากบั  
3,566 คน 3,505 คน และ 3,706 คน ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดพนักงานตามสายงานดงันี้ 

สายงาน 

จ านวนพนักงานจ าแนกตามสายงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

- สายงานซพัพลายเชน 1,038 889 946 

- สายงานการตลาด 56 57 72 

- สายงานทีร่ายงานตรงผูบ้รหิาร 9 9 7 

- สายงานดา้นปฏบิตักิาร 1,962 1,931 2,086 
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สายงาน 

จ านวนพนักงานจ าแนกตามสายงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

- สายงานดา้นจดัซื้อ 59 62 68 

สายงานดา้นบญัชแีละการเงนิ 80 100 102 

สายงานดา้นการจดัการเทคโนโลย ี 61 78 73 

สายงานดา้นทรพัยากรบุคคลและอาคารสถานที ่ 301 379 352 

รวม 3,566 3,505 3,706 

ทีม่า: ขอ้มลูบรษิทัฯ 

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มกีารจ่ายผลตอบแทนรวม
ใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส ค่าล่วงเวลา เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวน 740.00 ลา้นบาท 841.54 ลา้นบาท และ 834.92 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2562 มมีตจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 456,160,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ซึ่งรวมถงึ
พนักงานของบรษิทัฯ และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูจ้ดัการมอี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ทัง้นี้ สดัส่วนการเสนอขายเบื้องต้นแก่พนักงานของบรษิทัฯ ไม่เกนิ 
6,031,600 หุน้ และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่เกิน 365,200 หุน้ โดยราคาเสนอขายจะเป็น
ราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ในปี 2560 บรษิทัฯไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีร่วมกบัลูกจา้งตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
พ.ศ. 2530 และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ โดยลูกจา้งและบรษิทัฯ จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนคดิเป็นรอ้ยละ 3 
ถงึรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืนขัน้พืน้ฐานของลูกจา้ง ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ จ่ายเงนิสมทบจ านวน 3.75 ล้านบาท และ 5.00 ล้านบาท ตามล าดบั กองทุนส ารองเลี้ยงชพี
จดัเป็นกองทุนทีแ่ยกต่างหากจากสนิทรพัยอ์ื่นของบรษิทัฯ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ 
จ ากดั เป็นผูบ้รหิารจดัการกองทุน ลูกจา้งจะไดร้บัเงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีเมื่อสิน้สุดการจา้งงานตามกฎระเบยีบของ
กองทุน 
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มขีอ้พพิาทด้านแรงงานที่ส าคญัใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของทรพัยากรบุคคลทีถ่อืเป็นสนิทรพัย์ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการด าเนินธุรกจิ และ
เป็นส่วนส าเรจ็ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และ
ความคดิของพนักงาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานในทุกดา้นของพนักงานในทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง อนัส่งผลให้
เกดิแนวความคดิเชงิสรา้งสรรค ์เพื่อเพิม่คุณค่าเชงินวตักรรมใหแ้ก่บรษิทัฯ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในกลยุทธท์ีส่ าคญัของบรษิทั
ฯ โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) การสรรหา  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตัง้แต่เริ่มกระบวนการสรรหา โดยยึดหลกัการว่ากระบวนการสรรหาและคดัเลอืก
พนักงานต้องมคีวามโปร่งใส และด าเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจะมกีารก าหนดคุณลกัษณะของ
พนักงานจากลกัษณะงาน พร้อมทัง้ระบุวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และขอ้ก าหนดอื่นๆ ของแต่ละ
ต าแหน่งงานอย่างชดัเจน โดยจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามวธิกีารทีก่ าหนดไวเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งพนักงานทีม่ี
ความเหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที ่

(ข) การพฒันาบุคลากร 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และ
ความช านาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในทุกระดบั โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนว
ปฏบิตัดิงันี้ 

(1) บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรสามารถพฒันาความรู้ความช านาญจากการปฏิบตังิานจรงิ โดยจะจดัใหม้ผีู้
ควบคุมการด าเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานท าหน้าทีฝึ่กสอนในสายงานนัน้ๆ  

(2) บรษิัทฯ ส่งเสรมิ และด าเนินการให้มกีารสมัมนาและการฝึกอบรมจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง ใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร ไปจนถงึระดบัปฏบิตักิาร เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถ และศกัยภาพในการท างาน พรอ้มทัง้ใหน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมมาปรบัปรุงการด าเนินงานใน
บรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้ 

(3) บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิความตอ้งการและจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัตัง้แต่
ระดบัผูบ้รหิาร ไปจนถงึระดบัปฏบิตักิาร และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนการพฒันาบรษิทัฯ และเป็นการเตรยีมพรอ้มบุคลากรของบรษิทัฯ ใหพ้รอ้มทีจ่ะรบักบัความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 
ความกา้วหน้าในสายอาชพี และความสามารถทีจ่ะเขา้รบัต าแหน่งงานทีว่่างได ้ 

  (4) บรษิัทฯ จะจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชดิสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ผูบ้รหิาร และพนักงานในทุกต าแหน่งใหส้ามารถเพิม่คุณภาพการท างานเพื่อสะทอ้นการท างานอย่างมอือาชพีส่งผลให้
ลูกคา้เกดิความพงึพอใจอย่างสงูสุด 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1  นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการด าเนินงานทีผ่่านมา คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
(The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก าหนด และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) ตามแนวทางที ่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และยงัท าใหเ้กดิความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท าใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด 
ดงันี้  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัย์และเจา้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก าไรจากบรษิัทฯ  สทิธใินการได้รบัขอ้มูลอย่างเพียงพอ สทิธติ่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางใน
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไข
หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(1) มกีารใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอื
ประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุมและ
ละเวน้การกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ 

(2) อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเหมาะสม และละเวน้การ
กระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถานที่
ซึง่สะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ึง่แสดงสถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืก
วนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ  

(3) ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งใหผู้ถ้ือหุ้นทราบ
พรอ้มกบัการน าส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

(4) สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้
และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

(5) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานในทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและบรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
มโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใิน
วาระใด ๆ  

(6) ส่งเสรมิใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม  
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(7) จดัให้มกีารลงมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ส าหรบัแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

(8) บรษิทัฯ จะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท า
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนับผลการลงคะแนน 

(9) บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลากรทีเ่ป็นอสิระท าหน้าทีช่่วยในการตรวจนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(10) ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุน้แล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระส าคญั รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเด็นขอ้ซกัถาม ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะที่ส าคญัไว้ใน
รายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา 

(11) บรษิทัฯ จะจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันับ
จากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยหรอืต่างดา้ว โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

(1) จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะ
จดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้
ถอืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย
สามารถเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ  

(3) ก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพจิารณาว่าจะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม่ 

(4) ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ควรเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

(5) ในการด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกัน โดย
ก่อนเริม่การประชุม ประธานในทีป่ระชุมจะชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม วธิกีารใชส้ทิธอิอก
เสยีง สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ และวธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ  

(6) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะสนับสนุนใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายคน 

(7) ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพจิารณาในวาระ
ทีเ่กีย่วขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและบนัทกึส่วนไดเ้สยีดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีจ่ะไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระในวาระที่
เกีย่วขอ้งมส่ีวนร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ  
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(8) ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิและก าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการ
ถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมหีน้าทีจ่ดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ  

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้
และพนักงานของบรษิทัฯ  หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการสนับสนุน
และขอ้คดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ  ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ก าหนดนโยบายใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแตล่ะ
กลุ่มโดยค านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าวตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีม่กีบับรษิทัฯ  และไม่กระท าการใดๆ 
ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเหล่านัน้  

นอกจากนี้ ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ตามแนวทาง
ดงัต่อไปนี้  

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพเพื่อการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่าง
ยัง่ยนื โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างผลการด าเนินงานทีด่แีละการเจรญิเติบโตทีม่ ัน่คง เพื่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้
ถอืหุน้ 

พนักงาน : บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพของ
พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่
ถงึกบัพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจงูใจใหพ้นักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบั
บริษัทฯ เพื่อพฒันาองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ 
รวมทัง้ปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การหา้ม
ใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่คา้ : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนขอ้มูลที่เท่าเทยีมกนั และ
คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทกุฝ่าย และจดัให้
มรีะบบตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกนัการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบรษิทัฯ ซื้อสนิคา้จากคู่ค้าตาม
เงือ่นไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ลูกคา้ : บรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อลูกคา้โดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ให้ครบถ้วนและครอบคลุมใหม้ากทีสุ่ด เพื่อมุ่งเน้นการสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิทัฯ ค านึงถงึสุขลกัษณะและอนามยัของลูกคา้
ในการบรโิภคสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ  และการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีถู่กตอ้งและ
ครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทัง้ยงัจดัให้มชี่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าและ
บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัสินค้าและบริการของ
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บรษิทัฯ ไดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

เจา้หนี้ : บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาทีม่ตี่อเจา้หนี้เป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคนืเงนิ
ตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ : บรษิัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัทีด่ ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ ใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติของผูค้น
ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  และส่งเสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัฯ มจีติส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทัง้จัดให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิทัฯ พยายามเขา้ไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในท้องถิ่นที่
บรษิทัฯ ด าเนินกจิการอยู่ 

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของ
บรษิัทฯ  ผ่านกรรมการอิสระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ได้ ทัง้นี้ ขอ้มูลร้องเรยีนและเบาะแสที่แจ้งมายงั
บรษิทัฯ จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มูลและ
หาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่
มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ  ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ดงันี้ 

(1) มกีลไกทีจ่ะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนักลงทุน 

(2) จดัใหม้เีจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบันักลงทุนหรอืผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ  ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ บริษัทฯ จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัให้
ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจ า
ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ โดยขอ้มูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ จะมกีารปรบัปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึ่งขอ้มูล
ดงักล่าวรวมถึงวสิยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงนิ ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบรษิัทฯ และผู้บรหิาร 
ตลอดจนโครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หนังสอืเชญิประชุม เป็นตน้ 

(3) สนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจาก
ขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 
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(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ  
จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการท าหน้าที ่รวมทัง้การฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทน ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีเ่ปิดเผยควร
รวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

(5) เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นที่ผู้สอบบญัชใีห้บรกิาร นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอื่นดว้ย เช่น เวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบตัิหลากหลาย ทั ้งในด้านความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีส่ามารถเอื้อประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
แผนทีว่างไว ้ 

คณะกรรมการบรษิทัมจี านวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ย
กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด และมจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน 
อนัจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ กรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
ทุกท่านมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมถงึเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดย
กรรมการอิสระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มเีหตุผลและความจ าเป็นตามทีค่ณะกรรมการ
เหน็สมควร นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั
ในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รบัทราบ ทัง้นี้ กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ  
ดงันี้  

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และ
ค าสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ภายใตก้รอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าทีช่่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏบิตัติาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของ  บรษิทัฯ 
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
อย่างน้อย 3 ท่านเพื่อท าหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตัิ และ/หรอืน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัติ่อไป (แล้วแต่กรณี) 
รวมถงึพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ  

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วยกรรมการบรหิารความเสี่ยงจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
เพื่อท าหน้าทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพยีงพอ 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และก ากบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดัให้มเีลขานุการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผู้ถอืหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัโดยการใหค้ าแนะน าใน
เรื่องข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  และมหีน้าทีก่ าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ก ากับดูแลให้การบริหารจัดกา รเป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนักค็ านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ การจดัท าคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ในการปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารทบทวน
นโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ปฏบิตัติามโดยเคร่งครดั รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธ์
ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ดงันี้  

(ก) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  
(ข) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต์่อลูกคา้ 
(ค) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต์่อคู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ และเจา้หนี้ 
(ง) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนักงาน 
(จ) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
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(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ มนีโยบายขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติมเีหตุผล
และเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอื
เกี่ยวโยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัฯ ทราบ และต้องไม่
เขา้ร่วมการพจิารณา รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินรายการดงักล่าว 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการเกีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและ
ระดบัปฏิบตัิงานที่มปีระสทิธภิาพ โดยบรษิัทฯ มกีารจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เพื่อท าหน้าที่ประเมนิ
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีว่างไว้ 

(5) การบริหารความเส่ียง 

บรษิัทฯ ได้จดัใหม้กีารก ากบัดูแลระบบและกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพจิารณาก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้
ภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทศิทางของธุรกิจ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(6) ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชี้เบาะแสการกระท า
ผดิทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ผ่านกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ขอ้มูลรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้
มายงับรษิัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบ
ขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชมีาประชุม
ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  

3. หลกัปฏิบติัของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ี
สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่อ้งก ากบัดแูลใหอ้งค์กรมกีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีรวมทัง้ก ากบัดแูลกจิการใหน้ าไปสู่การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
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คณะกรรมการควรก าหนดหรอืดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคล้องกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และ
สงัคมโดยรวม 

หลกัปฏิบติั 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบสดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่
ก าหนดไว้ รวมทัง้ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้

หลกัปฏิบติั 4  : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการควรก ากบัดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจทีเ่หมาะสม และก าหนดให้มแีผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่ง
กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมนิผลด าเนินงานของกจิการ 

หลกัปฏิบติั 5  : ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และดูแลใหฝ่้ายจดัการ
จดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร 
เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 6  : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีจ่ะท า
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
บรษิทัฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุ้น รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มลู
และโอกาสของบรษิทัฯ  และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

หลกัปฏิบติั 7  : รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้  คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนี้ และจดัใหม้กีลไกทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิในกรณีทีก่จิการประสบปัญหาทาง
การเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา  

หลกัปฏิบติั 8  : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ  

 



 

                                            บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

หน้า 60 จาก 106 

4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความ
จ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บรษิทัฯ 
จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่
กรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน และจะจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้น
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจดัให้มผีู้บรหิารและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม
เพื่อใหข้อ้มลูและรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึ่งคนมหีนึ่งเสยีง 
โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรบัปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน โดยมกีารก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะประเมนิชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพื่ อ
รวบรวมความเห็นและน าเสนอต่อที่ประชุม รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมใน
รายงานประจ าปี 

5. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น 
เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดัใหม้คีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพจิารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ  เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เป็นตน้ 
เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ  หรอื
ใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกกไ็ด ้

ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามความถนัดของผูบ้รหิารและพนักงาน 
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผูจ้ดัการจะก าหนดช่วงเวลาและพจิารณาผล
การปฏิบตัิงานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ เพื่อพฒันาผู้บรหิารและพนักงานใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(2) คณะกรรมการบรษิัทให้มจี านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจ านวน
อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้ง 

ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั และในกรณีทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิทักไ็ด ้

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 

(1) ปฏิบตัิหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติเพื่อรกัษา
สทิธแิละผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกราย   

(2) ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัของกจิการ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ แผนธุรกจิ 
งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีฝ่่าย
จดัการน าเสนอ รวมถงึก ากบัดแูลการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีก่ าหนดไว้
ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบระยะยาว รวมถงึก ากบัดูแลการจดัสรรทรพัยากร
ส าคญั การบรหิารงาน และผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการหรอืบุคคลใด ๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งั กล่าว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าสงูสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อื
หุ้น รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ การตลาดและสภาพการแขง่ขนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลุกลยุทธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  และก ากบัดูแลใหม้กีารรายงานผล
การด าเนินงานของกจิการ  
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(4) ก ากบัดูแลกิจการใหม้กีารประกอบธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมี
ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  

(5) ก าหนดให้มแีผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสูง โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหน่ง
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ากบัดูแลให้กิจการมกีารบรหิารและ
พฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

(6) ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและจงูใจใหผู้บ้รหิารและ
พนักงานทุกระดบั ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคล้องกบัผลประโยชน์
ของกจิการในระยะยาว ซึง่รวมถงึการพจิารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน และค่าตอบแทน
ทีส่มัพนัธก์บัผลการด าเนินงานระยะสัน้และผลการด าเนินงานระยะยาวของกจิการ และการก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการ
จ่ายค่าตอบแทน 

(7) ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบริษัทย่อยมรีะบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้รีะบบ
การจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
มาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถใน
การช าระหนี้ของบรษิทัฯ  

(8) ก ากบัดูแลให้บรษิัทฯ มรีะบบการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพยีงพอ เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล และจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ ในการสอบทาน
ใหก้จิการมรีะบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

(9) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบรษิทัฯ   

(10) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

(11) พจิารณาอนุมตัแิละใหค้วามเห็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่
จ าเป็นต้องได้รบัการพจิารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(12) พจิารณาอนุมตัิและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนั (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้อง
พจิารณาโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 

(13) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  และรายงานการจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

(14) ดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสของบรษิทัฯ  และการท าธุรกรรมกบัผู้
ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่สมควร ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการรายใดมส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรมใด
ทีท่ ากบับรษิทัฯ  หรอืมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้
ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
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(15) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ และความรบัผดิชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ และจดัใหม้กีารสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

(16) จดัใหม้กีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 

(17) ใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่แก่ธุรกจิในระยะยาว ควบคู่ไปกบั
การสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(18) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและ
สนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 

(19) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการ
บรษิทัในการปฏบิตังิานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(20) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในจ านวนอย่าง
น้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย หรอืบรษิัทร่วม เพื่อให้มกีารควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน  ผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

(21) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

(22) จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิ ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีอง
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ให้มคีวามถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อ
ความเป็นจรงิครบถ้วนและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ พจิารณาและอนุมติ 

(23) ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไดร้บัการดแูลตามกฎหมาย  

(24) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทัฯ และด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ดแูล
ใหม้กีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

(25) พจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ 
อย่างเป็นธรรม 

(26) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ  หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีส่อบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการนัด
หมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการ
ประชุม 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี้ 

(1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ถูกต้อง และ
ครบถว้น 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล  

(3) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ 
โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(4) สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอื
ธุรกจิของบรษิทัฯ  

(5) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่าร ายการดงักล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ  ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ  
(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของ  บรษิทัฯ   
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(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและ
ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบั
บรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ  
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นใดที่เหน็ว่าผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ านาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(8) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์   

(9) ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอ้ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจในการว่าจา้งหรอืน า
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ  

(10) ว่าจา้งทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(11) หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่ อ
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาขา้งต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(12) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิการทบทวนปรับเปลี่ยน
แผนงานตรวจสอบในส่วนที่มนีัยส าคญั รวมถึงก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในใหส้อดคล้องตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ด้รบัอนุมตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 
และประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัหวัหน้าผู้บรหิารฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อหารอืประเดน็ทีม่คีวามส าคญั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มฝ่ีายจดัการอยู่ดว้ย 

(13) สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
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(14) สอบทาน และใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(15) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของ
กจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (ถา้ม)ี 

(16) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(17) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

(18) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรหิารไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบรหิาร 1 คน ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 
และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารเกี่ยวกบัการนัด
หมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะ
กรรมการบรหิาร ซึง่ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารดงันี้ 

(1) จดัท าและก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ 
โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมัตขิองบรษิทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ และด าเนินการ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(2) ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ ผ่านกรรมการผูจ้ดัการของ
บรษิทัฯ  

(3) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุน
หรอืร่วมลงทุนกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รทางธุรกจิอื่นใด ในรปูแบบทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อด าเนิน
กจิการตามวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้
ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอื การด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามอ านาจอนุมตั ิ(Authority 
Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด และ/หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และ/หรอื ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) อนุมตักิารเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ (เช่น การซื้อ
ขายสนิคา้ การให/้ รบับรกิาร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ) ภายในวงเงนิ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด  

(5) พจิารณาและอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมื ขอสนิเชื่อ 
จ าน า จ านอง ค ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใด ๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อประ
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โยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ตดิต่อ ท านิตกิรรมกบั
ส่วนราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธติ่าง ๆ ของบรษิทัฯ และ/หรอื การด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็
การตามอ านาจอนุมตัิ (Authority Limits) และ/หรอื ตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด และ/หรอื ตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

(6) อนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณ
ทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละปี 

(7) ก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรา้งค่าตอบแทนส าหรบัการก าหนดเงนิเดอืน การปรบัขึน้เงนิเดอืน การ
ก าหนดเงนิโบนัส ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนักงาน และผูบ้รหิาร (ทีไ่ม่ใช่กรรมการผูจ้ดัการ) 

(8) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด 

(9) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(10) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิัตกิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 
ทัง้นี้ การมอบอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอื
มอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่น
หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบั
บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่
ควรเป็นกรรมการอสิระ  

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเลอืกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และแต่งตัง้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึ
รายงานการประชุม 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 มมีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนดงันี้ 

(1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด 
ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ 
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(2) ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ และ
พจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ และ/หรอื น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) โดยจะด าเนินการให้
ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

(3) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการ
ทีค่รบวาระ และในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดมิ ควรค านึงถงึผลการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย  

(4) พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูม้ี
คุณสมบตัคิรบถว้น 

(5) พจิารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดัการของ
บรษิทัฯ  เพื่อใหส้อดคล้องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และสภาวการณ์  ในกรณีกรรมการเขา้ใหม่ คณะกรรมการสรรหาควร
ดแูลใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการดว้ย 

(6) จดัท าและทบทวนแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสูง เพื่อเตรยีมความพรอ้มเป็นแผน
ต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งนัน้ๆ 
เกษยีณอายุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง   

(7) พจิารณาโครงสรา้งค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนการท างาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรปู
เงนิสด หลกัทรพัย์ หรอือื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ  ใหเ้หมาะสม เป็น
ธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และ
ปรบัขึ้นเงินเดือนส าหรบักรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ  เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(8) พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
ของบรษิทัฯ  ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได้
กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ  และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

(9) พจิารณาเกณฑ์ประเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ  และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ 

(10) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(11) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอยา่งน้อย 3 คน ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
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ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนัดหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งดงันี้ 

(1) พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อบรษิทัฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯ (Risk Appetite) 

(2) พจิารณาก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุม และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทัง้นี้ ต้อง
ครอบคลุมความเสีย่งอย่างน้อย 4 ประการ ดงันี้ 

(ก) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

(3) พจิารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคล้องกบันโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง ใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามผล และก ากบัดแูลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

(4) ก ากบัดูแลให้มผีูร้บัผดิชอบในการปฏิบตัติามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเพื่อใหบ้รษิัทฯ มรีะบบการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

(5) พจิารณาก าหนดโครงสรา้งและแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามผล
การจดัการความเสีย่ง 

(6) พจิารณาก าหนดงบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ เพื่อ
ใชเ้ป็นกฎเกณฑใ์นการปฏบิตังิานตามสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตัิในการบรหิารความเสี่ยงของ
บรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตัิดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบักลยุทธ์และทศิทางธุรกิจของ
บรษิทัฯ  และสามารถก ากบัดูแลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและการสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ ในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึงส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงและพฒันา
ระบบบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

(8) รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

(9) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด 
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9.3 ผู้บริหาร 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 มมีตอินุมตัขิอบเขต อ านาจหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้ 

(1) ก าหนด แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีฝ่่ายจดัการ
น าเสนอ รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้ง และอ านาจบรหิารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(2) ดูแล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตาม
วสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณ
ประจ าปีทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั 

(3) อนุมตักิารเขา้ท าสญัญาและ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั (เช่น การซื้อขาย 
การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ) ภายในวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื 
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และ/หรอื ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิดา้นการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคล และดา้นการปฏบิตังิานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ 
ทีอ่นุมตัไิวโ้ดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั  

(5) แต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ ภายในอ านาจและวงเงนิตามทีก่ าหนด
ไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

(6) ก าหนดกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ แนวทางปฏบิตั ิขอ้ก าหนด ส าหรบัโครงสรา้งองค์กรในต าแหน่งถดัลงไป
จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมถงึการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก และเลกิจา้งพนักงานบรษิทัฯ ในต าแหน่งทีต่ ่า
กว่ากรรมการผูจ้ดัการ 

(7) ก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึ้นเงนิเดอืนส าหรบัผู้บรหิารและ
พนักงานบรษิทัฯ ในต าแหน่งถดัลงไปจากกรรมการผูจ้ดัการ ภายใต้กรอบและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอื คณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้ 

(8) ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิัยภายในองคก์ร 

(9) พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏบิตักิารของแต่ละสายงานของบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัคิ าขอจากสายงาน
ต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ทีเ่กนิอ านาจสัง่การของสายงานนัน้ รวมถงึพจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิ
ของบรษิทัฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั โดย
วงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ าปีที่
ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ กรรมการ
ผูจ้ดัการ มอี านาจอนุมตัทิีส่ าคญั คอื การลงทุนตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัไม่เกนิ 200 



 

                                            บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

หน้า 71 จาก 106 

ล้านบาท การลงทุนที่ไม่เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัไม่เกิน 50 ล้านบาท และ
ค่าใชจ้่ายอื่นในการด าเนินงานส่วนใหญ่ไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ขึน้อยู่กบัลกัษณะค่าใชจ้่าย) 

(10) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท 
รวมทัง้มอี านาจด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

(11) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผูจ้ดัการทัง้นี้ 
การมอบอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) อาจ
มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอื
บรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้

9.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.4.1 กรรมการอิสระ 

บรษิทัฯ ก าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระ ดงันี้ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นใดในท านองเดยีวกนั 
ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ
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ของบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม ส าหรบัการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ อื่น ซึ่ง
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามทีก่ าหนดขา้งต้นแล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

9.4.2 ผู้บริหารระดบัสูง 

เมื่อต าแหน่งกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผู้จดัการว่างลง หรอืผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหผู้ด้ ารงต าแหน่งใกล้เคยีงหรอืต าแหน่งรองลงมาเป็นผูร้กัษาการชัว่คราว จนกว่าจะ
มกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ าหนดคุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ 
และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจ
วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ และ/หรอื น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
แต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

9.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและ
บรหิารกิจการบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้บรษิทัฯ สามารถก ากบัดูแลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม รวมถึงการตดิตามดูแลให้
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีารปฏบิตัติามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิัทฯ 
เอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย
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หลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และ/หรอื 
บรษิทัร่วม ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดแูลใหบ้รษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้นโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่ง
ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและ
เหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละบรษิทั 

(2) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ส าคญัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานใหแ้ก่บรษิทัฯ ทราบ 
โดยน ากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทัง้เปิดเผยและน าส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สยีของตน
และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการบรษิทัใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิทัฯ และ/หรอื
บรษิทัย่อย ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(3) หากในการเขา้ท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ของบรษิัทย่อย ซึ่งมนีัยส าคญัหรอืมผีลต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ หรอืเขา้ข่ายหรอืเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่้องขออนุมตัทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมตัิจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ท ารายการ บริษัทย่อย จะเข้าท า
รายการหรือด าเนินการนัน้ได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี้ หากในการเขา้ท ารายการหรอืการเกดิเหตุการณ์บางกรณีของบรษิทัย่อย อนัท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศทีเ่กี่ยวข้อง กรรมการ
ผูแ้ทนของบรษิทัย่อยดงักล่าวมหีน้าทีต่้องแจง้มายงัฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่ราบว่าบรษิทัย่อยมแีผนจะเขา้
ท ารายการหรอืเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

(4) บรษิทัฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม
มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ และบรษิทัฯ จะด าเนินการทีจ่ าเป็นและตดิตามให้
บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสมในการ
ด าเนินธุรกจิ 

(5) กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ ในบรษิัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วม ต้องติดตามและด าเนินการทีจ่ าเป็นใน
การจดัใหม้กีารก าหนด ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ  

(6) ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัร่วมทุนทีม่สีถานะเป็นบรษิทัย่อย กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัย่อยต้องพจิารณา ตดิตาม 
ใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิทัย่อย รวมถงึจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อป้องกนั
การทุจรติที่อาจเกิดขึ้นกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย รวมทัง้ควรจดัใหม้รีะบบการท างานที่ชดัเจน มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ในการด าเนินธุรกจิ  
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(7) การด าเนินกจิการของบรษิทัย่อยซึ่งมนีัยส าคญั เช่น การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทั
ย่อยอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยดงักล่าว การซื้อหรอืขายหุน้ กจิการหรอืทรพัย์สนิทีเ่ป็น
สาระส าคญั การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัย่อย การควบหรอืเลกิบรษิทัย่อย การอนุมตังิบประมาณประจ าปีของบรษิทั
ย่อยซึง่มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เวน้แต่ เป็นกรณีทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการ (Delegation 
of Authority) ของบรษิทัฯ กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนออกเสยีงลงมติ
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย 

9.6 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ น าขอ้มูลต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ 
หรอืขอ้มูลที่หากมกีารเปิดเผยออกไปแล้วจะท าให้บรษิัทฯ เสยีหาย หรอืเสยีเปรยีบ ถือเป็นขอ้มูลที่เป็นความลบัและ
ความส าคญั รวมถงึความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรอืแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ตอ้งไม่ท าการ
ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี้ 

1.ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของ
ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กินฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อื
หุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่าว ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย ์ตาม
มาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

2.ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมทัง้คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมถงึนิตบิุคคลทีก่รรมการและผูบ้รหิาร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคล
ดงักล่าว จดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ใน
วนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

3.ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐานว่ารูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่เตมิ) ทีไ่ดร้บัทราบ และ/หรอื ซึ่งรูห้รอืครอบครองขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึ่งมผีลหรอือาจมผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย์จะต้องงดการซื้อขาย หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิหรอื
ขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากทีข่อ้มูลดงักล่าวของบรษิัทฯ ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ี
การแจง้ขอ้มูลนัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หากมกีารกระท าอนัฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าวขา้งตน้ 
บรษิทัฯ จะถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่
การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ ์ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง ตลอดจน
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การเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน ซึ่งการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของ
ความผดินัน้ๆ 

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัช ีคอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิ (Audit fee) เป็นจ านวน
เงนิรวม 5,830,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบริษทัฯ จ านวน 5,320,000.00 บาท และค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัย่อยจ านวน 510,000.00 บาท 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัช ีคอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัการสอบบญัชงีบการเงนิ (Audit fee) เป็นจ านวน
เงนิรวม 4,500,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวน 3,940,000.00 บาท และค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัย่อยจ านวน 560,000.00 บาท 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บรษิัทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิให้เติบโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใส่ตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบรษิัทฯ หวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกบัการเจรญิเติบโตของบรษิัทฯ ควบคู่กนัไปด้วย ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดงันี้ 

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแขง่ขนัทาง
การคา้ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถงึ
ปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ กต็ามทีข่ดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทาง
การคา้ การเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติทางการคา้ เป็นตน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสทิธิ
ในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น  โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธใิน
ทรพัย์สนิทางปัญญา อาท ิการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มลีขิสทิธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ บรษิัทฯ มี
โครงการรณรงค์การส่งเสรมิและปลูกจติใต้ส านึกใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัชัน้ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมดว้ย 

10.2   การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูลกจิการ และ
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั
หรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองค์กรให้มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการท างาน และ
สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

(1) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ีอย่างสม ่าเสมอ 

(2) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ  มหีน้าทีต่้องรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถึงการกระท าทีเ่ขา้
ข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอื
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

(3) บรษิัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรยีนทีแ่จง้เรื่องการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้บุคคลทีใ่ห้
ความร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(4) คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ และมหีน้าทีใ่นการใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงั
พนักงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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(5) ผู้ที่กระท าการทุจรติคอร์รปัชัน่จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ 
และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

(6) บรษิทัฯ จดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษิทัฯ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบและน านโยบายไป
ปฏบิตั ิเป็นตน้ 

(7) บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้
พนักงานและผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั และจดัใหม้มีาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยมี
การปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่างเขม้งวด เพื่อหลกีเลี่ยงการถูกลงโทษหรอืถูกโยกยา้ยทีไ่ม่เป็นธรรม รวมถงึมี
การแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 

(8) บรษิทัฯ สนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ รายงานการ
ละเมดินโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ  

(9) บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ
เพยีงพอ เพื่อป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานและลูกจา้งของ
บรษิทัฯ  

(10) บรษิทัฯ จดัใหม้รีะเบยีบการเบกิจ่ายและระเบยีบการจดัซื้อจดัจา้ง โดยก าหนดวงเงนิ ตารางอ านาจอนุมตั ิ
วตัถุประสงค์ในการท ารายการ และผูร้บั ซึ่งต้องมเีอกสารหลกัฐานทีช่ดัเจนประกอบ และมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัใิน
แต่ละระดบัอย่างเหมาะสม 

(11) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รปัชัน่ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

(11.1) การให้ มอบหรอืรบัของก านัล และการเลี้ยงรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

(11.2) การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยต้องมัน่ใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ได้เป็นการอ าพราง
การตดิสนิบน 

(11.3) ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่น ๆ กับ
หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไม่ใหห้รอืรบัสนิบนในทกุขัน้ตอน
ของการด าเนินกจิการ 

10.3  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัติ่อผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งไม่ว่า
จะเป็นพนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ค านึงถงึความเสมอภาคและ
เสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาต ิสญัชาต ิศาสนา 
ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีารดแูลไมใ่หธุ้รกจิของบรษิทั
ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดส่้งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกิดจาก
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด าเนินการเยยีวยาตามสมควร 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการสรา้งองค์ความรูด้า้น
สทิธมินุษยชนและปลูกจติส านึกใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 

10.4  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกิจการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

(2) จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และการ
พจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม  

(3) ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา 
และฝึกอบรมวชิาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝัง
ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแก่บุคลากร 

(4) จดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสงัคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึการใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภท
ต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็นตน้  

(5) จดัให้มบีรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ  โดยพจิารณาจากปัจจยัความ
เสีย่งตามระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล   

(6) ด าเนินการให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมสุีขอนามยัในสถานที่ท างานที่ด ีโดยจดัให้มี
มาตรการป้องกนัการเกิดอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึ จดัการฝึกอบรม 
และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสุีขอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

(7) เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมหรอื
การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ  รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนักงานที่รายงานเรื่องดงักล่าว 

10.5  ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ  เพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และ
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติ่อลูกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย ์ดงันี้ 

(1) บรษิทัฯ ค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้และประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารเป็นส าคญั โดยบรษิทั
ฯ มุ่งเน้นทีก่ารใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพและการผลติทีม่มีาตรฐาน รวมถงึพฒันาระบบการบรหิารการบรกิารเพื่อใหลู้กคา้
ไดใ้ชส้นิคา้และไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ ถูกสุขลกัษณะอนามยั และไดร้บัความพงึพอใจสงูสุด  

(2) บรษิทัฯ มโีครงการทีจ่ะพฒันาคดิคน้สนิคา้และบรกิารใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้ไดใ้ชส้นิคา้และบรกิารทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและมาตรฐาน และตรงความตอ้งการ  
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(3) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการด าเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้
และบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพยีงพอในการตดัสนิใจ  

(4) บรษิทัฯ ค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคา้ไดใ้ชส้นิคา้และไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ
และมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล และตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ  

(5) บริษัทฯ จดัให้มีระบบลูกค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรบัเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัคุณภาพของสนิคา้และบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

(6) บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 

(7) บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้ และระหว่างลูกคา้กบับรษิทัฯ ให้
ยัง่ยนื 

10.6  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมโดยบรษิทัฯ ด าเนินการและ
ควบคุมใหก้ารผลติสนิคา้และการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม
อย่างเคร่งครดั 

10.7  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิให้เติบโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใส่ตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบรษิัทฯ หวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผูน้ าดา้น
ธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ด าเนินธุรกิจไปพร้อมกบัการให้ความส าคญัเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชนใหด้ขีึน้ อกีทัง้มุ่งหวงัเพื่อพฒันาคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

บรษิัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสถาบันการศกึษา สถาบนัศาสนา 
สถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ อีกทัง้ให้ความช่วยเหลอืชุมชนที่ได้รบัผลกระทบจากภยัพบิตัิต่าง ๆ เพื่อเป็น
แรงผลกัดนัและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหชุ้มชนพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ 

โครงการช่วยผู้ประสบภยัน ้าท่วม 

ดโูฮม เติมพลงัสู้ภยัน ้าท่วม 

จากเหตุอุทกภยัทีเ่กดิขึ้นในจงัหวดัอุบลราชธานีซึ่งสร้างความเสยีหายเป็นวงกว้าง ประชาชนในพืน้ทีก่ว่า 25 
อ าเภอไดร้บัผลกระทบโดยตรง ทัง้ขาดแคลนอาหาร ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ทางบรษิทัฯ ตระหนักถงึสถานการณ์
ทีส่่งผลกระทบกบัชุมชนโดยรอบพืน้ทีต่ัง้ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี ซึ่งชุมชนในบรเิวณดงักล่าวมคีวามใกล้ชดิกบัองค์กร
มาอย่างยาวนาน ดว้ยความห่วงใยทีม่ใีหก้บัประชาชน อกีทัง้ทางบรษิทัฯ ต้องการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึได้
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ก่อใหเ้กดิโครงการ “ดูโฮม เตมิพลงัสูภ้ยัน ้าท่วม” โดยร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ เทศบาลอ าเภอวารนิช าราบ และ
มลูนิธสิว่างบูชาธรรมสถาน บรจิาคเครื่องอุปโภค บรโิภค มลูค่าการบรจิาครวมทัง้สิน้ 838,500 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ SAVEUBON โดยมูลนิธริ่วมกตญัญู ซึ่งด าเนินงานโดยคุณบณิฑ์ บนัลอืฤทธิ ์ร่วม
บรจิาคเครื่องอุปโภค บรโิภคใหแ้ก่ประชาชนจาก 21 ชุมชน (16,240 ครวัเรอืน)   

ดโูฮม เติมแฮง เติมฮกั 

นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัโดยตรงแล้ว ทางบรษิัทฯ ได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรทาง
ธุรกิจ ระดมทุนบรจิาคเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัในครัง้นี้ ผ่านโครงการ “ดูโฮม เติมแฮง เติมฮกั” ซึ่งร่วมบรจิาค
ใหแ้ก่ 13 ชุมชม (2,860 ครวัเรอืน) มลูค่ารวม 818,500 บาท อกีทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืพนักงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ มลูค่า
รวม 303,000 บาท รวมมลูค่าการบรจิาครวมทัง้สิน้ 1,121,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนทุนการศึกษา และกิจกรรมส าหรบัสถาบนัการศึกษา 
ดว้ยปณิธานทีต่อ้งการยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการศกึษา

ซึง่ถอืเป็นพืน้ฐานในการพฒันาคุณภาพชวีติ จงึไดม้กีารใหก้ารสนับสนุนการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้โดยเน้นให้
นักเรยีนในสถานศกึษามส่ีวนร่วมกบัการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ โดยในปี พ.ศ. 2562 ไดม้กีารบรจิาคเงนิสนับสนุน
สถานศกึษาจ านวนกว่า 40 แห่ง มลูค่ารวมกว่า 528,935.05 บาท 
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การท านุบ ารงุสถาบนัศาสนา 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของสถาบนัศาสนาซึ่งถอืเป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชุมชน จงึไดม้กีารเขา้ร่วม

กจิกรรมทางศาสนา รวมทัง้ร่วมถวายปัจจยัต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ถวายโคมไฟประดบัพระอุโบสถ ณ 
วดัมหาวนาราม จงัหวดัอุบลราชธานี มูลค่ารวม 3,780,680 บาท อีกทัง้ยงัได้สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมทาง
ศาสนาดา้นอื่น มลูค่ารวม 205,077 บาท 

 
การสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัฯ 

บริษัทฯ พร้อมที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก 
สนับสนุน เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติอย่างยัง่ยนื โดยร่วมบรจิาคเครื่องมอืทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาล
สรรพสทิธิ ์จงัหวดัอุบลราชธานี อาท ิเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ มูลค่า  2,000,000 บาท และร่วมกบัพนัธมติรทาง
ธุรกจิเพื่อบรจิาครถพยาบาล มลูค่า 2,500,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกเหนือจากการสนับสนุนสถานพยาบาลของรฐับาลแล้ว ทางบรษิทัฯ ยงัไดม้กีารสนับสนุนกจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์ของหน่วยงานอื่นกว่า 164 โครงการ มลูค่ารวมกว่า 611,575 บาท  

10.8  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษิัทน าแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใชแ้ละคดิค้นใหเ้กดินวตักรรมทางธุรกจิทีส่ร้างประโยชน์

ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม โดยมกีารส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบนั

ว่าก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมหรอืไม่ อย่างไร และศกึษาหาแนวทางแกไ้ข

เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว รวมทัง้พจิารณาและวเิคราะห์กระบวนการการท างานอย่างละเอยีดครอบคลุมทุกดา้น เพื่อ

สรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ และเพื่อความเจรญิเตบิโตควบคู่กบัการสร้างผลก าไรของ

ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลบรษิทัฯ ใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ท าให้
การปฏิบตัิงานมปีระสทิธภิาพ และเกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของบรษิัทฯ สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย  การปฏบิตังิานในแต่ละระดบั ทัง้ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นการรายงาน รวมทัง้
ดา้นการปฏบิตัติามนโยบาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอบทาน ความเพยีงพอรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบการ
ควบคุมภายใน และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 ตามแบบประเมนิของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ซึ่งครอบคลุมในดา้นต่างๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฏิบตังิาน
ของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ร่วมกบับรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในของการด าเนินงานหรอื
กจิกรรมต่างๆ ภายในบรษิทัฯ รวมถงึระบบการบรหิารความเสีย่งและการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารควบคุมภายในทีด่ ีและมกีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้โดยได้
มกีารก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตัิ และมกีาร
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มคีวามเป็นอิสระและสามารถ
รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จรงิ  

องคก์รและสภาพแวดล้อม  

บรษิัทฯ มกีารจดัโครงสร้างองค์กรเพื่อใหก้ารปฏิบตังิานมคีวามคล่องตวัเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทัง้มีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตัง้แต่
องคป์ระกอบของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นฝ่ายบรหิาร 6 ท่าน และกรรมการภายนอก
ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5 ท่าน ท าให้ในการพิจารณาการ
ตดัสนิใจในการบรหิารงานต่างๆ ของบรษิทัฯ มกีารคานอ านาจกนัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ในส่วนของการจดัผงัองคก์รการบรหิารงาน บรษิทัฯ ไดแ้บ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มกีารก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ ทางฝ่ายจดัการและ
ผูบ้รหิารแต่ละสายงานด าเนินการพจิารณาและก าหนดเป้าหมายร่วมกนั จงึเชื่อมัน่ไดว้่าสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ โดยใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะช่วยในการ
ส่งเสรมิ ตดิตาม ประเมนิ และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ อกีทางหนึ่ง 
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การบริหารความเส่ียง  

ในการวางแผนและการบรหิารงานบรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัท าแผนงานประจ าปีทีม่เีป้าหมายทีช่ดัเจน
และวดัผลได ้ภายใต้วสิยัทศัน์ทีก่ าหนด ซึ่งขัน้ตอนในการจดัท าแผนงานจะมกีารวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเสีย่งในด้าน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนินงาน ตลอดจนมเีครื่องมอืในการชีว้ดัและตดิตามผลที่
มีความเหมาะสม รวมถึงในระหว่างการปฏิบตัิงานตามแผนจะมีการติดตามและประเมินปัจจยัความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ และหากมปัีจจยัความเสี่ยงทีเ่ปลี่ยนแปลงไป หรอื
เพิม่ขึน้จากทีไ่ดม้กีารประเมนิไวใ้นขัน้ตอนการวางแผน จะไดม้กีารปรบักลยุทธ์หรอืก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและ
รองรบัความเสีย่งนัน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร   

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการย่อย ประกอบดว้ย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดงักล่าวได้ปฏิบตัิงานภายใต้
ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเคร่งครดัและเหมาะสม  

ในด้านการบรหิารงาน บรษิัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบในแต่ละหน้าทีอ่ย่าง
เหมาะสมตามหลกัการกระจายอ านาจ รวมทัง้มมีาตรการในการติดตามให้การด าเนินงานของบรษิัทและบรษิทัย่อย 
เป็นไปตามกฎระเบยีบของบริษทัฯ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนเพื่อใหท้ศิ
ทางการท างานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้รวบรวมและก าหนดวฒันธรรมองค์กรขึน้ และได้ส่งเสรมิกจิกรรมเกี่ยวกบัวฒันธรรม
องคก์รอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งค่านิยม แนวทางปฏบิตั ิสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นเอกภาพและสอดคลอ้งกนั ซึง่
บรษิทัฯ เชื่อว่าวฒันธรรมองคก์รดงักล่าวจะส่งเสรมิในดา้นความซื่อสตัยต์่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ของพนักงานได้
ทางหนึ่ง อกีทัง้เป็นพลงัผลกัดนัไปสู่ความส าเรจ็ในอนาคต 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยมี
องคป์ระกอบตามความจ าเป็นและเพยีงพอ มเีน้ือหาสาระทีเ่หมาะสม มคีวามเป็นปัจจุบนั และความสะดวกในการเขา้ถงึ
ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมรีะบบรกัษาความปลอดภยัในการป้องกันผู้ที่มไิด้มส่ีวนได้เสียไม่ให้เขา้ถึงขอ้มูล
สารสนเทศทีม่คีวามส าคญัหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

ระบบการติดตาม  

บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามผลระหว่างการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้รหิาร และมกีารจดัท ารายงานความ
คบืหน้าของงานโดยผูป้ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ ท าใหเ้กดิกระบวนการตดิตามและการรายงานขอ้มลูทีส่อดคล้องตรงตาม
ความจรงิ ส่งผลใหก้ารบรหิารงาน การตดัสนิใจ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการจดัใหม้ี
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อตดิตามและประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในทีว่างไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ข้อมูลหวัหน้าตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2561ไดแ้ต่งตัง้ให ้นางสาวนราลยั พรมสาร 
ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อให้
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มัน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยใหร้ายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ KPMG ท าหน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การตรวจสอบระบบควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมนีายศุภเชษฐ คุณาลกัษณ์กุล และ
นางสาวนัยน์ปพร สกุลญาต ิเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องหวัหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
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บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 

12. รายการระหว่างกนั 

12.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

1. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา (“นายอดศิกัดิ”์) - ▪ เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 11.6  

2. นางนาตยา ตัง้มติรประชา (“นางนาตยา”) - ▪ เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 8.73  

3. นางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา (“นางสาวอรยิา”)  ▪ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

4. นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ (“นางสลลิทพิ”) - ▪ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

5. นายมารวย ตัง้มติรประชา (“นายมารวย”) - ▪ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

6. บรษิทั เอเอน็แคปปิตอล จ ากดั ประกอบธุรกจิถอืครองทีด่นิ ▪ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 1 ท่าน ได้แก่ นางนาตยา เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน
บรษิทั เอเอน็แคปปิตอล จ ากดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 96.7 

▪ มกีรรมการร่วมกนั 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์(2) นางนาตยา (3) นางสาวอรยิา (4) นางสลลิทพิ และ 
(5) นายมารวย 

7. DHH  ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น ▪ กรรมการ ผู้บรหิารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน DHH โดยถือหุ้น
รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 70.0 ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถอืหุน้รอ้ยละ 
35.0  

▪ มกีรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายอดศิกัดิ ์และ (2) นางนาตยา 

8. บรษิทั ทุนธารนิ จ ากดั ประกอบธุรกจิขายส่งสนิคา้ครวัเรอืน ▪ กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นางสลิลทิพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิัท ทุนธารนิ 
จ ากดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 50.0 

▪ มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสลลิทพิ 

9. บรษิทั ทุนทองมาวนิ จ ากดั ประกอบธุรกจิโรงรบัจ าน า ▪ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสลลิทพิ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั ทุนทองมาวนิ 
จ ากดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 46.3 

▪ มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสลลิทพิ 

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

10. บรษิทั เงนิเทอรโ์บ จ ากดั ประกอบธุรกจิใหส้นิเชื่อ ▪ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 2 ท่าน เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั เงนิเทอร์โบ 
จ ากดั โดยถือหุ้นรวมกนัคดิเป็นร้อยละ 30.4 ได้แก่ (1) นายอดิศกัดิ ์ถือหุ้นร้อยละ 15.2 และ (2) นาง
นาตยา ถอืหุน้รอ้ยละ 15.2  

▪ มกีรรมการร่วมกนั 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์(2) นางนาตยา (3) นางสาวอรยิา (4) นางสลลิทพิ และ 
(5) นายมารวย 

11. บรษิทั เอเอสเอม็ แลนด ์จ ากดั  
      (เดมิชื่อ บรษิทั ดูโฮมแลนด ์จ ากดั) 

ประกอบธุรกจิซือ้และการขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นของตนเองทีไ่มใ่ช่ เพื่อ

เป็นทีพ่กัอาศยั 

▪ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายอดศิกัดิ ์เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน    
บรษิทั เอเอสเอม็ แลนด ์จ ากดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 99.9  

▪ มกีรรมการร่วมกนั 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์(2) นางนาตยา (3) นางสาวอรยิา (4) นางสลลิทพิ และ 
(5) นายมารวย 

12. บรษิทั ดูโฮม เอก็ซ์เพรส จ ากดั ประกอบธุรกจิรา้นสะดวกซื้อ/มนิิมารท์ ▪ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 2 ท่าน เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั ดูโฮม เอก็ซ์
เพรส จ ากดั โดยถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 70.0 ไดแ้ก่ (1) นายอดศิกัดิ ์ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 และ (2) นาง
นาตยา ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0  

▪ มกีรรมการร่วมกนั 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์(2) นางนาตยา (3) นางสาวอรยิา (4) นางสลลิทพิ และ 
(5) นายมารวย 

13. บรษิทั เอเอสเอม็ เรยีล เอสเตท จ ากดั  
      (เดมิชื่อ บรษิทั ดูโฮม เรยีล เอสเตท จ ากดั) 

ประกอบธุรกจิถอืครองทีด่นิ ▪ กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิทั เอเอสเอ็ม 
เรยีล เอสเตท จ ากดั โดยถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 70.0 ไดแ้ก่ (1) นายอดศิกัดิ ์ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 และ 
(2) นางนาตยา ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0  

▪ มกีรรมการร่วมกนั 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์(2) นางนาตยา (3) นางสาวอรยิา (4) นางสลลิทพิ และ 
(5) นายมารวย 

14. บรษิทั เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
      (เดมิชื่อ บรษิทั ดูโฮม คอนซลัแตนท ์จ ากดั) 

 

ประกอบธุรกจิถอืครองทีด่นิ ▪ กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ 2 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิทั เอเอสเอ็ม 
คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 70.0 ไดแ้ก่ (1) นายอดศิกัดิ ์ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 และ 
(2) นางนาตยา ถอืหุน้รอ้ยละ 35.0 

▪ มกีรรมการร่วมกนั 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดศิกัดิ ์(2) นางนาตยา (3) นางสาวอรยิา (4) นางสลลิทพิ และ 
(5) นายมารวย 
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

  รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งันี้  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

1. น า ง น า ต ย า  แ ล ะ บ ริ ษั ท  
เอเอน็แคปปิตอล จ ากดั 

1.1 ค่าเช่าที่ดินและอาคารซึ่ง
เป็นที่ตัง้คลงัสนิคา้ที่จงัหวดั
อุบลราชธานี 

▪ ค่าใชจ้่าย 
▪ เจา้หนี้ 
 

 
 
 

0.96 
- 
 
 
 
 

บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารที่อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จากบรษิทั เอเอน็แคปปิตอล จ ากดัเพื่อ
ใช้เป็นคลังสินค้า โดยมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระที่ได้ร ับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. และมีอายุสญัญาเช่า 3 ปี ซึ่งสามารถขยาย
ระยะเวลาการเช่าไดอ้กีคราวละ 3 ปี 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
เกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร ซึ่งมอีตัรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม
ราคาและเงื่อนไขการค้าทัว่ไป โดย
อตัราค่าเช่าดงักล่าวก าหนดตามราคาที่
ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่
ได้ร ับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดั ง ก ล่ า ว มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

2. บรษิทั ทุนธารนิ จ ากดั 2.1 รายการขายสนิคา้ 
▪ รายไดจ้ากการขาย 
▪ ลูกหนี้การคา้ 
– ยอดยกมาตน้งวด 
– เพิม่ระหว่างงวด 
– ช าระระหว่างงวด 
– ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
0.16 

 
- 

0.16 
(0.16) 
0.00 

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ส านักงานเป็น
ส่วนใหญ่ใหแ้ก่บรษิทั ทุนธารนิ จ ากดั โดยมรีาคาและ
เ งื่ อ น ไ ขทั ว่ ไ ป เ สมือ น กับก า รท า ร าย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิโดยมรีาคาและเงื่อนไขทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก 

 2.2 รายการซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปู 
▪ ซื้อสนิคา้ 

 
19.57 

บรษิทัฯ ซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปู จากบรษิทั ทุนธารนิ จ ากดั 
เพื่อน ามาจ าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยมี

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิโดยมรีาคาและเงื่อนไขทัว่ไป

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

▪ เจา้หนี้การคา้ 
– ยอดยกมาตน้งวด 
– เพิม่ระหว่างงวด 
– ช าระระหว่างงวด 
– ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
- 

19.57 
(19.57) 
0.00 

ราคาและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบัการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

เ ส มื อ น กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก 

3. บรษิทั ทุนทองมาวนิ จ ากดั 3.1 รายการขายสนิคา้ 
▪ รายไดจ้ากการขาย 
▪ ลูกหนี้การคา้ 
– ยอดยกมาตน้งวด 
– เพิม่ระหว่างงวด 
– ช าระระหว่างงวด 
– ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
0.59 

 
0.04 
0.59 
(0.52) 
0.11 

ทัง้นี้ ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบรษิัทฯ ขาย
ประเภทอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานเป็นส่วนใหญ่
ให้แก่ บริษัท ทุนทองมาวิน จ ากัด โดยมีราคาและ
เ งื่ อ น ไ ขทั ว่ ไ ป เ สมือ น กับก า รท า ร าย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิโดยมรีาคาและเงื่อนไขทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก 

4. บรษิทั เงนิเทอรโ์บ จ ากดั 4.1 รายการขายสนิคา้ 
▪ รายไดจ้ากการขาย 
▪ ลูกหนี้การคา้ 
– ยอดยกมาตน้งวด 
– เพิม่ระหว่างงวด 
– ช าระระหว่างงวด 
– ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
8.03 

 
3.88 
8.03 
(9.98) 
1.93 

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ส านักงานเป็น
ส่วนใหญ่ให้แก่บรษิัท เงนิเทอร์โบ จ ากดั โดยมรีาคา
และเงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิโดยมรีาคาและเงื่อนไขทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก 

  

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 
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12.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2561 ไดพ้จิารณาอนุมตันิโยบายการเขา้ท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหว่าง  
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัย์ฯ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และหลกัเกณฑ์
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได้ 

 ในกรณีที่กฎหมายดงักล่าวก าหนดใหร้ายการที่เกี่ยวโยงกนันัน้ต้องได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นใน
การท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการธุรกิจปกตหิรอืรายการสนับสนุน
ธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

 (ก) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัทีเ่ป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่ี
ความเกี่ยวขอ้งได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 

 (ข) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

 การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องไดร้บัการพจิารณาและให้
ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่อาจจะเกิดขึ้น 
บรษิัทฯ จะจดัให้มบีุคคลที่มคีวามรู้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชหีรอืผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่มคีวามเป็น
อิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจส อบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท า
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
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12.4 นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต 

 รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้คณะกรรมการบรษิทั ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกันของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 นอกจากนี้ หากมกีารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงและเงือ่นไขเกีย่วกบัธุรกรรมที่
เกีย่วโยงกนักบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งของบรษิทัฯ กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13.    ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ตารางสรปุงบการเงิน / งบการเงินรวม / อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

              2560 2561 2562 2560 2561 2562 

รำ  ด จำกกำร ำ    บรกิำร 18,575.54 18,445.36 17,868.70 18,575.54 18,445.36 17,868.70 

รำ  ด ร ม 18,664.21 18,535.17 17,971.82 18,666.87 18,544.19 17,979.88 

ก ำ ร ั  น  น  3,016.75   2,684.50   2,957.96   3,016.75   2,684.50   2,958.98  

ก ำ รก  น  นท นทำ กำร  นิ    ำษ   นิ ด   1,473.89   865.96   1,155.67   1,435.02   820.77   1,103.14  

ก ำ ร  ำหรบั    931.38   438.75   725.51   907.68   402.80   683.02  

            

 นิทร ั  ร ม 16,566.67 16,674.63 18,151.71 17,161.83 17,204.47 18,666.96 

หน   นิร ม 11,805.74 11,882.27 11,691.34 11,802.52 11,849.67 11,686.65 

   น    ู     ห  น 4,760.92 4,792.37 6,460.37 5,359.31 5,354.81 6,980.31 

                          

  ัรำก ำ ร ั  น  น (%)  16.24   14.55   16.55   16.24   14.55   16.56  

  ัรำก ำ ร  ท  ิ(%)  4.99   2.37   4.04   4.86   2.17   3.80  

                        (%)  21.72   9.19   12.89   19.78   7.52   11.07  

                          (%)  5.79   2.64   4.17   5.54   2.34   3.81  

                                     (    )  2.48   2.48   1.81   2.20   2.21   1.67  

                       (   )       

                   0.90   0.31   0.46   0.90   0.29   0.43  

                       4.73   3.42   4.08   5.32   3.82   4.40  

                (        )  1,006.58   1,400.00   1,584.96   1,006.58   1,400.00   1,584.96  
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14.    การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมการด าเนินงาน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดด าเนินการแล้ว ทัง้หมด 15 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 10 
สาขา ไดแ้ก่ สาขาอุบลราชธานี สาขานครราชสมีา สาขารงัสติ สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาพระราม 2 สาขาบาง
บวัทอง สาขาเชยีงใหม่ สาขาบางนา และสาขาเพชรเกษม และ Dohome ToGo 5 สาขา ไดแ้ก่ แมค็โครสาขาจรญัสนิท
วงศ์ แมค็โครสาขาสาทร บิก๊ซสีาขาบางพล ีเทสโก้โลตสัสาขาโคราช และพนัธุ์ทพิยส์าขางามวงศ์วาน โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการสาขาเพชรเกษมในเดอืนพฤศจกิายน 2562 เพื่อรองรบัลูกคา้ทีอ่าศยัและประกอบกจิการในบรเิวณ
ทศิใต้ของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกล้เคยีง ส่วนสาขา Dohome ToGo 5 สาขา เปิดใหบ้รเิวณโดยรอบเพื่อขยาย
ฐานลูกคา้กลุ่มคนเมอืงในท าเลกรุงเทพฯ และหวัเมอืงใหญ่ทีม่ศีกัยภาพ เน้นย่านชุมชนพกัอาศยัทีม่ปีระชากรหนาแน่น 
ซึ่ง Dohome ToGo เปิดด าเนินการในครึ่งปีหลงัของปี 2562 ตามกลยุทธ์ในการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อ
ขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมทัว่มากขึน้  

กลุ่มบรษิัทฯ จ าหน่ายสนิค้าทัง้ทีเ่ป็นสนิค้าภายใต้ตราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) และสนิค้าภายใต้ตรา
สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) โดยกลุ่มบรษิทัฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจ าหน่าย
สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 14.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 
16.0 ในปี 2562 ของรายได้จากการขายและค่าบรกิาร ซึ่งในอนาคต กลุ่มบรษิัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายเพิม่สดัส่วนสนิคา้
ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) เป็นรอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขายและการค่าบริการภายใน  
ปี 2565 

14.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายและค่าบรกิาร โดยส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเทา่กบั 18,664.21 ลา้นบาท 18,535.17 ลา้นบาท และ 
17,971.82 ล้านบาทตามล าดบั รายไดใ้นปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 3.0 จากปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้าก
กลุ่มสาขาเดมิทีล่ดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ประกอบกบัเหตุการณ์น ้าท่วม
ใหญ่ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีในเดอืนกนัยายน 2562 ซึง่ส่งผลกระทบใหย้อดขายของสาขาอุบลราชธานีลดลง แต่อย่างไรก็
ตาม รายไดข้องกลุ่มสาขาทีอ่ยู่ในช่วงเตบิโตสงูปรบัตวัเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ สาขาพระราม 2 สาขาบางบวัทอง สาขาเชยีงใหม่ 
และ โดยเฉพาะสาขาบางนาทีจ่ะเปิดด าเนินการเตม็ปีในปีนี้  2562 และสาขาทีเ่พิง่เปิดใหม่ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษมทีเ่พิง่
เปิดใหม่ในปี 2562 

กลุ่มบรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้น ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 3,016.75 
ลา้นบาท 2,684.50 ลา้นบาท และ 2,957.96 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 16.2 รอ้ย
ละ 14.6 และ รอ้ยละ 16.6 ตามล าดบั ในปี 2561 อตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ปรบัตวัลดลงเนื่องจากการปรบัลด
ราคาขายในระยะสัน้ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งเปิด
ด าเนินการในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2561 และปี 2562 อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มบรษิทัฯ ปรับตวัสูงขึน้โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากมปัีจจยัหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนการขายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 
ซึ่งเป็นกลุ่มสนิค้าที่มอีตัราก าไรขัน้ต้นที่สูงกว่าสินค้าภายใต้ตราสนิค้าอื่น (Non-house Brand) และการเพิม่ขึ้นของ
อตัราก าไรขัน้ต้นของสนิคา้หลายกลุ่มรวมถงึสดัส่วนการขายสนิคา้กลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งทีสู่งขึ้น ประกอบกบัการ
กลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ในไตรมาสแรกของปี 2562 มลูค่าเท่ากบั 73.29 ลา้นบาท ซึง่เป็นผล
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มาจากการปรบัปรุงประมาณการตัง้ส ารองค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเคลื่ อนไหวชา้ ทัง้นี้ ในการตัง้ส ารองดงักล่าวกลุ่ม
บรษิทัฯ ไดจ้ าแนกกลุ่มสนิคา้ใหม้คีวามละเอยีดมากขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอายุสนิคา้และระยะเวลาการเสื่อมสภาพและ
การลา้สมยัมากขึน้ รวมถงึการบรหิารจดัการสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

กลุ่มบรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 931.38 ล้าน
บาท 438.75 ลา้นบาท และ 725.51 ลา้นบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบั รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 2.4 และ 
รอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั ในปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธลิดลงจากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัลดลงประกอบกบั
การเพิม่ขึ้นของสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเพื่อรองรบัการขยาย
ธุรกจิและเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้
จากอตัราก าไรขัน้ต้นทีสู่งขึน้โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของสดัส่วนการขายสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ (House Brand) ซึง่เป็นกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูกว่าสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) 
และการเพิม่ขึ้นของอตัราก าไรขัน้ต้นของสนิค้าหลายกลุ่ม รวมถึงสดัส่วนการขายสนิค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งที่
สูงขึน้ และการกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยัและเคลื่อนไหวชา้ในไตรมาสแรกของปี 2562 มูลค่าเท่ากบั 73.29 ล้าน
บาท (การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยัและเคลื่อนไหวชา้หลงัหกัภาษีมมีูลค่าเท่ากบั 58.63 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 8.1 ของก าไรสุทธ)ิ สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขาย
และค่าบรกิาร 

มูลค่าสนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 16,566.67 ล้าน
บาท 16,674.63 ล้านบาท และ 18,151.71 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้
จาก (1) การก่อสรา้งศูนย์กระจายสนิคา้ (Distribution Center) สาขาบางนาเริม่เปิดด าเนินการในช่วงต้นปี 2561 และ
สาขาเพชรเกษมเริม่เปิดด าเนินการในช่วงปลายปี 2562  และ (2) การซื้อที่ดนิเพื่อรองรบัการขยายสาขาในอนาคต 
มลูค่าหนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 11,805.74 ลา้นบาท 11,882.27 
ล้านบาท และ 11,691.34 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักจากการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตามความต้องการเงินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงานและเงนิทุนในการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 4,760.92 ลา้นบาท 4,792.37 ลา้นบาท และ 6,460.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิม่ขึน้ตามก าไรสะสมทีส่งูขึน้และการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก ในปี 2562 

ส าหรบัการขยายสาขาในปี 2562 บรษิัทฯ เปิดสาขาขนาดใหญ่ 1 สาขาคอื สาขาเพชรเกษม ซึ่งสาขาเพชร
เกษมเป็นสาขาแรกที่ใช้ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ช่วยให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และเปิดสาขา Dohome ToGo เพิม่ 5 สาขา ได้แก่ แมค็โครสาขาจรญัสนิทวงศ์ แมค็โครสาขา
สาทร บิก๊ซสีาขาบางพล ีเทสโกโ้ลตสัสาขาโคราช และพนัธุท์พิยส์าขางามวงศว์าน ท าใหปั้จจุบนัมสีาขาขนาดใหญ่ทีเ่ปิด
บรกิารทัง้สิน้ 10 สาขา และสาขา Dohome ToGo 5 สาขา 

14.3 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

14.3.1 รายได้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น รวมถงึบรกิาร
ที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ดูโฮม” โดยรายได้ของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายและ
ค่าบรกิาร โดยค่าบรกิารส่วนใหญ่เป็นรายไดค้่าจดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการขาย และ (2) รายไดอ้ื่น 
เช่น เงนิสนับสนุนจากเจา้ของสนิคา้ และรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร เป็นตน้ 
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ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้รวมเท่ากบั 18,664.24 
ลา้นบาท 18,535.17 ลา้นบาท และ 17,971.82 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 129.04 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.7 ในปี 2561 
และลดลง 563.35 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.0 ในปี 2562 

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

โค    ้       ้ 

   ห    ี  ญชี  ้        ่ี 31 ธ    คม 

2560 2561 2562 

 ้       ้   ะ  ้       ้   ะ  ้       ้   ะ 

รำ  ด จำกกำร ำ    กำรบรกิำร     18,575.54          99.5     18,445.36          99.5     17,868.70          99.4  

รำ  ด   ่น         88.66            0.5          89.81            0.5         103.12            0.6  

     ้  ม      18,664.21          100.0       18,535.17          100.0      17,971.82          100.0  

 หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมรายได ้

(1) รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร
เท่ากบั 18,575.54 ลา้นบาท 18,445.36 ลา้นบาท และ 17,868.70 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.5 
รอ้ยละ 99.5 และ รอ้ยละ 99.4 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ลดลง 130.18 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.7 ในปี 2561 และลดลง 
576.66 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.1 ในปี 2562 เนื่องจากการหดตวัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่
ต่างจงัหวดั ประกอบกบัเหตุการณ์น ้าท่วมในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือเดอืนกนัยายน 2562 และการแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรมทีรุ่นแรงขึน้ แต่อย่างไรกต็าม รายไดข้องกลุ่มสาขาทีอ่ยู่ในช่วงเตบิโตสงูปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
สาขาบางนาทีเ่ปิดด าเนินการเตม็ปีในปี 2562 และสาขาเพชรเกษมทีเ่ปิดในปี 2562 ทัง้นี้เมื่อพจิารณาตามประเภทกลุ่ม
สนิคา้ พบว่า รายไดส้นิคา้กลุ่มก่อสรา้งมแีนวโน้มลดลงร้อยละ 10.5 ขณะทีร่ายไดส้นิคา้กลุ่มซ่อมแซมและสนิค้ากลุ่ม
ตกแต่งปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 และ 5.7 ตามล าดบั จงึเป็นเหตุใหโ้ครงสรา้งรายไดข้องสนิคา้กลุ่มก่อสรา้งต่อรายได้
จากการขายและบรกิารลดลงเหลอืรอ้ยละ 44.4 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้าทีร่อ้ยละ 48.1 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งตามประเภทสนิคา้ไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้ (1) 
สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) และ (2) สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารตามประเภทสนิคา้ 

โค    ้       ้จ        แ ะค         

   ห     ญชี  ้        ่ี 31 ธ    คม 

2560 2561 2562 

 ้   ะ(1)  ้   ะ(1)  ้   ะ(1) 

 นิค ำ ำ ใ   รำ นิค ำ  ่น (Non-house Brand)                   85.7                   85.6                   84.0  

 นิค ำ ำ ใ   รำ นิค ำ   ก   มบรษิทัฯ (House Brand)                   14.3                   14.4                 16.0 

  ม     ้จ        แ ะค                               100.0                 100.0                      100.0  

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 

รายได้จากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอื่น 
(Non-house Brand) โดยส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มสีดัส่วนรายได้จากการขายและ
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ค่าบรกิารจากการจ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) ลดลงเป็นรอ้ยละ 84.0 จากเดมิรอ้ยละ 85.6 
ในขณะที่รายได้จากการขายและค่าบรกิารจากการจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิัทฯ (House Brand) 
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 16.0 จากเดมิร้อยละ 14.4 เป็นผลมาจาก (1) นโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ ในการเพิม่สดัส่วนสนิคา้
ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) และ (2) การคดัเลอืกสนิคา้ทีต่รงต่อความต้องการของลูกค้า ทัง้นี้ 
กลุ่มบรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ใหเ้ป็นรอ้ยละ 20.0 
ของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร ภายในปี 2565  

(2) รายไดอ้ื่น 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้อื่นเท่ากบั 88.66 ล้าน
บาท 89.81 ลา้นบาท และ 103.12 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 และรอ้ยละ 0.6 ของ
รายไดร้วม ตามล าดบั 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี
รายไดอ้ื่นเท่ากบั 88.66 ลา้นบาท และ 89.81 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 1.15 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.3 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากเงนิสนับสนุนจากผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จาก (1) การไดร้บัเงนิสนับสนุนเพื่อจดั
รายการส่งเสรมิการขายพเิศษ และ (2) การไดร้บัเงนิสนับสนุนการท าการตลาดของสาขาบางนาที่เพิง่เปิดใหม่ในไตร
มาสที ่2 ปี 2561 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มี
รายไดอ้ื่นเท่ากบั 89.81 ล้านบาท และ 103.12 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 13.31 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 14.8 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากเงนิสนับสนุนจากผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จาก (1) การไดร้บัเงนิสนับสนุน
เพื่อจดัรายการส่งเสรมิการขายพเิศษ (2) การไดร้บัเงนิสนับสนุนการท าการตลาดของสาขาเพชรเกษมทีเ่พิง่เปิดใหม่ใน
ไตรมาสที ่4 ปี 2562 (3) รายไดเ้งนิค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยักรณีพืน้ทีอ่าคารของสาขาพระราม 2 ทรุดตวั
ลงในปี 2560 และ (4) เงนิสนับสนุนการช่วยเหลอืเหตุการณ์น ้าท่วมจากคู่คา้ 

14.3.2 ก าไรขัน้ต้น และอตัราก าไรขัน้ต้น  

อตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งตามประเภทสนิคา้ไดด้งันี้ 

ตารางแสดงอตัราก าไรขัน้ตน้ตามประเภทสนิคา้ 

             ้ ้  

   ห    ี  ญชี  ้        ่ี 31 ธ    คม  
2560 2561 2562 

 ้   ะ(1)  ้   ะ(1)  ้   ะ(1) 

 นิค ำ ำ ใ   รำ นิค ำ  ่น (Non-house Brand)              13.7                12.2   13.7  

 นิค ำ ำ ใ   รำ นิค ำ   ก   มบรษิทัฯ (House Brand)   31.5  28.7              31.8  

             ้ ้  16.2                  14.6          16.6  

หมายเหตุ:  (1) รอ้ยละแสดงอตัราก าไรขัน้ตน้ 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี
ก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 3,016.75 ล้านบาท และ 2,684.50 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 332.25 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 11.0 
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ทัง้นี้ คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 16.2 และ 14.6 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยที่ปรบัตวัลดลงมี
สาเหตุหลกัมาจาก 

▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ลดลงจากรอ้ยละ 31.5 เป็นรอ้ย
ละ 28.7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรบัลดราคาขายในระยะสัน้เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของ
กลุ่มบรษิทัฯ ในสภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) ลดลงจากรอ้ยละ 13.7 เป็นรอ้ยละ 12.2 
เนื่องจากการปรบัลดราคาขายในระยะสัน้เพื่อใหแ้ขง่ขนัไดใ้นสภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 
และการลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง โดยเฉพาะสนิคา้กลุ่มเหลก็ อย่างไรกด็ ีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นของสนิค้ากลุ่มเหล็กในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก ทัง้นี้ในช่วง ปี 
2559 - 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราก าไรขัน้ต้นจากสินค้ากลุ่มเหล็กจ าพวกเหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น
ประมาณรอ้ยละ 10.0 – 15.0 โดยรายไดจ้ากสนิคา้กลุ่มเหลก็คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20.0 – 30.0 ของ
รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร  

▪ การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานประจ าศูนย์กระจายสินค้าและค่าเสื่อมราคาของศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 
Center)  
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 2,684.50 ลา้นบาท และ 2,957.96 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 273.46 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.2 
ทัง้นี้ คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 14.6 และ 16.6 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยทีป่รบัตวัเพิม่ขึ้นมี
สาเหตุหลกัมาจาก  

▪ สดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบรกิารจากการจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิัทฯ (House 
Brand) ต่อรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารรวมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 14.4 เป็นรอ้ยละ 16.0 เพิม่ขึน้ตามกลยุทธ์
ของกลุ่มบรษิทัฯ 

▪ อตัราก ำ ร ั  น  น    นิค ำ ำ ใ   รำ นิค ำ   ก   มบรษิทัฯ (House Brand)     นิค ำ ำ ใ   รำ นิค ำ  ่น 
(Non-house Brand)   ิ่ม ึ นจำกร      28.7   ็นร      31.8    จำกร      12.2   ็นร      13.7 
 ำม  ำดบั โด ม  ำ ห  มำจำก ดั   นกำร ำ  นิค ำก   มซ  ม ซม    ก    ท  ่ ู ึ น กำรก บัรำ กำรค ำ   ่ 
 นิค ำ  ำ ม ั    ค  ่ น ห ช ำมู ค ำ ท ำกบั 73.29   ำนบำท ซึ่   ็น  มำจำกกำร รบั ร   ร มำณกำร ั   
  ำร  ค ำ   ่  นิค ำ  ำ ม ั    ค  ่ น ห ช ำ ซึ ่บรษิทัฯ  ด จ ำ นกก   ม นิค ำให ม ค ำม      ดมำก ึ น   ่ ให 
  ดค    กบั ำ   นิค ำ   ร      ำกำร   ่ ม  ำ    กำร  ำ ม ัมำก ึ น   กทั    กำรบรหิำรจดักำร  นท น
 ำ ท ม่  ร  ทิ  ิำ มำก ึ น  ร ก บกบัรำ  ด จำกกำรบรหิำรศูน  กร จำ  นิค ำ (Distribution Center)  ริม่
  ูก  ำค ำใช จ ำ จ ึท ำให   นท น นิค ำ ด   

14.3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานขาย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
พนักงานบรหิาร ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งสนิคา้ และค่าใชจ้่ายทางการตลาด โดยส าหรบั
ปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 
1,614.30 ลา้นบาท 1,907.00 ลา้นบาท และ 1,879.09 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 292.70 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.1 
ในปี 2561 และลดลง 27.91 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.5 ในปี 2562  
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ตารางแสดงโครงสรา้งค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร 

โค    ้  ค  ใช้จ   ใ       แ ะ    ห    ี  ญชี  ้        ่ี 31 ธ    คม 
      ห   2560 2561 2562 

   ้       ้   ะ(2)  ้       ้   ะ(2)  ้       ้   ะ(1) 

ค ำใช จ ำ  ก  ่ กบั นัก ำนจำกกำร ำ  622.69 38.6 644.37 33.8      653.08     34.6  

ค ำใช จ ำ  ก  ่ กบั นัก ำนจำกกำรบรหิำร 144.38 8.9 223.12 11.7     241.32  13.3  

ค ำ   ่ มรำคำ   ค ำ ดัจ ำหน ำ  333.08 20.6 363.77 19.1 369.11       19.5  
ค ำใช จ ำ ในกำรจดั    นิค ำ 161.98 10 157.73 8.3       147.45        7.8  
ค ำใช จ ำ ทำ กำร  ำด 83.48 5.2 150.08 7.9         93.25         4.9  

  ่นๆ(1) 268.70 16.6 367.95 19.3        374.88       19.8  

  มค  ใช้จ   ใ       แ ะ      ห   1,614.30 100 1,907.00 100      1,879.09      100  

หมายเหตุ: (1) เช่น ค่าเผื่อหนี้สญู ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุสิน้เปลอืง ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และประกนัภยั ค่าภาษเีฉพาะธุรกจิและค่าด าเนินการ ค่าทีป่รกึษาและพฒันาระบบ และค่าเช่าทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ 

 (2) รอ้ยละของรวมค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารทีส่ าคญัดงันี้ 

▪ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายและบริหารส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 
เท่ากบั 767.07 ล้านบาท 867.49 ล้านบาท และ 894.40 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 100.42 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 13.1 ในปี 2561 และเพิม่ขึน้ 26.91 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.1 ในปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก (1) เพิม่
จ านวนพนักงานใหม่เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการสาขาใหม่มปีระสทิธภิาพ (2) การปรบัเพิม่ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
และพนักงานประจ าปีตามนโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ 

▪ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากการเปิด
ด าเนินการสาขาใหม่และค่าเสื่อมราคาจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะประเภทรถขนส่งเพื่อรองรบัการ
ใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้  

▪ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งสนิคา้ลดลง เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้แก่ลูกคา้ดว้ยรถขนส่งของกลุ่ม
บรษิทัฯ มากขึน้ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการจดัส่งสนิคา้ทีจ่่ายใหก้บัผูข้นส่งภายนอกลดลง  

▪ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ เท่ากบั 
83.48 ล้านบาท 150.08 ล้านบาท และ 93.25 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 66.60 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 79.8 
ในปี 2561 และ ลดลง 56.83 ล้านบาท หรอืร้อยละ 37.9 ในปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วย (1) ค่าสื่อประชาสมัพนัธ์ และ (2) ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขาย ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพิม่ขึน้ในปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ ต้องการกระตุ้นยอดขายใน
สภาวะที่ก าลงัซื้อของครวัเรือนในต่างจงัหวดัลดลง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรบัแผนการตลาดปี 2562 ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายทางการตลาดลดลง 

▪ ค่าใชจ้่ายอื่นส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 268.70 ล้าน
บาท 367.95 ลา้นบาท และ 374.88 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 99.25 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 36.9 ในปี 2561 
และเพิม่ขึน้ 6.93 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.9 ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายอื่นในเพิม่ขึน้ในปี 2561 มสีาเหตุหลกัจากค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสูญทีเ่พิม่ขึ้นจากการปรบัปรุงประมาณการการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ เพื่อให้สะทอ้นอายุ
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ของลูกหนี้มากขึน้ส่งผลใหค้่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้ และค่าทีป่รกึษาและพฒันาระบบที่เพิม่ขึน้จากการ
ว่าจ้างที่ปรกึษา และการเช่า Cloud Server เพื่อรองรบัการปรบัปรุงระบบ SAP HANA และส่วนในปี 2562
เพิม่ขึน้เลก็น้อย จากค่าทีป่รกึษาซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่คราวเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการซื้อซอฟแวรส์ าหรบัใชใ้นส านักงาน 

14.3.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายอื่น สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของผลขาดทุนสุทธจิากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ 
สัง่ซื้อสนิคา้จากต่างประเทศมากขึน้ อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนโดยการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิ เช่น สญัญาซื้อหรอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) 

และสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เป็นต้น จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ รบัรู้ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นเพยีงบางส่วน 

14.3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั 
316.88 ล้านบาท 320.20 ล้านบาท และ 298.04 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึ้น 3.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 ในปี 
2561 และลดลง 22.16 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.9 ในปี 2562 สอดคลอ้งกบัจ านวนเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิทีล่ดลงและอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง ประกอบกบัปี 2562 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของเงนิกูย้มืบางส่วนถกู
บนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ถาวรในระหว่างการก่อสร้างส าหรบัสาขาบางนาและศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution 
Center)   

14.3.6 ภาษีเงินได้ 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 
225.63 ล้านบาท 107.01 ล้านบาท และ 132.12 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 118.62 ล้านบาท หรอืร้อยละ 52.6 ในปี 
2561 เพิม่ขึน้ 25.11 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 23.5 ในปี 2562 โดยสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของก าไรก่อนภาษเีงนิ
ไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบกบัในปี 2562 บรษิทัฯ สามารถน าค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้สามญั
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกมาเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษไีด้ 

14.3.7 ก าไรสุทธิ และอตัราก าไรสุทธิ  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิท่ากบั 931.38 ล้าน
บาท 438.75 ล้านบาท และ 725.51 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 492.63 ล้านบาท หรอืร้อยละ 52.9 ในปี 2561 และ
เพิม่ขึน้ 286.76 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 65.4 ในปี 2562  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี
ก าไรสุทธเิท่ากบั 931.38 ล้านบาท และ 438.75 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 492.63 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 52.9 ซึ่งคดิ
เป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 5.0 และ 2.4 ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การลดลงของอตัรา
ก าไรขัน้ต้น และ (2) การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อรายได้จากการขายและค่าบรกิาร 
จากรอ้ยละ 8.7 เป็นรอ้ยละ 10.3  

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มี
ก าไรสุทธเิท่ากบั 438.75 ลา้นบาท และ 725.51 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 286.76 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 65.4 ซึง่คดิ
เป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 2.4 และ 4.0 ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเพิม่ขึ้นของ
อตัราก าไรขัน้ต้นโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของสดัส่วนการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบรษิัทฯ 
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(House Brand) ท  ่ ิม่ ึ น ำมก   ท     ก   มบรษิทัฯ (2)  ดั   นกำร ำ  นิค ำก   มซ  ม ซม    ก    ท  ู่  ึ น (3) 
การกลบัรายการค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวชา้มูลค่าเท่ากบั 73.29 ล้านบาท (การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้
ล้าสมยัและเคลื่อนไหวชา้หลงัหกัภาษีมมีูลค่าเท่ากบั 58.63 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.1 ของก าไรสุทธ)ิ และ (4) 
การบรหิารจดัการตน้ทุนขายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

14.4 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.4.1 สินทรพัยร์วม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 16,566.67 ล้านบาท 
16,674.63 ล้านบาท และ 18,151.71 ตามล าดบั เพิม่ขึ้น 107.96 ล้านบาท หรอืร้อยละ 0.7 ใน ปี 2561 และเพิม่ขึ้น 
1,477.08 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.9 ในปี 2562 โดยการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยร์วมทีส่ าคญั มดีงันี้ 

1)  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 1,043.00 ล้าน
บาท 838.87 ล้านบาท และ 859.90 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 204.13 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 19.6 ใน ปี 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและตัว๋เงนิรบั และเพิม่ขึ้นในปี 2562 เท่ากบั 
21.03 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.4 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าทีเ่พิม่ขึน้ 

2)  สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 6,712.71 ลา้นบาท 6,260.20 
ล้านบาท และ 7,048.16 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 452.51 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.7 ในปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการสัง่ซื้อสนิคา้และการบรหิารจดัการสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
รวมถึงการเปิดด าเนินการของศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) และเพิม่ขึ้นในปี 2562 เท่ากบั 
787.96 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 12.6 โดยมสีาเหตุมาจากการสตอ็คสนิคา้เพื่อรองรบัการเปิดสาขาใหญ่ทีเ่ปิด
ไตรมาส 4 ปี 2562 คอื สาขาเพชรเกษม และรองรบัการขยายทัง้สาขาใหญ่และสาขาดโูฮมทโูกในอนาคต 

3)  ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 8,286.57 ลา้นบาท 
8,865.71 ล้านบาท และ 9,619.30 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 579.13 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 7.0 ใน ปี 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การเปิดด าเนินการของศูนย์กระจายสนิคา้ (Distribution Center) และ
สาขาบางนา (2) การซื้อทีด่นิเพื่อรองรบัการขยายสาขาในอนาคต และ (3) การลดลงของมลูค่าตามบญัช ี– 
สุทธจิากการตดัค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และเพิม่ขึน้ในปี 2562 เท่ากบั 753.60 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 8.5 มสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเพิม่ขึน้จากการก่อสรา้งสาขาเพชรเกษม (2) การซื้อ
ทีด่นิเพื่อรองรบัการขยายสาขาในอนาคตและ (3) การลดลงของมลูค่าตามบญัช ี– สุทธจิากการตดัค่าเสื่อม
ราคาของอาคารและอุปกรณ์ 

14.4.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าหนี้สินรวมเท่ากับ 11,805.74 ล้านบาท 
11,882.27 ล้านบาท และ 11,691.34 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึ้น 76.53 ล้านบาท หรอืร้อยละ 0.6 ใน ปี 2561 และ
ลดลง 190.92 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.6 ในปี 2562 โดยการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิทีส่ าคญั มดีงันี้ 

1)  เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 
2562 เท่ากบั 6,402.81 ลา้นบาท 6,577.03 ลา้นบาท และ 5,731.71 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 174.22 
ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2.7 ใน ปี 2561 และลดลง 845.32 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 12.9 ในปี 2562 ทัง้นี้ เงนิ
เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิถูกน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 
โดยทีล่ดลงเยอะในปี 2562 มาจาก (1) การเปลี่ยนเทอมการจ่ายช าระจากระยะสัน้เป็นระยะยาว และ (2) 
การน าเงนิจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรกไปจ่ายช าระคนื 
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2)  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 2,819.04 ล้านบาท 
2,128.13 ล้านบาท และ 2,488.18 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 690.93 ล้านบาท หรอืร้อยละ 24.5 ในปี 
2561 และเพิม่ขึน้ 360.05 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 16.9 ในปี 2562 ซึ่งคดิเป็นระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของ
กลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 49.2 วนั 48.7 วนั และ 48.7 วนั ตามล าดบั 

3)  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 2,351.76 ลา้น
บาท 3,048.22 และ 3,339.14 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 696.46 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29.6 ใน ปี 2561 
โดยมสีาเหตุส าคญัมาจาก (1) การเบกิใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการ
ก่อสรา้งศูนย์กระจายสนิคา้ (Distribution Center) และสาขาบางนา และเพื่อปรบัสดัส่วนเงนิกู้ยมืระยะสัน้
และระยะยาวใหเ้หมาะสมมากขึน้ และ (2) การช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามเงือ่นไข
ก าหนดการช าระคนืในสญัญาเงนิกู ้และเพิม่ขึน้ 290.92 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.5 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจาก (1) การเปลี่ยนเทอมการจ่ายช าระจากระยะสัน้เป็นระยะยาว (2) การช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงนิตามเงือ่นไขก าหนดการช าระคนืในสญัญาเงนิกู้  

14.4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4,760.92 ล้านบาท 
4,792.37 ล้านบาท และ 6,460.37 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึ้น 31.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ใน ปี 2561 และ
เพิม่ขึน้ 1,668.00 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 34.8 ในปี 2562 ตามผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ และการเสนอขายหุน้
ต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก ในปี 2562 

ณ วนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
100.00 บาท เพื่อช าระให้แก่ครอบครวัตัง้มติรประชาในการซื้อหุ้นทัง้หมดของ DHG ภายใต้แผนการปรบัโครงสรา้ง
กลุ่มบรษิทัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) 
และน าหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มทีุนที่
ออกช าระแลว้เท่ากบั 1,400.00 ลา้นบาท  

การปรบัโครงสรา้งดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (Business Combination Under 
Common Control) บรษิทัฯ จงึจดัท างบการเงนิรวมส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และมกีารบนัทกึ
รายการทางบญัชใีนส่วนของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ (1) ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 654.66 ลา้นบาท จากการบนัทกึมลูค่าของหุน้ทีอ่อก
และช าระแล้วทีร่าคายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดร้บั และ (2) ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
598.39 ลา้นบาท ซึง่แสดงผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยสุ์ทธิทีไ่ดร้บั 

ภายในปี 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่24 มถิุนายน 2562 ไดพ้จิารณาอนุมตัิ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลมูลค่า 1.79 บาทต่อหุ้น หรอืคดิเป็นมูลค่าทัง้หมด 2,506.00 ล้านบาท จากก าไรสะสม
ของบรษิทัฯ  

และเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public 
Offering: IPO) จ านวน 456.16 ลา้นหุน้ หุน้ทีอ่อกใหม่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ขายใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 7.80 
บาท 
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14.5 ค าอธิบายและการวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

กระแสเงินสด 

ตารางแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดแยกตามประเภท 

แห    ่ีม แ ะใช้       ะแ        

   ห    ี  ญชี  ้        ่ี 31 ธ    คม 

2560 2561 2562 

  ำนบำท   ำนบำท   ำนบำท 

  นิ ด  ท ทิ  ่ด มำ (ใช   ) ในกจิกรรมด ำ นิน ำน      1,989.88         852.35         588.26  

  นิ ด  ท ทิ  ่ด มำ (ใช   ) ในกจิกรรม  ท น     (1,191.65)     (1,245.59)       (944.04) 

  นิ ด  ท ทิ  ่ด มำ (ใช   ) ในกจิกรรมจดัหำ  นิ       (770.58)        470.12         392.70  

  ม         ธ  ่ี  ้ม  (ใช้  )    ธ              27.64              76.88              36.92  

(1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปใน
กจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,989.88 ลา้นบาท 854.88 ลา้นบาท และ 588.26 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าในกจิกรรมด าเนินงาน
เท่ากับ 1,989.88 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,157.01 ล้านบาท และผลสุทธขิองการ
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีนจาก (1) การลดลงของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 169.20 ลา้นบาท และ (2) การเพิม่ขึน้
ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 553.79 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าในกจิกรรมด าเนินงาน
เท่ากบั 854.88 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิองการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีนจาก (1) การลดลงของ
สนิค้าคงเหลอื 424.70 ล้านบาท และ (2) การเพิม่ขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 131.33 ล้านบาท และ (3) การ
ลดลงของเจา้หนี้การคา้ 542.37 ลา้นบาท  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวามคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าในกจิกรรมด าเนินงาน
เท่ากบั 588.26 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิองการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีนจาก (1) การลดลงของ
สนิคา้คงเหลอื 704.03 ลา้นบาท และ (2) การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 289.84 ลา้นบาท  

(2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุนเท่ากบั 1,191.65 ลา้นบาท 1,248.12 ลา้นบาท และ 944.04 ลา้นบาทตามล าดบั  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 
1,191.65 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการซื้อที่ดินสาขาเพชรเกษม และการก่อสร้างสาขาบางนา และศูนย์
กระจายสนิคา้ (Distribution Center) และ (2) การเพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจ าธนาคารทีต่ดิภาระประกนั  

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 
1,248.12 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การช าระค่าที่ดนิส าหรบัสาขาในอนาคต และการช าระค่าก่อสร้างศูนย์
กระจายสนิคา้ (Distribution Center) และสาขาบางนา 
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ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 
944.04 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การช าระค่าทีด่นิส าหรบัสาขาในอนาคต และการช าระค่าก่อสรา้งสาขาเพชร
เกษม 

(3) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี(่ใชไ้ป)ไดม้า
ในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั (770.58) ลา้นบาท 470.12 ลา้นบาท และ 392.70 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิ
เท่ากบั 770.58 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 
675.03 ลา้นบาท (2) การจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 604.90 ลา้นบาท (3) การเบกิเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 774.41 ล้านบาท เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรับการก่อสร้างศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution 
Center) และสาขาบางนา และ (4) การจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 524.70 ลา้นบาท ตามก าหนด  

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ด้มาในกจิกรรมจดัหาเงนิ
เท่ากบั 470.12 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเบกิเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 
189.28 ล้านบาท (2) การเบิกเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,204.59 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส าหรบัการ
ก่อสรา้งศูนย์กระจายสนิคา้ (Distribution Center) และสาขาบางนา และเป็นการปรบัสดัส่วนเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะ
ยาวให้เหมาะสมมากขึ้น (3) การจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 508.12 ล้านบาท ตามเงื่อนไข
ก าหนดช าระคนืในสญัญา และ (4) การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวน 403.00 ลา้นบาท 

ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ด้มาในกจิกรรมจดัหาเงนิ
เท่ากบั 392.70 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การรบัช าระจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(2) การจ่ายเงนิปันผล (3) การรบัเงนิจากเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 290.91 ล้านบาท และ (4) การจ่าย
คนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 845.32 ลา้นบาท 

14.6 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

14.6.1 ผลกระทบจากการลงทุนในการก่อสร้างและเร่ิมด าเนินการสาขาใหม่ 

ก   มบรษิทัฯ ม   นท จ่   ิดด ำ นินกำร ำ ำใหญ  3  ำ ำใน   2563     ำ ำโฮมทโูก  ่น ำมก   ท  ในกำร
 ฒันำช   ทำ กำรจดัจ ำหน ำ    ่   ำ ฐำน ูกค ำให คร บค  มทั ่ ร  ทศมำก ึ น  

การเริม่ด าเนินการสาขาใหม่จะท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ รบัรูค้่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงตน้ 
ซึ่งส่วนมากมาจากการจา้งพนักงานประจ าสาขาทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายคงที ่ในขณะที่รายได้จากการขายและค่าบรกิารของ
สาขาดงักล่าวยงัคงเตบิโตได้ไม่เตม็ที ่ซึ่งอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายและค่าบรกิารของสาขาดงักล่าวยงั
ขึ้นอยู่กับปัจจยัส าคญัต่างๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัที่
รุนแรงในธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งและวสัดุตกแต่ง โดยอาจท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น 
อตัราก าไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ปรบัตวัลดลงในช่วงปี
แรกๆ  

อย่างไรกด็ใีนระยะยาวกลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการขยายสาขา เช่น การเตบิโตของรายได้
และผลด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น อ านาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิตหากสัง่สินค้าในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
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ความสามารถในการท าก าไร และการเป็นที่รู้จกัและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิม่ขึ้น เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ คาดว่าจะ
สามารถชดเชยผลกระทบระยะสัน้ต่ออตัราส่วนทางการเงนิได ้

14.6.2 ผลกระทบจากความสามารถในการเพ่ิมสดัส่วนการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
(House Brand) 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัทฯ มสีดัส่วนการจ าหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิทัฯ 
(House Brand) ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 14.3 ในปี 2560 เป็น รอ้ยละ 16.0 ในปี 2562 ของรายไดจ้ากการ
ขายและค่าบริการตามกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ โดยในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายเพิม่
สดัส่วนการจ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) เป็นรอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขาย
และการค่าบรกิารภายในปี 2565  

การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House 
Brand) เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส่งผลใหผ้ลด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ปรบัตวัดขีึ้น เนื่องจากสนิค้าดงักล่าวมอีตัราก าไร
ขัน้ต้นที่สูงกว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-house Brand) จากต้นทุนการขายและการตลาดที่ต ่ากว่า โดย
อตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ดร้บัผลกระทบไดแ้ก่ อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 
และอตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ทัง้นี้ หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถเพิม่สดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้ภายใตต้รา
สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ไดต้ามเป้าหมาย กอ็าจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ให้
ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ได ้
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันี้แล้วด้วยความระมัดระวงั บริษัทฯ       

ขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน 
สาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

1. งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้  

2. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และได้
แจง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่22 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การ
กระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้นาง สลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ ต าแหน่ง กรรมการบรหิาร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไว้
ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อนาง สลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ ก ากบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัรองความ ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ชื่อ     ต าแหน่ง   ลายมอืชื่อ 

1. นายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา   ประธานกรรมการบรหิาร …………………………… 

 
2. นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ   กรรมการบรหิาร  …………………………… 

 
  ชื่อ     ต าแหน่ง   ลายมอืชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ   

นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ   กรรมการบรหิาร  …………………………… 
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ทัง้นี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องร่วมกนัรบั
ผดิ ต่อบุคคลทีซ่ื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึน้เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้อืหุน้หรอื 
ประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญั หรอืปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัใน 
กรณีของงบการเงนิ และรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัหรอืรายงานอื่นใดทีต่อ้งเปิดเผย 
ตามมาตรา 56 หรอืมาตรา 199 โดยมไิด้จ ากดัความรบัผดิไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารทีล่งลายมอืชื่ อรบัรองความ 
ถูกตอ้งของขอ้มลูในเอกสารดงักล่าวเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารซึง่สามารถพสิจูน์ไดว้่าโดยต าแหน่งหน้าที ่
ตนไม่อาจล่วงรูถ้งึความแทจ้รงิของขอ้มลู หรอืการขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้นัน้ ย่อมไม่มคีวามรบัผดิตามมาตรา 89/20 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
1. นายฉัตรชยั  ตวงรตันพนัธ ์(อายุ 63 ปี) 

▪ ประธานกรรมการบรษิทั   
▪ กรรมการอสิระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 พฤษภาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
- ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร(์เคม)ี มหาวทิยาลยัมหดิล 
▪ ปรญิญาโท International Marketing United States International University 
▪ ปรญิญาเอก International Business United States International University 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี-  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  
▪ ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บจก.เอฌอ็งซ ์
▪ ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บจก.แวต รฟัีนด ์เซน็เตอร ์(ไทยแลนด)์ 
▪ ปัจจุบนั ทีป่รกึษา สมาคมผูค้า้ปลกีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

2. นายอดิศกัด์ิ  ตัง้มิตรประชา (อายุ 66 ปี)  
▪ รองประธานกรรมการ  
▪ ประธานกรรมการบรหิาร 
▪ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
▪ กรรมการผูจ้ดัการ 
▪ กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรบัรอง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 พฤษภาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

11.64 % 
8.73 % 

คู่สมรสของนางนาตยา ตัง้มติรประชา 
บดิาของนางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา, 

นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ และ 
นายมารวย ตัง้มติรประชา 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
12.12% 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี-  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คดิดโีลจสิตกิส ์
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม ออโตเมชัน่ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอนเนอรจ์ ี
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เงนิเทอรโ์บ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอน็แคปปิตอล 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ เรยีลเอสเตท 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอก็ซ์เพรส 

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีพรอ็พเพอรต์ี้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ แลนด์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮมโฮลดิง้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ศ.อุบลวสัดุ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อะลาดนิ ชอ้ปออนไลน์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อุบลวสัดุ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เงนิเทอรโ์บ อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

3. นางนาตยา  ตัง้มิตรประชา (อายุ 65 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ รองกรรมการบรหิาร 
▪ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
▪ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
▪ กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรบัรอง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 พฤษภาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

8.73 % 
11.64 % 

คู่สมรสของนายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 
มารดาของนางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา, 

นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ และ 
นายมารวย ตัง้มติรประชา 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
12.12 % 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี-  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คดิดโีลจสิตกิส ์
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม ออโตเมชัน่ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอนเนอรจ์ ี
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เงนิเทอรโ์บ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอน็แคปปิตอล 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ เรยีลเอสเตท 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอก็ซ์เพรส 

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีพรอ็พเพอรต์ี้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ แลนด์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮมโฮลดิง้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ ศ.อุบลวสัดุ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อะลาดนิ ชอ้ปออนไลน์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อุบลวสัดุ 

  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

4. นางสาวอริยา  ตัง้มิตรประชา (อายุ 37 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการบรหิาร 
▪ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิารและจดัซื้อ 
▪ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ 
▪ กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรบัรอง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 พฤษภาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

5.82 % 
- ไม่ม ี- 

บุตรของนายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 
 และนางนาตยา ตัง้มติรประชา 

พีส่าวของนางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ และ 
นายมารวย ตัง้มติรประชา 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
3.46 % 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คดิดโีลจสิตกิส ์
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม ออโตเมชัน่ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอนเนอรจ์ ี
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เงนิเทอรโ์บ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอน็แคปปิตอล 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ เรยีลเอสเตท 

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอก็ซ์เพรส 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีพรอ็พเพอรต์ี้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ แลนด์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีเทรดดิง้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ศ.อุบลวสัดุ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อุบลวสัดุ 

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.บซีพี ีดเีวลลอปเมนท์  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

5. นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ (อายุ 36 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการบรหิาร 
▪ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัช ีการเงนิ และสนับสนุนองคก์ร 
▪ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีและการเงนิ 
▪ รกัษาการรองผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
▪ รกัษาการผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 
▪ กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสอืรบัรอง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 พฤษภาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

5.82 % 
- ไม่ม ี- 

บุตรของนายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 
 และนางนาตยา ตัง้มติรประชา 

น้องสาวของนางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา 
และพีส่าวของนายมารวย ตัง้มติรประชา 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
3.46 % 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การอบรมในปี 2562 :  
▪ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คดิดโีลจสิตกิส ์
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม ออโตเมชัน่ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอนเนอรจ์ ี
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เงนิเทอรโ์บ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอน็แคปปิตอล 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ เรยีลเอสเตท 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอก็ซ์เพรส 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท์ 

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีพรอ็พเพอรต์ี้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ แลนด์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีเทรดดิง้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทุนทองมาวนิ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทุนธารนิ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.มนัน่ีโอเค  
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ศ.อุบลวสัดุ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อุบลวสัดุ 

 
  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

6. นายมารวย  ตัง้มิตรประชา (อายุ 28 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการบรหิาร 
▪ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และการตลาดออนไลน์ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 3 กรกฎาคม 2562 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

5.82 % 
- ไม่ม ี- 

บุตรของนายอดศิกัดิ ์ตัง้มติรประชา 
 และนางนาตยา ตัง้มติรประชา 

น้องชายของนางสาวอรยิา ตัง้มติรประชา 
และนางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
3.46 % 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
▪ ปรญิญาโท Global MBA Program University Of Michigan 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2562 :  - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คดิดโีลจสิตกิส ์
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอก็ซ์เพรส 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีพรอ็พเพอรต์ี้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ทเีอม็พซี ีเทรดดิง้ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ศ.อุบลวสัดุ 

▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อะลาดนิ ชอ้ปออนไลน์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อุบลวสัดุ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอเอสเอม็ เรยีลเอสเตท 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ เอเอสเอม็ คอนซลัแตนท์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ เอเอสเอม็ แลนด์ 
▪ ปัจจุบนั กรรมการ เอเอน็แคปปิตอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

7. นางสาวพิกลุ  สมวนั (อายุ 48 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 กรกฎาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.01 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีสิเทริน์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

- ไม่ม ี-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

8. นายชลิต  ทองประยูร (อาย ุ63 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการอสิระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 28 พฤษภาคม 2561 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
- ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
▪ วุฒบิตัผิูเ้ชีย่วชาญศลัยกรรม แพทยสภา 
▪ ปรญิญาตร ีการจดัการกอลฟ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
▪ ปรญิญาโท การจดัการกอลฟ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ ปัจจบุนั ผูช้ว่ยอ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ 
▪ 2556 – 2560 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ 

 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

9. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ (อายุ 60 ปี) 
▪ กรรมการ, กรรมการอสิระ 
▪ กรรมการอสิระ 
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
▪ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
▪ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 26 เมษายน 2562 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
- ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
▪ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Wagner College 
▪ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 
▪ หลกัสตูรนักบรหิารยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระดบัสงู สถาบนัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตสิญัญา ธรรมศกัดิ ์(นยปส.) 
▪ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) 
▪ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (TEPCoT) 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2562 :  
▪ Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

▪ 2552 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.เอม็ บ ีเค 
▪ 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้ านวยการ บมจ.เอม็ บ ีเค 
▪ 2550 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) 
▪ 2548 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ.ไทยรุง่ยเูน่ียนคาร์ 
▪ 2560 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรษิทั บมจ.ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ี
▪ 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน บมจ.ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ี
▪ 2552 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ี
▪ 2550 – 2561 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.โรงแรม รอยลัออคดิ (ประเทศไทย) 
▪ 2543 – 2550 กรรมการบรหิาร บมจ.โรงแรม รอยลัออคดิ (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  
▪ ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของ บมจ.เอม็ บ ีเค 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชยั (อายุ 66 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการอสิระ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 3 กรกฎาคม 2562 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
- ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
▪ ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
▪ ปรญิญาโท พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
▪ The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2562 : - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

▪ 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
▪ 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา 
▪ 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.หลกัทรพัย ์เมย ์แบงก ์กมิเอง็ (ปทท.) 
▪ 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทบทวนกลยุทธและโครงสรา้ง บมจ.อนิทชั โฮลดิง้ 
▪ 2557 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษาประธานกรรมการ และการลงทุน บมจ.ทพิยประกนัภยั 
▪ 2557 - 2558 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  
▪ 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บจก.เคทบีเีอส รทีแมเนจเมนท ์
▪ 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส์ 
▪ 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ออโธพเีซยี 
▪ 2558 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัช ีและอนุกรรมการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาต ิ
▪ 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่ง องคก์ารเภสชักรรม 
▪ 2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 
▪ 2558 - 2560 กรรมการ บจก.อโีค เอน็เนอรย์ ีกรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
▪ 2557 - 2559 ประธานกรรมการรตรวจสอบ และกรรมการอสิระ การประปาส่วนภูมภิาค 
▪ 2556 - 2559 กรรมการผูท้รงคณุวุฒดิา้นการเงนิ และกรรมการตรวจสอบ กลต. 

 
 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

11. นายธรินทร ์ ธนียวนั (อายุ 35 ปี) 
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการอสิระ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ : 3 กรกฎาคม 2562 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
- ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario – Richard Ivey School of Business 
▪ BBA, Finance, Thammasat University 
▪ MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania 

การอบรมกรรมการ : - ไม่ม ี- 
การอบรมในปี 2562 :  

▪ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบยีนอ่ืน :  

- ไม่ม ี-  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียน :  

▪ 2561 - ปัจจุบนั Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd. 
▪ ปัจจบุนั กรรมการ บจก.จทีที ี1 
▪ ปัจจบุนั กรรมการ บจก.จทีที ี2 
▪ 2558 - ปัจจุบนั EVP, Group Strategy and Government Relation / EVP, Chief Commercial Officer 

Lazada Group 
▪ 2550 - 2558 Project Leader BCG, The Boston Consulting Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

คณะผู้บริหาร 
นายอภิยชุ  ฟกูลุ (อายุ 45 ปี) 
ต าแหน่ง : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.00 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ เอกวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 

▪ 2561 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
▪ 2558 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและสารสนเทศ 
▪ 2557 - 2558 ผูจ้ดัการแผนกโปรแกรมเมอร ์

 
นางจินตนา  คณูทวี (อายุ 50 ปี) 
ต าแหน่ง : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.01 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู การตลาด เทคโนโลยชีนะพลขนัธน์ครราชสมีา 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 

▪ 2561 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
▪ 2559 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายคา้ปลกี Set up 
▪ 2557 - 2559 ผูจ้ดัการสาขาอุบลราชธาน ี

 

นางพรรณี  เขตชมภ ู(อายุ 35 ปี) 
ต าแหน่ง : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการตลาด 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.00 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป :  

▪ 2561 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการตลาด 
▪ 2560 - 2561 ผูจ้ดัการศูนยบ์รกิารจดัซื้อและขายต่างประเทศ 
▪ 2559 - 2560 หวัหน้าศูนยบ์รกิารจดัซื้อและขาย 
▪ 2557 - 2559 พนักงานจดัซื้อในประเทศ 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

นางนงเยาว ์ สะอาด (อายุ 52 ปี) 
ต าแหน่ง : ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.01 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีการจดัการ มหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีสีเทริน์ 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 

▪ 2561 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
▪ 2557 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและอาคารสถานที ่

 
นางสาวนุชนาฎ  มนทินอาจ (อายุ 35 ปี) 
ต าแหน่ง : ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี  

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.00 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 

▪ 2561 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
▪ 2560 - 2561 พนักงานแผนกบญัช ีGL 
▪ 2557 - 2560 พนักงานแผนกบญัชเีจา้หนี้ 

  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

เลขานุการบริษทั 
นางสาวมยุรีย ์ สีทา (อายุ 38 ปี) 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.01 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
▪ ก าลงัศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมกรรมการ : 
▪ Fundamentals For Corporate Secretaries สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
▪ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
▪ Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 
▪ 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายก ากบัดลูกจิการและเลขานุการบรษิทั  
▪ 2559 - 2560 Assistant Accounting Division Manager บรษิทั เตยีวฮงสลีม จ ากดั 
▪ 2557 - 2559 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

 
 

 

 

 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายช่ือบริษทั 
รายช่ือกรรมการ 

นายอดิศกัด์ิ ตัง้มิตรประชา นางนาตยา ตัง้มิตรประชา นางสาวอริยา ตัง้มิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ นายมารวย ตัง้มิตรประชา 

1. บรษิทั ดูโฮม กรุ๊ป จ ากดั C / / / / 

2. บรษิทั คดิดโีลจสิตกิส ์จ ากดั C / / / / 

3. บรษิทั ดูโฮม ออโตเมชัน่ จ ากดั C / / / - 

4. บรษิทั ดูโฮม เอนเนอรจ์ ีจ ากดั C / / / - 

C = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ณ 31 ธนัวาคม 2562 
นางสาวนราลยั พรมสาร (อายุ 34 ปี) 

สดัส่วนการถอืหุน้ทางตรง 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนติภิาวะ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร 
0.00 % 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม 
- ไม่ม ี- 

คณุวฒิุทางการศึกษา :  
▪ ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

การอบรม : 
▪ หลกัสตูร Fundamentals for New Auditor from The Institute of Internal Auditors of Thailand ในวนัที ่    

3-5, 10-13 กรกฎาคม 2561 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั โดยสงัเขป : 

▪ 2561 - ปัจจุบนั หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  
▪ 2560 - 2561 พนักงานตรวจสอบภายใน (บญัช)ี  
▪ 2557 - 2559 หวัหน้าแผนกบญัชคี่าใชจ้่าย  

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : - ไมม่ ี- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี- 
  



 

  บรษิทั ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
- ไม่ม ี- 
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