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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1. วิสัยทัศนและเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ 

1.1.1. วิสัยทัศน 

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "DOHOME") มีวิสัยทัศนในการดำเนินธุรกิจ คือ เปนศูนยรวมสินคาและ

บริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานท่ีครบ ถูก และดีท่ีสุด สำหรับลูกคาทุกกลุม 

1.1.2.  พันธกิจ  

 บริษัทฯ จะผลักดันใหดูโฮมเปนท่ีหนึ่งในใจของลูกคาในเร่ืองสินคา ราคา และบริการท่ีจริงใจดุจญาติมิตร ดวย

ความปรารถนาในการสรางประสบการณซ้ือสินคาท่ีเต็มไปดวยรอยย้ิมของลูกคา 

 บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะผลักดันพนักงานใหมีศักยภาพ และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ท่ีทันสมัยมาใชในองคกร 

เพ่ือใหพนักงานทำงานดวยความสุขและมีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพ  

 บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในปจจุบัน รวมถึงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหมๆ ใน

อนาคต เพ่ือคงไวซ่ึงความสำเร็จรวมกัน 

 บริษัทฯ จะตอบแทนและรับผิดชอบตอสังคมดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม  

1.1.3.  เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินงาน  

บริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) มุงมั่นท่ีจะเปนผูนำในธุรกิจคาปลีก คาสง และ

ใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานแบบครบวงจร ภายใตแนวคิด “ครบ ถูก ดี...ท่ีดูโฮม” โดยมีกลยุทธการ

ดำเนินธุรกิจท่ีสำคัญดังนี้  

(1) การนำเสนอสินคาท่ีมีความหลากหลายเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม โดยมุงเนน

ความเปนผูนำดานราคา (Price Leadership) 

(2) การใหบริการท่ีเก่ียวของอยางครบวงจร 

(3) การเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายผานหนารานโดยการขยายสาขาไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

(4) การพัฒนาชองทางการจัดจำหนายแบบออนไลน 

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญ  

1.2.1. การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ กอต้ังข้ึนโดยนายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา และนางนาตยา ต้ังมิตรประชา ในป 2526 ภายใตช่ือหาง

หุนสวนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ เพ่ือจำหนายสินคาจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไมอัด และสินคาวัสดุก อสราง  มี ท่ี ต้ังอยู ท่ี 

ถนนสรรพสิทธ์ิ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากแนวทางการดำเนินธุรกิจดวยการขายสินคาคุณภาพดี ราคาถูก และ

หลากหลาย สงผลใหธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็ว  

 ตอมาในป 2536 หางหุนสวนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ยายท่ีต้ังรานคามาท่ีตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ซ่ึงเปนท่ีต้ังสาขาอุบลราชธานีในปจจุบัน และบริษัทฯ ไดถูกจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนภายใตช่ือ บริษัท อุบลวัสดุ 
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จำกัด เพ่ือประกอบธุรกิจแทนหางหุนสวนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 20.00 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ

คาปลีกและคาสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานแบบครบวงจร โดยใชช่ือทางการคาวา “อุบลวัสดุ” และในป 2546 

บริษัทฯ ไดเร่ิมขยายพ้ืนท่ีสาขาอุบลราชธานีเพ่ือรองรับการขยายกลุมสินคาเ พ่ิมเติมใหครอบคลุมกับความตองการของลูกคา

ทุกกลุม และไดนำรูปแบบการคาแบบธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มาปรับใชกับรานคาวัสดุกอสรางรูปแบบเดิม โดย

ปรับรูปแบบสาขาเปนลักษณะคลังสินคาท่ีมีการแบงพ้ืนท่ีสำหรับสวนคาปลีกและคาสง รวมถึงการนำระบบบารโคด และระบบ

การบริหารจัดการสินคาคงคลังท่ีทันสมัยมาใช สงผลใหบริษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเนื่องและแข็งแกรง 

 ในป 2550 บริษัทฯ ไดเปดดำเนินการสาขานครราชสีมาซ่ึงเปนสาขาท่ี 2 ท่ีตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา โดยเร่ิมใชช่ือทางการคาใหมวา “ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด” เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนใน การ

ดำเนินธุรกิจท่ีมุงมั่นท่ีจะเปนศูนยรวมสินคาและบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานท่ีครบ ถูก และดีท่ีสุดสำหรับ

ลูกคาทุกกลุม  

 หลังจากนั ้นบริษัทฯ ม ีการเปดดำเน ินการสาขาใหมอยางตอเนื ่อง  โดยไดขยายสาขาไปยังภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาท่ีเปดดำเนินการแลวท้ังส้ิน 23 สาขา 

และศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) 1 แหง  

 ปจจุบัน บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนำในธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานแบบ

ครบวงจร ภายใตแนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี...ท่ีดูโฮม” โดยมุงเนนการนำเสนอสินคาดานวัสดุกอสรางและอุปกรณ

ตกแตงบานท่ีครบถวน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และใหบริการท่ีเก่ียวเนื่องแบบครบวงจร บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการ

ลงทุนอยางตอเนื่องไปยังจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเติบโต เพ่ือรองรับกำลังซ้ือของประชากรท่ีเ พ่ิมข้ึนและการขยายตัวของ

สังคมเมือง 

1.2.2.  พัฒนาการท่ีสำคัญของกลุมบริษัทฯ 

ป พัฒนาการท่ีสำคัญ 

2526  นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา และนางนาตยา ต้ังมิตรประชา เร่ิมดำเนินธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสรางภายใต ช่ือหางหุนสวน

จำกัด ศ. อุบลวัสดุ ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

2536  หางหุนสวนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ ไดยายที่ต้ังสาขาอุบลราชธานีมา ณ ที่ต้ังปจจุบันที่ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพ้ืนที่กวา 37 ไร โดยปรับรูปแบบเปนรานคาขนาดใหญ มีที่จอดรถเพียงพออำนวยความสะดวก

แกลูกคา 

 บริษัทฯ ไดถูกจดทะเบียนจัดต้ัง ข้ึนภายใต ช่ือ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เพ่ือประกอบธุรกิจแท นหาง หุนส วน จำ กัด  

ศ.อุบลวัสดุ ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 20.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 100.00 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานแบบครบวงจร โดยใชช่ือทาง

การคาวา “อุบลวัสดุ” 

2546 - 2549  ระหวางป 2546 - 2549 บริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับโครงสรางเงินทุนใหมีความเห มาะสม 

และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

– ในป 2546 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 30.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 300,000  หุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 50.00 ลานบาท  

– ในป 2547 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 130.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,300,000 หุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 180.00 ลานบาท  
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ป พัฒนาการท่ีสำคัญ 

– ในป 2549 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 120.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,200,000 หุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 300.00 ลานบาท  

 บริษัทฯ ไดนำรูปแบบการคาแบบธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มาปรับใชกับรานคาวัสดุกอสรางรูปแบบเดิม 

โดยปรับรูปแบบสาขาเปนลักษณะคลังสินคาที่ มีการแบงพ้ืนที่สำหรับสวนคาปลีกและคาสง เปนที่รวบรวมสินคาวัส ดุ

กอสราง อุปกรณตกแตงบาน อุปกรณเกษตรและสวน และเคร่ืองมือชางแบบครบวงจร รวมถึงการนำระบบบารโคด และ

ระบบการบริหารจัดการสินคาคงคลังที่ทันสมัยมาใช 

2552  บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 100.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 100.00 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 400.00 ลานบาท เพ่ือปรับโครงสรางเงินทุนให มีความ

เหมาะสม และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 

 บริษัทฯ นำโปรแกรม SAP ECC 6.0 ซ่ึงจะเช่ือมตอกับโปรแกรมขายหนาราน (Point of Sale) มาใช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัทฯ ใหมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน และรองรับกระบวนการทำงาน

หลักขององคกร อาทิ ระบบบัญชีและการเงิน และการบริหารจัดการสินคาคงคลัง   

2558  บริษัทฯ เร่ิมมีการออกแบบ จางผลิต และจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จัดต้ังทีมงานเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมพนักงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ และเตรียมพรอมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายสาขาในอนาคต 

 บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด เปนบริษัท ดูโฮม จำกัด 

2559  บริษัทฯ เปดตัวชองทางการจัดจำหนายแบบออนไลน (E-Commerce) ภายใตช่ือ “Dohome Shop Online” โดย

ลูกคาสามารถเลือกสินคาออนไลนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.dohome.co.th 

2560  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกลุ มบริ ษัทฯ  

เพ่ือเตรียมความพรอมในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) และนำบริษัทฯ เขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ)  

2561  ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ เปดดำเนินการสาขาบางนา เปนสาขาที่ 9  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2561 (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด) เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 

2561 มีมติรับทราบการเสนอขายหุนของ Amplus Holdings Limited ผูถือหุนของบริษัทฯ พรอมกับการเสนอขายหุน

สามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ ตอประชาชนโดยทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) จำนวนไมเกิน 68,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1.00 บาท 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด) เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  มี

มติดังนี้  

– อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเปนบริษัทมหาชนจำกัด และเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเปนบริษัทมหาชนจำกัดเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

– เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุนละ 100.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท สงผลให

บริษัทฯ มีจำนวนหุนเพ่ิมข้ึนจาก 14,000,000 หุน เปน 1,400,000,000 หุน  
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– เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 400.00 ลานบาท สงผลใหทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจาก 1,400.00 ลานบาท เปน  

1,800.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือ

เสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

 ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯ เปดดำเนินการศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ที่จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินคา 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 (ภายหลังการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด) เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2561   

มีมติแกไขการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนดังนี้  

– เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวนไมเกิน 456.16 ลานบาท สงผลใหทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจาก 1,400.00 ลานบาท เปน  

1,856.16 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 456,160,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00  บาท 

แบงเปน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไมเกิน 400.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือ

เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) และ (2) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไมเกิน 56.10 ลาน

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสวนเกิน (Overallotment) 

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด (“Dohome Energy”) ดวยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมตน 5.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท โดยมี

บริษัทฯ เปนผูถือหุนรอยละ 100.0 เพ่ือดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา 

(Solar Rooftop) ใหแกกลุมบริษัทฯ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 Dohome Energy เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 55.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสา มัญ

จำนวน 550,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท สงผลให Dohome Energy มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 60.00 

ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินลงทุนสำหรับแผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop) 

2562  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีมติแกไขการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

จำนวนไมเกิน 456,160,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทเพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO ) 

และมติรับทราบการที่ Amplus Holdings Limited ผูถือหุนของบริษัทฯ จะนำหุนสามัญเดิมจำนวนไมเกิน 56,160,000 

หุน เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสวนเกิน (Overallotment) ทั้งนี้ จำนวนหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแ รก

และหุนรองรับการจัดสรรหุนสวนเกินของ Amplus Holdings Limited จะรวมกันไมเกิน 68,000,000 หุน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทฯ เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ และ

สาขาสาทร 

 บริษัทเขาทำการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ เปดดำเนินการสาขาเพชรเกษม เปนสาขาที่ 10 และเปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) สาขาบิ๊กซี บางพลี 

 ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่ เทสโก โลตัส สาขาโคราช และ

เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่สาขาหางพันธุทิพยพลาซา งามวงศวาน 

2563  ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่เทสโก โลตัส สาขาบางนา 

 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกเขาดัชนี SET100 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่คอสโม วอรค เมืองทองธานี และ

ตลาดชัชวาล คลอง 7 

 ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ เปดดำเนินการสาขาสุรินทร เปนสาขาที่ 11  



  

                                             บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

หนา 6 จาก 152 

 

ป พัฒนาการท่ีสำคัญ 

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,856,160,000 บาท เปน 2,165,520,000 บาท (สองพันหนึง่

รอยหกสิบหาลานหาแสนสองหม่ืนบาทถวน) มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญ  

 ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ เปดดำเนินการสาขามาบตาพุด เปนสาขาที่ 12 และเปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) ที่ตลาดไทยสมบูรณ รังสิตคลอง 3 

 ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่ตลาดรวยทรัพย บางพลี 

 ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ เปดดำเนินการ สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่ตลาดไทยรุงทิพย คลองดาน ทำให ณ ส้ินป  

2563 บริษัทฯ มีสาขาขนาดใหญทั้งส้ิน 12 สาขา สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 11 สาขา และศูนยกระจายสินคา 1 สาขา 

1.3. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทยอยในกลุมจำนวน 2 บริษัท และมีโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ดังนี้  

 

ลำดับ ชื่อบริษัท 
วัตถุประสงค 

การประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน

ชำระแลว 

(ลานบาท) 

สัดสวนการ

ถือหุนโดยตรง  

(รอยละ) 

สัดสวนการ 

ถือหุนโดยออม 

(รอยละ) 

1 บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด ถือครองที่ดินของกลุมบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบกิจการ 400.00 100.0 - 

2 บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 
ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบน

หลังคา (Solar Rooftop) ใหแกกลุมบริษัทฯ 
60.00 100.0 - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได  

กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน รวมถึงบริการท่ี
เก่ียวของ ภายใตช่ือทางการคาวา “ดูโฮม” โดยมีศูนยจำหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบานแบบครบวงจร (One-stop Home 
Products Destination) หรือเปนท่ีรูจักกันในนาม “มหาอาณาจักรบาน” ซ่ึงเปนอาคารจำหนายสินคาขนาดใหญดวย พ้ืนท่ี
ใหบริการท่ีประกอบดวยพ้ืนท่ีขายและพ้ืนท่ีคลังสินคา ขนาดประมาณ 22,000 - 65,000 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีจอดรถ ณ 31 
ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสาขาท่ีเปดดำเนินการแลวท้ังหมด 23 สาขาโดยแบงเปนสาขาขนาดใหญ 12 สาขาและสาขา
ขนาดเล็ก(Dohome ToGo) 11 สาขา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดสาขาท่ีเปดดำเนินการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ลำดับ สาขา ขนาด ที่อยู เปดใหบริการ 

1 อุบลราชธานี สาขาขนาดใหญ 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ธันวาคม 2536 

2 นครราชสีมา สาขาขนาดใหญ 412 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 กันยายน 2550 

3 รังสิต สาขาขนาดใหญ 185/5 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 กรกฎาคม 2553 

4 ขอนแกน สาขาขนาดใหญ 678 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 มิถุนายน 2555 

5 อุดรธานี สาขาขนาดใหญ 888 ม.11 บานทาตูมทอง ถ.มิตรภาพ ต.หมูมน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ธันวาคม 2556 

6 พระราม 2 สาขาขนาดใหญ 88/8 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ธันวาคม 2557 

7 บางบัวทอง สาขาขนาดใหญ 88 ม.5 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ตุลาคม 2558 

8 เชียงใหม สาขาขนาดใหญ 88/8 ม.3 ถ.ซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำพูน ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ธันวาคม 2558 

9 บางนา สาขาขนาดใหญ 88/8 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 เมษายน 2561 

10 แม็คโคร จรัญฯ 
สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) 521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 กรกฎาคม 2562 

11 แม็คโคร สาทร สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 กรกฎาคม 2562 

12 เพชรเกษม สาขาขนาดใหญ 88/88 ม.11 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 พฤศจิกายน 2562 

13 บิ๊กซี บางพลี 
สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) 89 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 พฤศจิกายน 2562 

14 เทสโก โลตัส โคราช 
สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) 719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ธันวาคม 2562 

15 พันธุทิพยพลาซา สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 217 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ธันวาคม 2562 

16 เทสโกโลตัส บางนา สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 14/9 ม.13 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 มกราคม 2563 

17 คอสโม วอลค เมืองทองธานี 
สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) 88 ถ.ปอปปูลา ต.บานใหม อ.เมืองปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 มิถุนายน 2563 

18 ตลาดชัชวาล คลอง 7 สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 99/14 ม.4 ต.บึงคำพรอย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 มิถุนายน 2563 

19 สุรินทร สาขาขนาดใหญ 483 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 กรกฎาคม 2563 

20 มาบตาพุด สาขาขนาดใหญ 288/88 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 กันยายน 2563 

21 ตลาดไทยสมบูรณ รังสิตคลอง 3 สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 58/109 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12150 กันยายน2563 
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ลำดับ สาขา ขนาด ที่อยู เปดใหบริการ 

22 ตลาดรวยทรัพย บางพล ี
สาขาขนาดเล็ก 

(Dohome ToGo) 55 ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 ตุลาคม 2563 

23 ตลาดไทยรุงทิพย คลองดาน สาขาขนาดเล็ก 
(Dohome ToGo) 98 ม.7 ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ  ธันวาคม 2563 

กลุมบริษัทฯ มุงเนนจำหนายสินคาท่ีมีคุณภาพจากผูผลิตท้ังในประเทศและตางประเทศ ครอบคลุมงานกอสราง   

ซอมแซม และตกแตงบานท้ังภายนอกและภายใน และมีระดับราคาท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ดวย

จำนวนหนวยเก็บสินคา (SKUs) รวมมากกวา 130,000 รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยสินคาของกลุมบริ ษัทฯ 

สามารถแบงเปน 3 กลุมหลัก ไดแก สินคากลุมวัสดุกอสราง สินคากลุมวัสดุซอมแซม และสินคากลุมวัสดุตกแตง 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ 

โครงสรางรายได 

สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและคาบริการ(1) 18,445.36 99.5 17,868.70 99.4 18,777.38 99.2 

รายไดอ่ืน 89.81 0.5 103.12  0.6  147.44  0.8  

รวมรายได 18,535.17 100.0 17,971.82  100.0  18,924.82  100.0  

หมายเหตุ : (1) รายไดคาบริการสวนใหญมาจากคาบริการจัดสงสินคา 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดสวนใหญมาจากการขายและคาบริการ โดยในระหวางป 2561 - 2563 รายไดจากการขายและ

คาบริการของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงตามประเภทสินคาได ดังนี้ (1) สินคากลุมวัสดุกอสราง ประมาณรอยละ 42.0 – 45.0 

(2) สินคากลุมวัสดุซอมแซม ประมาณรอยละ 35.0 - 38.0 และ (3) สินคากลุมวัสดุตกแตง ประมาณรอยละ 17.0 - 20.0 ของ

รายไดจากการขายและคาบริการ ตามลำดับ  

นอกเหนือจากรายไดจากการขายและคาบริการ กลุมบริษัทฯ มีรายไดอ่ืน เชน รายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีบริเวณรอบ

อาคารสาขาแกบุคคลภายนอก เชน รานผูใหบริการซอมเคร่ืองมือชาง รานอาหารและเคร่ือง ด่ืม รานออกแบบ หางทอง  

เปนตน ซ่ึงโดยสวนมากจะเปนการใหเชาพ้ืนท่ีกับธุรกิจท่ีสงเสริมธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพ่ือชวยดึงดูดลูกคาและเพ่ิมความ

สะดวกสบายใหกับลูกคา ท้ังนี้ ในอนาคตกลุมบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับสัดสวนพ้ืนท่ีขายและพ้ืนท่ีเชาตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัทฯ 

รานออกแบบ  หางทอง 
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2.1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

2.1.1. ขอมูลธุรกิจจำแนกตามประเภทสินคา 

ประเภทสินคาของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงเปน 3 กลุมหลัก ไดแก สินคากลุมวัสดุกอสราง สินคากลุมวัสดุซอมแซม 

และสินคากลุมวัสดุตกแตง โดยประเภทสินคาและตัวอยางรายการสินคามีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงตัวอยางสินคาตามประเภทของกลุมสินคา 

ประเภทของกลุมสินคา ตัวอยางรายการสินคา 

1. สินคากลุมวัสดุกอสราง เหล็กรูปพรรณ เหล็กเสน สีและเคมีภัณฑ ค้ิวไม ปูน ลวด สแตนเลส และสินคาโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

2. สินคากลุมวัสดุซอมแซม ฮารดแวร เคร่ืองมือชาง เกษตรสวน-อุปกรณประปา วัสดุปูพ้ืน-ผนัง อุปกรณไฟฟา ลูกบิด-บานพับ ปมน้ำ 

อุปกรณสุขภัณฑ เคร่ืองครัว-บานซิงค สุขภัณฑ ประตู-หนาตาง 

3. สินคากลุมวัสดุตกแตง เคร่ืองใชไฟฟา เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชภายในบาน เคร่ืองเขียนแบบพิมพ โคมไฟตกแตง อุปโภคบริโภค 

เคร่ืองนอน ก๊ิฟชอป และของตกแตงบาน 

ท่ีมา: ขอมูลบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ กลุ มบริษัทฯ ม ีการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand)  ทั ้งในกลุม 

วัสดุกอสราง กลุมวัสดุซอมแซม และกลุมวัสดุตกแตง ซ่ึงเปนสินคาท่ีออกแบบ และ/หรือ ส่ังผลิตจากโรงงานเพ่ือวางจำหนายท่ี

สาขาของกลุมบริษัทฯ สงผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถต้ังราคาขายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ท่ี

แขงขันไดกับสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) และสามารถสรางแรงจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคาไดเปนอยางดี 

ตัวอยางตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 

   
 

    

    

 
 

 
 

    

    

กลุมบริษัทฯ มีทีมงานเพ่ือพัฒนาสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ซ่ึงทำหนาท่ีในการจัดหา

ผูผลิต และ/หรือ พัฒนาสินคา และ/หรือ ออกแบบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการซ้ือสินคาของลูกคา ท้ังนี้ สินคาภายใตตราสินคาของ

กลุมบริษัทฯ (House Brand) จะผานการตรวจสอบคุณภาพต้ังแตการคัดเลือกผูผลิต โดยกลุมบริษัทฯ จะศึกษาขอมูลและ

เปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินคาจากผูผลิตแตละรายเพ่ือคัดเลือกผูผลิต ตลอดจนสุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและ

ทดสอบคุณภาพสินคา เพ่ือใหไดสินคาท่ีดี มีคุณภาพและคุมคา    
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) รวมมากกวา 

20,000 หนวยเก็บสินคา (SKUs) เชน เคร่ืองมือชาง ฮารดแวร ประตู-หนาตาง วัสดุปูพ้ืน-ผนัง เกษตรสวน-อุปกรณประปา 

สุขภัณฑ และเฟอรนิเจอร เปนตน โดยกลุมบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (“มอก.”) ท้ังหมด 115 

ฉบับ สำหรับสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 

ตารางแสดงรายไดจากการขายและคาบริการตามประเภทสินคา 

โครงสรางรายไดจากการขาย 

และคาบริการ 

สำหรับปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

รอยละ(1) รอยละ(1) รอยละ(1) 

สินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) 85.6 84.0 83.5 

สินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 14.4 16.0 16.5 

รวมรายไดจากการขายและคาบริการ 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: (1) รอยละของรวมรายไดจากการขายและคาบริการ 

ในป 2561 - 2563 กลุ มบริษัทฯ ม ีสัดสวนรายไดจากการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ  

(House Brand) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดยเติบโตข้ึนจากรอยละ 14.4 ในป 2561 เปนรอยละ 16.0 ในป 2562 และเปนรอยละ 

16.5 ในป 2563 อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ต้ังเปาหมายเพ่ิมสัดสวนสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 

ในอนาคต เปนรอยละ 20.0 ของรายไดจากการขายและคาบริการ ภายในป 2565 

2.1.2. การใหบริการ  

กลุมบริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีเก่ียวของกับการกอสราง ตอเติม และตกแตงบานท่ีมี

คุณภาพและครบวงจร เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกลูกคา ไดแก 

 บริการจัดสงสินคา 

(Delivery Service) 

 :  กลุมบริษัทฯ มีบริการจัดสงสินคาใหลูกคาถึงท่ีหมายท่ีพรอมใหบริการดวยรถขนสงของกลุม

บริษัทฯ และรถรวมขนสงจากบุคคลภายนอก ซึ ่งคิดอัตราคาบริการจัดสงสินคาตาม

ระยะทาง น้ำหนักของสินคาและตามขนาดของรถขนสง โดยคำนึงถึงการจัดสงสินคาใหถึง

มือลูกคาอยางรวดเร็ว ตรงเวลา เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา  

 นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีบริการจัดสงสินคาโดยไมคิดคาบริการใหแกลูกคาท่ีซ้ือสินคา

ครบตามเงื่อนไข เพ่ือเปนการสงเสริมการขายและกระตุนยอดขายในแตละชวงเวลาอีกดวย 

 บริการบำรุงรักษาและ

ซอมแซม  

(Maintenance Service) 

 :  กลุมบริษัทฯ ใหเชาพ้ืนท่ีภายในสาขาเพ่ือจัดต้ังศูนยบริการบำรุงรักษาและซอมแซมกับผูให

บริการภายนอก โดยกลุมบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูใหบริการภายนอกจากคุณภาพ

และมาตรฐานการใหบริการ เพ่ือใหมั่นใจไดวาจะสามารถใหบริการแกลูกคาไ ด อยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สำหรับสาขาท่ีไมมีศูนยบริการรักษาและซอมแซมจากผูใ หบริ การ

ภายนอก ลูกคาสามารถนำเคร่ืองมือหรืออุปกรณชางมาแจงซอมผานสาขาได โดยสาขาจะ

อำนวยความสะดวกในการจัดสงเครื่องมือหรืออุปกรณชางดังกลาวไปยังศูนยบริการ

บำรุงรักษาและซอมแซม 
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 บริการประกอบและติดต้ัง 

(Home Service) 

 : กลุ มบริษัทฯ ม ีบริการประกอบและติดตั้งสินคาจำพวกเครื่องใชไฟฟา สุขภัณฑ และ

เฟอรนิเจอร เชน แอร เคร่ืองทำน้ำอุน เคร่ืองซักผา อางลางหนา และช้ันวางของ เปนตน 

โดยภายหลังชำระคาสินคาแลวลูกคาสามารถติดตอขอใชบริการประกอบและติดต้ังและนัด

วันเวลาสำหรับทำการติดต้ังไดท่ีสาขา ซ่ึงกลุมบริษัทฯ จะจัดสงชางผูเช่ียวชาญใหบริการ

ลูกคาถึงสถานท่ี โดยจะคิดอัตราคาบริการประกอบและติดต้ัง  ตามประเภทของสินคาและ

ระยะทาง นอกจากนั้น กลุมบริษัทฯ ยังมีบริการประกอบและติดต้ังโดยไม คิดคาบ ริการ

ใหแกลูกคาท่ีซ้ือสินคาครบตามเงื่อนไข เพ่ือเปนการสงเสริมการขายและกระตุนยอดขายใน

แตละชวงเวลาอีกดวย 

 บริการใหคำปรึกษาและ

ดำเนินการออกแบบตกแตง  

(Design Center) 

 :  กลุมบริษัทฯ จัดใหมีผูใหคำแนะนำผลิตภัณฑ (Product Consultant) ทีมออกแบบ และ

ชางผู เ ชี ่ยวชาญคอยใหคำปรึกษากับลูกคาในเชิงลึกเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ และดูแลการ

ออกแบบตกแตง (Design Center) เชน หองน้ำ และหองครัว เปนตน ซ่ึงรวมถึงการให

คำแนะนำดานออกแบบควบคูกับการประเมินราคาสินคา เพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกสินคา

ท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการมากท่ีสุด 

 บริการจัดหาสินคาพิเศษ 

(Special Order) 

 :  กลุมบริษัทฯ มีบริการจัดหาสินคาพิเศษ (Special Order) เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคาท่ีหลากหลาย เชน สินคากลุมวัสดุตกแตงจำพวกผามาน ฉากก้ันหองน้ำ และโตะ

หองครัว ท่ีลูกคาจะตองเลือกรูปแบบ สี และขนาดกอนการส่ังซ้ือ เปนตน ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ 

จะคิดคาบริการจัดหาสินคาพิเศษ (Special Order) ตามประเภทสินคาและปริมาณสินคาท่ีส่ัง  

2.2. การตลาดและการแขงขัน 

2.2.1. กลยุทธการแขงขัน 

กลุมบริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะเปนผูนำในธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสราง ซอมแซมและตกแตงบาน  

ท่ีครบ ถูก และดีท่ีสุดสำหรับลูกคาทุกกลุม โดยพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาและมุงเนนการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เชน ระบบจัดเก็บสินคาอัตโนมัติ (AS/RS) เพ่ือรักษาความสามารถในการ

แขงขัน กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการใหบริการท่ีครบวงจรและการขยายสาขาเพ่ือรองรับและเขาถึงลูกคาทุกกลุมไดมาก

ย่ิงข้ึน โดยมีกลยุทธการดำเนินธุรกิจท่ีสำคัญดังนี้ 

(1) สินคาท่ีครบครัน (Product Variety) 

กลุมบริษัทฯ มีการพัฒนาและแสวงหาสินคาและบริการใหมๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความครบถ วนของสินคา 

ท้ังดาน (1) ปริมาณท่ีพรอมตอบสนองความตองการสินคาของลูกคา และ (2) ความหลากหลายของสินคา (Product Variety) 

ท่ีรวมถึงความครบถวน ท้ังในดานเชิงลึกของหนวยเก็บสินคา (SKUs) ในแตละประเภทสินคา(Deep Specialty) เชน รูปแบบ 

(Design) และตราสินคา (Brand) ท่ีหลากหลาย เปนตน และ ในดานเชิงประเภทสินคา (Product Assortment)  เ พ่ือให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุมไดครบในท่ีเดียว 

จากประสบการณในธุรกิจคาปลีกและคาสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานกวา 37 ป ทำใหกลุมบริษัทฯ มี

ความเขาใจในความตองการของลูกคา และจากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา ทำใหเขาใจความตองการของ
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ลูกคามากย่ิงข้ึน ท้ังนี้กลุมบริษัทฯ ยังใหความสำคัญในการคัดเลือกสินคาท่ีจะนำมาวางจำหนาย โดยปจจุบันกลุมบริษัทฯ 

ทำการตลาดและจำหนายท้ังสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) และตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) 

 สินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) : กลุมบริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมงานเพ่ือจัดหาผูผลิต และ/หรือ 

พัฒนาสินคา และ/หรือออกแบบสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand)  โดยมุงเนนการนำเสนอ

สินคาท่ีมีรูปแบบทันสมัย สวยงาม คุณภาพมาตรฐานเทียบเทากับสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) 

และใชกลยุทธเร ื ่องราคาเขามาเปนตัวผลักดัน เน ื ่องจากสินคาภายใตตราสินคาของกลุ มบร ิษ ัทฯ  

(House Brand) ใชงบประมาณทางการตลาดไมสูงมากทำใหสามารถ กำหนดราคาท่ีสรางความคุมคาใหแกลูกคา

สูงสุด และยังใหไดผลตอบแทนตามเปาหมายของกลุมบริษัทฯ 

 สินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) : กลุมบริษัทฯ คัดสรรสินคาภายใตตราสินคาท่ีมีช่ือเสียงท้ังจาก

ผูผลิตในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม 

(2) ราคาท่ีสามารถแขงขันได (Price Competitiveness) 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาท่ีเนนความคุมคาของลูกคาและสามารถสรางความไดเปรียบดานการแขง ขัน

ใหกับกลุมบริษัทฯ โดยการควบคุมตนทุนการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพของกลุมบริษัทฯ ทำใหกลุมบริษัทฯ สามารถ

จำหนายสินคาท่ีมีราคาท่ีแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนได (Price Competitiveness) ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ มีนโยบายกำหนด

ราคาสินคาโดยแบงตามประเภทสินคา ดังตอไปนี้  

 สินคาท่ีมีความนิยมในตลาดสูง (Fast Moving Products) โดยท่ัวไปจะเปนสินคาท่ีเปนท่ีนิยม และมีอัตราซ้ือขาย

หมุนเวียนสูง เชน สินคาท่ีมีตราสินคา (Brand) เปนท่ีรูจักในกลุมผูบริโภค และมีวางขายท่ัวไป เชน สี เคร่ืองมือชาง  

และเคร่ืองใชไฟฟา ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ จะกำหนดราคาท่ีสามารถแขงขันได (Competition-based Pricing )  กับ

ผูประกอบการรายอ่ืน โดยมีการตรวจสอบราคาตลาดของสินคาอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหมั่นใจไดวาเปนราคาท่ีแขง ขัน

ได และสามารถดึงดูดลูกคาและกระตุนยอดขายของสินคาได 

 สินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) กลุมบริษัทฯ จะกำหนดราคาท่ีสามารถแขง ขันไ ด 

(Competition-based Pricing) กับสินคาประเภทเดียวกันภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) เ พ่ือเ พ่ิม

ทางเลือกใหกับลูกคาท่ีพิจารณาในเร่ืองราคา คุณภาพ และคุณสมบัติการใชงานเทียบเคียงกับสินคาประเภทเดียวกัน

ในตลาด 

 สินคากลุมเหล็ก (Steel) เปนสินคาโภคภัณฑท่ีราคาเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการ

ปรับราคาสินคากลุ มเหล็กใหสอดคลองกับราคาตลาด โดยอางอิงจากราคาตลาดของสินคาประเภทนั้นๆ  

(Market-based Pricing) ควบคูกับนโยบายการกำหนดอัตรากำไรข้ันตนเปาหมายของสินคา (Target Gross Profit Margin) 

เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สินคาท่ัวไป (Others) เปนสินคากลุมอ่ืนๆ เชน โคมไฟ เฟอรนิเจอร และของตกแตงบาน กลุมบริษัทฯ จะต้ังราคา

บวกจากตนทุน (Cost-plus Pricing)  โดยพิจารณาควบคู กับอัตรากำไรขั้นตนเปาหมาย (Target Gross Profit 

Margin) ตามนโยบายของกลุมบริษัทฯ 

(3) บริการท่ีครบวงจร (One-Stop Service) 

กลุมบริษัทฯ มุงเนนการใหบริการท่ีเก่ียวของกับการกอสราง ตอเติม และตกแตงบานท่ีมีคุณภาพและครบวงจร โดย

มุงเนนใหพนักงาน (1) มีความรู และความเขาใจในผลิตภัณฑท่ีจำหนายอยางลึกซ้ึง โดยจัดใหมกีารฝกอบรมพนักงานเปนประจำ
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อยางตอเนื่อง พรอมดำเนินการพัฒนาส่ือการสอนแบบ Digital Learning ท้ังในรูปแบบ VDO และเอกสารแนะนำตัวสินคา โดย

ใหพนักงานสามารถเรียนรูไดโดยไมมีขอจำกัดดานสถานท่ี และสามารถเรียนรูไดทุกเวลา และ (2) ใสใจดูแลลูกคาอยางใกลชิด 

เพ่ือสรางความแตกตางทางดานบริการ (Service Differentiation) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกคาใหดีย่ิงข้ึน 

ปจจุบันกลุมบริษัทฯ แบงการใหบริการออกเปน 3 สวน ไดแก  

 การใหขอมูลกอนการซ้ือสินคา : กลุมบริษัทฯ จัดใหมีผูใหคำแนะนำผลิตภัณฑ (Product Consultant) ท่ีมีความรู 

และความเช่ียวชาญเก่ียวกับตราสินคาหรือกลุมสินคานั้นๆ เพ่ือใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับสินคา รวมท้ังใหคำปรึกษา

และคำแนะนำแกลูกคาในการเลือกสินคาท่ีเหมาะสม ตรงกับความตองการของลูกคา นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังจัด

ใหมีทีมออกแบบ และชางท่ีเช่ียวชาญ เพ่ือใหคำปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบ ปรับปรุง และตกแตงบาน แกลูกคา 

 งานจัดสงและติดตั้งสินคา : กลุมบริษัทฯ ใหบริการจัดสงสินคาท่ัวไทยท้ังลูกคาท่ีซ้ือสินคาจากหนาราน สาขาและ

ลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคาออนไลน โดยคำนึงถึงการจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว ตรงเวลา เพ่ือความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกคา นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีบริการจัดหาชางผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหบริการประกอบและติดต้ังอุปกรณ

เคร่ืองใชไฟฟาและเฟอรนิเจอร  

 งานบำรุงรักษาและซอมแซม : กลุมบริษัทฯ จัดใหมีศูนยรับบริการดานงานบำรุง รักษาและซอม แซมโ ดยชาง

ผูเช่ียวชาญ ซ่ึงลูกคาสามารถนำเคร่ืองมือหรืออุปกรณชางมาใชบริการท่ีศูนยรับบริการไดโดยตรง หรือติดตอผานทาง

สาขาในกรณีท่ีไมมีศูนยรับบริการภายในสาขานั้นๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับลูกคา 

2.2.2. การขายและการตลาด 

(1) กิจกรรมดานการตลาด 

กลุมบริษัทฯ วางแผนและจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธประจำป โดยศึกษาขอมูลพฤติกรรมของกลุมลูกคา

เปาหมายเพ่ือกำหนดกิจกรรม รูปแบบ และส่ือในการทำการตลาดและประชาสัมพันธในชวงเวลาตางๆ ของปเพ่ือใหสอดคลอง

กับพฤติกรรมการจับจายใชสอยของกลุมลูกคาเปาหมายตามเทศกาล หรือปจจัยอ่ืนๆ เชน ฤดูกาลเก็บเก่ียว และมาตรการหรือ

นโยบายของภาครัฐเพ่ือกระตุนการบริโภค ท้ังนี้การตลาดในยุคปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนกลยุทธตลอดเวลา 

การจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องจึงเปนสวนสำคัญ นอกจากจะเปนการประชาสัมพันธสินคาและบริการแลว ยัง

สามารถกระตุนรายไดจากการขายไดเพ่ิมข้ึน โดยการจัดกิจกรรมใหเปนท่ีสนใจและเปนท่ีกลาวขานของกลุมลูกคาเ ปาหมาย 

และสาธารณชน ดวยวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ท่ีไดรับความนิยมมากย่ิงข้ึน   

กิจกรรมดานการตลาดของกลุมบริษัทฯ แบงเปน   

 การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายหลัก (Promotion) เพ่ือสงเสริมการขายตามเทศกาลตางๆ ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม

การบริโภค เชน มหกรรมตกแตงบาน มหกรรมงานชาง มหกรรมเกษตรสวนและประปา มหกรรมลดราคาคร้ังใหญ

แหงป และ Dohome Online Festival สำหรับชองทางออนไลน ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ จะจัดโปรโมช่ันสำหรับกลุม

สินคาขายดีใหสอดคลองกับชวงเวลานั้นๆ  

 การจัดงานกิจกรรมทางการตลาด (Event) ตามงานเทศกาลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายให

มาใชบริการท่ีสาขา เชน วันสำคัญทางศาสนา วันตรุษจีน วันเทศกาลแหงความรัก วันสงกรานต เปนตน ท้ังนี้ 

กลุมบริษัทฯ จะวางแผนการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด (Event) ใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมโปรโมช่ันหลัก 

เพ่ือสงเสริมใหกลุมลูกคาใชโปรโมช่ันหลักของกลุมบริษัทฯ  



  

                                             บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

หนา 14 จาก 152 

 

 การเขารวมกิจกรรมทองถ่ินในแตละสาขาในฐานะผูสนับสนุนรายการเพ่ือสรางการรับรู และจดจำช่ือทางการคาของ

กลุมบริษัทฯ เชน การรวมเปนหนึ่งในผูสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต และแหเทียนพรรษา เปนตน  

 ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ จะวางแผนรูปแบบ และลักษณะของส่ือตางๆ เพ่ือใหสอดคลอง และตอบรับกับกิจกรรมทางการ

ตลาดขางตน โดยเลือกใชชองทางการทำการตลาดและประชาสัมพันธท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุมลูกคา ซ่ึงรวมถึง 

 ส่ือโฆษณารูปแบบด้ังเดิม เชน ส่ิงพิมพตางๆ หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ เปนตน 

 ส่ือโฆษณาภายนอกอาคาร เชน ปายโฆษณาขนาดใหญ (Billboard) และ/หรือปายโฆษณาบนเสนทางหลัก เปนตน 

 ส่ือโฆษณาดิจิทัลและสังคมออนไลน ไดแก Facebook Instagram Line และเว็บไซตของกลุมบริษัทฯ เพ่ือเช่ือมตอ

ระหวางลูกคาและกลุมบริษัทฯ ไดงายย่ิงข้ึน โดยส่ือออนไลนเหลานี้จะนำเสนอขอมูลสินคาและโปรโมช่ันตางๆ ซ่ึงจะ

ทำใหลูกคามีความตองการท่ีจะเขามาท่ีสาขาเพ่ือเลือกซ้ือสินคามากข้ึน  

 การทำการตลาดในพ้ืนท่ีสาขา โดยการรวมมือกับผูผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหนายสินคา เชน การจัดส่ือโฆษณา 

การจัดแสดงสินคา การใหคำแนะนำเก่ียวกับสินคาโดยผูใหคำแนะนำผลิตภัณฑ (Product Consultant)  ท่ีเปน

ตัวแทนของตราสินคา เพ่ือชวยจูงใจลูกคาท่ีเขามาเย่ียมชมสาขาใหเลือกซ้ือสินคา 

 นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ เปดใหลูกคาสามารถสมัครสมาชิก (Membership Scheme) เพ่ือสะสมแตมจากยอดซ้ือ

สินคาและนำมาแลกของสมนาคุณเมื่อครบเงื่อนไขท่ีกำหนด อีกท้ังยังมีสิทธิไดรับสวนลดพิเศษในโอกาสตางๆ เ พ่ือสราง

แรงจูงใจในการซ้ือสินคา และกลุมบริษัทฯ ยังสามารถนำขอมูลการซ้ือสินคาของสมาชิกมาเพ่ือใชวิเคราะหพฤติกรรมการ ซ้ือ

สินคาในแตละชวงเวลา สงผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถวางแผนการตลาดและคัดเลือกสินคาท่ีนำมาจำหน ายไ ด อย างมี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทยลูกคาแตละกลุมไดดีย่ิงข้ึน 

(2) กิจกรรมสงเสริมการขาย 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผานชองทางการจำหนายตางๆ เพ่ือชวยกระตุนยอดขาย

และทำใหสินคาหมุนเวียนตลอดท้ังป ดังนี้ 

 โปรโมช่ันลดราคา (Price off)  

 โปรโมช่ันของแถม (Premium) 

 โปรโมช่ันย่ิงซ้ือมาก ย่ิงประหยัดมาก (Buy more save more)   

 โปรโมช่ันแจกสินคาตัวอยาง (Sampling)  

 โปรโมช่ันแลกซ้ือ (Redeem Offer) 

(3) ภาวะการตลาดและการแขงขัน 

ในชวงปท่ีผานมาเศรษฐกิจของประเทศและท่ัวโลกไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) สงผลใหกิจกรรมการลงทุนและการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยชะลอตัว อีกท้ังมาตรการ

ภาครัฐในการควบคุมการระบาด สงผลใหมีการปดพ้ืนท่ีคาปลีกช่ัวคราวในบางสาขา แตอยางไรก็ดีสถานการณดัง กลา วมี

ผลกระทบตอกลุมบริษัทฯง อยางจำกัด เพียงระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ยังสามารถใหบริการผานชองทางส่ังซ้ือ

สินคาแบบออนไลน (E-Commerce) และชองทางการส่ังซ้ือสินคาโดยตรงทางโทรศัพทผานทีมงานขายสินคา และทีมงาน

ผูแทนขายไดตามปกติ 
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 อยางไรก็ดีธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานคาวัสดุกอสราง ซอมแซมตกแตงบาน ในอนาคตยังคงมีศักยภาพ

การเติบโตสูง อีกท้ังการท่ีมีผูประกอบการในธุรกิจนี้เพ่ิมมากข้ึนจะชวยเรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ ริโภคให

รูจักรานคาสมัยใหม (Modern Trade) ไดมากย่ิงข้ึน จึงทำใหมีผูประกอบการรายใหญขยายสาขาไปในพ้ืนท่ีตางจังหวัดเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง รวมไปถึงผูประกอบการทองถ่ินก็ไดปรับปรุงรานใหทันสมัยมากข้ึน เพ่ือรองรับพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเร่ิมเปล่ียนไป 

สงผลใหการแขงขันมีแนวโนมสูงข้ึน ดังนั้นกลุมบริษัทฯ จึงมีการทบทวนปรับแผนกลยุทธทางการตลาดอยางสม่ำเสมอ เพ่ือให

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันท่ีจะสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

กลุมคูแขงขัน 

 กลุมคูแขงขันท่ีอยูในอุตสาหกรรมการจำหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบานสามารถแยกเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้ 

กลุมผูประกอบธุรกิจโฮมเซ็นเตอร ไดแก 

1. โฮมโปร (Home Pro) : บริหารงานโดย บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจคาปลีก

โดยจำหนายสินคาและใหบริการท่ีเก่ียวของกับการกอสราง ตอเติม ตกแตง ซอมแซม ปรับปรุง อาคาร บานและท่ีอยูอาศัย

แบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) ปจจุบันมีสาขาท่ีเปดใหบริการจำนวน 115 สาขา  

2. ไทวัสดุ : บริหารงานโดยบริษัท ซี อาร ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรช่ัน จำหนายวัสดุอุปกรณเพ่ือ

การตกแตงซอมแซมท่ีอยูอาศัยครบวงจร ภายใตจุดขาย “ครบ ถูก ดี ท่ีไทวัสดุ” โดยเปดใหบริการคร้ังแรก ป 2553 ปจจุบันมสีาขา

ท่ีเปดใหบริการจำนวน 54 สาขา 

3. โกลบอลเฮาส (GLOBAL HOUSE) : บริหารงานโดย บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

จำหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เคร่ืองมือ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน มาเปนเวลานาน

กวา 12 ป  ปจจุบันมีสาขาท่ีเปดใหบริการจำนวน 71 สาขา 

  4. โฮมฮับ (Home HUB) : บริหารงานโดยคุณองอาจ ต้ังมิตรประชา จำหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบานภายใต

สโลแกน “โฮมฮับ เร็ว งาย ไดอยางใจ” ปจจุบันมีจำนวนสาขาท้ังหมด 5 สาขา โดยต้ังอยูท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 3 สาขา 

จังหวัดขอนแกน 1 สาขา และ จังหวัดอุดรธานี 1 สาขา  

5. เมกาโฮม (MEGA HOME) : บริหารงานโดยบริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร จำกัด ศูนยจำหนายสินคาวัสดุกอสรางและ

เคร่ืองใชตางๆ โดยมีผูถือหุนใหญ คือ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) (โฮมโปร) เปดดำเนินการป 2556 

ปจจุบันมีสาขาท่ีเปดใหบริการ 14 สาขา 

6. บาน แอนด บียอนด (baan & BEYOND) : บริหารงานโดยบริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล 

คอรปอเรช่ัน เปนดีพารทเมนทสโตรสำหรับบาน เปดดำเนินงานป 2556 ปจจุบันมี 7 สาขา 

2.2.3. ชองทางการจำหนาย 

ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ จำหนายสินคาผานทาง (1) ศูนยจำหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบานดูโฮม (2 )  ชอง

ทางการจัดจำหนายแบบออนไลน (E-Commerce) และ (3) ชองทางการจัดจำหนายอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) ศูนยจำหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบานดูโฮม 

ศูนยจำหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบานแบบครบวงจร (One-stop Home Products Destination) หรือเปนท่ี

รูจักกันในนาม “มหาอาณาจักรบาน” เปนชองทางจำหนายสินคาหลักของกลุมบริษัทฯ โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสาขา

ขนาดใหญท่ีเปดดำเนินการแลว 12 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) แลวท้ังหมด 11 สาขา 

แผนภาพแสดงสาขาขนาดใหญ ท่ีเปดดำเนินการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

แผนภาพแสดงสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ท่ีเปดดำเนินการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหตุ : ความหนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตรเปนขอมูล ณ ป 2562 และรายไดโดยเฉลีย่ตอเดอืนตอครัวเรือนเปนขอมูล ณ ป 2562 
ท่ีมา : สำนักงานสถิติแหงชาติ, http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx 
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กลุมบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ือขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมท่ัวประเทศโดย กลุมบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปด 

สาขาใหม ท้ังรูปแบบสาขาขนาดใหญ และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ท้ังนี้ วางแผนการขยายสาขาอยางรอบคอบ โดย

พิจารณาจากปจจัยสำคัญตางๆ เชน รายไดเฉล่ียตอครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรท่ีอยูอาศัย เปนตน นอกจากนี้กลุม

บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะปรับปรุงสาขาเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางประสบการณท่ีดีใหแกลูกคาและรักษาฐานลูกคาเดิม  

สาขาปจจุบันของกลุมบริษัทฯ แตละสาขามีพ้ืนท่ีขายและพ้ืนท่ีคลังสินคาโดยมีการจัดแบง พ้ืน ท่ีการให บริ การ

ออกเปน 2 สวน ไดแก 

 พ้ืนท่ีขายสาขา (Store Area) ไดแก บริเวณพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีจัดแสดงสินคาใหลูกคาสามารถเดินเลือกชมและ

ซ้ือสินคา มีการจัดวางสินคาตามท้ังกลุมวัสดุกอสราง กลุมวัสดุซอมแซม และกลุมวัสดุตกแตง กลุมบริษัทฯ จัดวาง

แปลนพ้ืนท่ีสาขาและทางเดินภายในอาคารโดยคำนึงถึงความสะดวก ความสะอาดและความเปนระเบียบ ตลอดจน

การสรางบรรยากาศในการเลือกและพิจารณาสินคาท่ีมีความเปนกันเอง เขาถึงไดงาย ซ่ึงประสบการณการเลือกซ้ือ

สินคาเปนอีกปจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคาคร้ังตอไป 

ภายในบริเวณสวนหนารานสาขา กลุมบริษัทฯ จัดใหมีผูใหคำแนะนำผลิตภัณฑ (Product Consultant) ยืนประจำ

ตามพ้ืนท่ีแสดงสินคาภายในพ้ืนท่ีขายสาขา เพ่ือดูแลอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาดวยความเปนกันเอง และใหคำแนะนำ

เก่ียวกับสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาท่ีตองอาศัยความรูดานเทคนิคและความเช่ียวชาญ เชน เคร่ืองมือชาง เคร่ือง ดูดควัน 

ในครัว และเคร่ืองปมน้ำ นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดจัดสรรพ้ืนท่ีจัดแสดงหองตัวอยาง (Showroom) และจัดใหมีทีมงานให

คำแนะนำเร่ืองการออกแบบตกแตง เชน หองน้ำ หองครัว เปนตน เพ่ือกระตุนใหลูกคาตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของกลุมบริษัทฯ 

พ้ืนท่ีขายสาขา (Store Area) 

 

 

 

พ้ืนท่ีจัดแสดงหองตัวอยาง (Showroom) 
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กลุมบริษัทฯ มีพนักงานขายประจำหนารานสาขา และผูใหคำแนะนำผลิตภัณฑ (Product Consultant) ซ่ึง เปน

พนักงานของผูผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคา และพนักงานของกลุมบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ จัดใหมีการจัด

อบรมและใหความรู  เกี ่ยวกับผลิตภัณฑโดยผู ผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคาแกผู  ใหคำแนะนำผลิตภัณฑ  

(Product Consultant) อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวาจะสามารถรักษามาตรฐานการใหบริการไดตามท่ีกลุมบริษัทฯ กำหนด 

 พ้ืนท่ีคลังสินคา (Warehouse) ไดแก พ้ืนท่ีภายในอาคารสวนหลังเพ่ือใหบริการแกลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคาโดยตรงผาน

ทีมงานขายสินคาของกลุมบริษัทฯ โดยพ้ืนท่ีดังกลาวจะใชจัดเก็บสินคากลุม วัสดุกอสรางจำพวกเ หล็กและ วัสดุ

โครงสรางซ่ึงมีขนาดใหญ และ/หรือ น้ำหนักมาก และเปนพ้ืนท่ีสำหรับรับสงสินคา ซ่ึงลูกคาสามารถนำรถเขามาจอด

เพ่ือรับสินคาบรรทุกข้ึนรถกลับไดทันที ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ จัดใหมีเคร่ืองมือและอุปกรณ เชน รถยก (Forklift) และ

เครน เปนตน เพ่ือสนับสนุนการจัดการสินคาของลูกคา นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ นำระบบการบริหารการจัดเก็บ

สินคาอัตโนมัติเขามาชวยใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหการบริหารคลังสินคาและการรับสง สินค ามี

ความรวดเร็ว ถูกตองแมนยำมากย่ิงข้ึน เปนตน 

พ้ืนท่ีคลังสินคา (Warehouse) 

 

 

 

(2) ชองทางการจัดจำหนายแบบออนไลน (E-Commerce) 

ในป 2559 กลุมบริษัทฯ ไดพัฒนาชองทางการจำหนายใหมผานทางเว็บไซต www.dohome.co.th เ พ่ือเ พ่ิม

ทางเลือกใหลูกคาสามารถเลือกวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานออนไลนไดตลอด 24 ช่ัวโมง และรองรับไลฟสไตลของ

ผูบริโภคท่ีมีแนวโนมการบริโภคผานส่ืออิเล็กทรอนิกส มากข้ึน ภายใตแนวคิด “รวดเร็ว สะดวกสบาย เพียงปลายนิ้ว” อีกท้ัง

กลุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีทีมงานใหบริการลูกคาท่ัวไปท่ีติดตอผานเบอรกลางของกลุมบริษัทฯ รวมถึงชองทาง Facebook และ 

Line เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในการส่ังซ้ือสินคา ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ เช่ือวาชองทางการจัดจำหนายแบบออนไลน

จะเปนชองทางท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต 

บรรยากาศการรับคำส่ังซ้ือผานทางโทรศัพท  เว็บไซตกลุมบริษัทฯ 
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(3) ชองทางการจัดจำหนายอ่ืนๆ 

ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ จัดใหมีทีมงานเพ่ือดูแลลูกคาประเภทรานคาชวง และลูกคาผูรับเหมากอสรางและงานโครงการ

ในพ้ืนท่ีใกลเคียงสาขา ซ่ึงจะประกอบไปดวย (1) ทีมงานขายสินคา และ (2) ทีมงานผูแทนขาย เพ่ือทำหนาท่ีติดต อและ

นำเสนอสินคาโดยตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย ท้ังนี้ ทีมงานผูแทนขายจะทำหนาท่ีติดตอลูกคา เพ่ือใหคำแนะนำเก่ียวกับสินคา 

โดยจะทำงานรวมกับทีมงานขายสินคาเพ่ือใหขอมูลรายละเอียดของสินคา รับคำส่ังซ้ือ และบริการจัดสง ทีมงานขายของกลุม

บริษัทฯ จะใหบริการลูกคาอยางใกลชิดและตอเนื่อง สงผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เขา

ใจความตองการของลูกคา และตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังในดานผลิตภัณฑ ราคาและการบริการตางๆ ดวยความ

เหมาะสม รวดเร็ว และตรงวัตถุประสงค 

2.2.4. กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมบริษัทฯ มุงเนนการใหบริการลูกคาหลากหลายประเภท ไดแก 

(1) ลูกคารายยอย ไดแก ลูกคารายยอยท่ีเลือกซ้ือสินคาเพ่ือใชเอง  

(2) ลูกคาประเภทคาชวง ไดแก ลูกคาท่ีประกอบธุรกิจรานคาปลีกวัสดุกอสรางท่ีซ้ือสินคาจากกลุมบริษัทฯ เพ่ือไป

จำหนายตอ ดังนั้นรานคาปลีกวัสดุกอสรางกลุมนี้จึงเปรียบไดกับหนารานสาขาของกลุมบริษัทฯ ในพ้ืนท่ีท่ีไมมีสาขาของกลุม

บริษัทฯ ดำเนินการ  

(3) ลูกคาผูรับเหมากอสรางและงานโครงการ ไดแก ลูกคาท่ีประกอบธุรกิจกอสราง รับเหมา ตอเติมและตกแตง ท้ัง

รายเล็กและรายใหญ และรวมไปถึงลูกคาท่ีเปนเจาของโครงการกอสราง เชน บานจัดสรร โรงแรม รีสอรท และอพารตเมนท 

โดยกลุมบริษัทฯ จะจำหนายวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงใหกับผู พัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือผูรับเหมากอสรางตางๆ ตาม

ขอกำหนดและความตองการของแตละโครงการ 

(4) ลูกคาหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดแก ลูกคาท่ีซ้ือสินคาเ พ่ือไปใชในงานท่ีเก่ียวของ กับหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ เชน สถาบันการศึกษา เปนตน โดยจะเนนเลือกสินคาท่ีตรงตามจุดประสงคการใชงานและงบประมาณ

เปนหลัก  

สำหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ ไมมียอดขายใหแกลูกคารายใดราย

หนึ่งคิดเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 5.0 ของรายไดจากการขาย ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการสรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจท่ีแข็งแกรงกับลูกคาทุกกลุมอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีทีมงานผูเช่ียวชาญทำหนาท่ีดูแลบริหารจัดการการตลาดและการ

ขายของลูกคาแตละประเภทเปนการเฉพาะ เพ่ือใหบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว ตรงตามความตองการ และเพ่ิมความ

สะดวกสบายในการส่ังซ้ือใหกับลูกคา เพ่ือกระตุนยอดขายของกลุมบริษัทฯ  

นอกจากนี้ เนื่องจากทำเลท่ีต้ังบางสาขาของกลุมบริษัทฯ อยูบนถนนสายหลักท่ีเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบาน ทำให

กลุมบริษัทฯ สามารถจำหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศไดโดยตรง เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

สามารถจำหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศผานทางลูกคาประเภทคาชวงท่ีนำสินคาของกลุมบริษัทฯ ไปจำหนายตอ 

ในการขายสินคา กลุมบริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับชำระเงินลูกคา 2 รูปแบบ คือ  

(1) การรับชำระเปนเงินสด ซ่ึงรวมถึงการรับชำระดวยเงินโอน เช็ค บัตรเครดิต และการรับชำระสินคาปลายทางตอน

สงมอบสินคา 
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(2) การใหสินเช่ือทางการคา (Trade Credit) ซ่ึงกลุมบริษัทฯ มีนโยบายและการพิจารณาอนุมัติวงเงินและระยะเวลา

การใหสินเชื ่อทางการคา (Trade Credit) กับลูกคาแตละรายตามการประเมินความนาเชื ่อถือทางการเงินของลกูคา 

(Creditworthiness) จากฐานะทางการเงินและเอกสารหลักฐานสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย มูลคาหลักประกัน 

ขอพิพาททางกฎหมาย รวมถึงประวัติการชำระเงินในอดีต ซ่ึงระยะเวลา Credit term ของกลุมบริษัทฯ กำหนดไวระหวาง  

30 – 60 วัน โดยสวนใหญเฉล่ียจะอยู ท่ีประมาณ 30 วัน หากลูกคามีความประสงคขอปรับ Credit term กลุมบริษัทฯ  

จะพิจารณาตามกระบวนการเปนรายกรณี ซ่ึงจะอยูระหวาง 45 - 60 วัน 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑและบริการ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจในการดำเนินธุ รกิจ ท่ี

มุงเนนการเปนศูนยรวมสินคาและบริการดานวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตงบานท่ี ครบ ถูก และดีท่ีสุดสำหรับลูกคาทุกก ลุม  

เพ่ือใหมั่นใจวาสินคาท่ีจำหนายมีคุณภาพ ในราคาท่ีสามารถสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน (Price Competitiveness) 

และมีความตอเนื่องในการจัดหาสินคา โดยกลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการกระจายการจัดหาและส่ังซ้ือสินคาจากผูผลิต และ/

หรือ ตัวแทนจำหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงและมีความนาเช่ือถือจากท้ังในประเทศและตางประเทศหลายราย ซ่ึงกลุมบริษัทฯ มี

ความสัมพันธท่ีดีมาอยางยาวนาน มีการจัดหาผูผลิตรายใหมๆ  ท่ีมีความสามารถในการผลิตสินคา เพ่ือใหเพียงพอกับความ

ตองการของผูบริโภค ท้ังในกลุมสินคาท่ีเปนนวัตกรรม สินคากลุมวัสดุกอสราง สินคากลุมตกแตง และกลุมซอมแซม อีกท้ัง ยัง

ไดมีการพัฒนาสินคาในบางกลุมสินคารวมกับทางผูผลิตและผูจำหนาย เพ่ือใหมีความแตกตางจากสินคาท่ีจำหนายในทองตลาด

ท่ัวไป เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหนายสินคารายใดรายหนึ่งและสรางอำนาจในการตอรอง

ดานราคาซ้ือสินคาในระยะยาว อีกท้ัง กลุมบริษัทฯ ไดมีการหารือเปนระยะกับผูผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหนายรายสำคัญ 

เพ่ือวางแผนลวงหนาในการจัดหาและส่ังซ้ือสินคา และรวมมือกันในการกำหนดกลยุทธการขายและการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ท้ังนี้ วิธีการจัดหาผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปตามประเภทและลักษณะการไดมาของสินคา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. การคัดสรรผูจำหนายสินคาและผูใหบริการ 

เปนการคัดสรร สรรหาผูจำหนายท่ีมีศักยภาพในการสงสินคาและพัฒนาธุรกิจรวมกัน โดยแบงผูจำหนายเปน 2 

ประเภท คือ 

(1) ผูจำหนายสินคา แบงเกณฑการประเมินเปน 5 ดาน คือ การประเมินทางธุรกิจ, การประเมินดานการผลิตและ

การประเมินดานคุณภาพสินคา, การประเมินดานการขนสง, การประเมินดานมาตรฐานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงมาตรฐาน

ดานส่ิงแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการประเมินดานการใหบริการ 

(2) ผูใหบริการ/ผูรับเหมา แบงเกณฑประเมินเปน 4 ดาน คือ การประเมินทางธุรกิจ, การประเมินความพรอมใน

การใหบริการ, การประเมินดานมาตรฐานอุตสาหกรรม และการประเมินดานการใหบริการ 

2.3.2. วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ 

(1) สินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 

กลุ มบริษัทฯ จ ัดหาสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand)  จากผู ผลิตทั ้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยจะคัดเลือกผูผลิตท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต มีการเย่ียมชมโรงงานและกระบวนการผลิต การสุม

ตรวจสอบคุณภาพสินคา และมีระยะเวลาการสงมอบสินคาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวาสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ 

(House Brand) เปนสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน กลุมบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภาพสินคา (1) กอนจัดสงสินคา ท่ีโรงงาน
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หรือทาเรือตนทางโดยผูตรวจสอบคุณภาพสินคาตามหัวขอตรวจสอบท่ีกลุมบริษัทฯ กำหนดโดยหากสินคาชำรุด เสียหาย หรือ

คุณภาพและแบบผลิตภัณฑ (Specification) ไมเปนไปตามท่ีตกลงกัน กลุมบริษัทฯ จะดำเนินการเปล่ียนหรือคืนสินคากอน

การจัดสง และ (2) เมื่อสินคามาถึงสาขา กลุมบริษัทฯ จะทำการสุมตรวจสอบสินคาจากลักษณะหีบหอ บรรจุภัณฑภายนอก 

และตรวจนับจำนวนสินคาอีกคร้ังกอนรับสินคาเขาคลัง โดยหากมีสินคาชำรุดหรือเสียหาย กลุมบริษัทฯ จะสงคืนสินคาท่ีชำรุด

หรือเสียหายคืนใหแกผูผลิตสินคาเพ่ือคืนเงินหรือสงสินคาช้ินใหมมาเปล่ียน 

ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายในการตรวจสอบสิทธิบัตร และ/หรือ ลิขสิทธ์ิในการจางผลิตสินคาภายใตตรา

สินคาของกลุมบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการละเมิดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 

(2) สินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) 

กลุมบริษัทฯ ส่ังซ้ือสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) จากผูผลิตสินคาและตัวแทนจำหนายสินคาจาก

รายช่ือซ่ึงผานการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุมบริษัทฯ (Approved Vendor List) ท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงโดยสวนใหญเปน

ผูผลิตสินคาหรือตัวแทนจำหนายสินคาภายในประเทศ  

กลุมบริษัทฯ จะวางแผนการส่ังซ้ือสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) แตละประเภทและแตละตรา

สินคาลวงหนา เพ่ือคัดเลือกสินคาท่ีตองการนำมาจำหนายในแตละชวงเวลาท่ีสอดคลองกับแผนธุรกิจท่ีกลุมบริษัทฯ ไดวางไว 

โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติจากการจำหนายสินคาในแตละสาขาเพ่ือวิเคราะหความตองการบริโภคสินคาอยางสม่ำเสมอ 

ท้ังนี้ สำหรับการรับสินคาเขาคลังสินคา กลุมบริษัทฯ มีนโยบายสุมตรวจสอบสินคาจากลักษณะหีบหอ บรรจุภัณฑ
ภายนอก และตรวจนับจำนวนสินคา กอนรับสินคาเขาคลัง โดยหากมีสินคาชำรุดหรือเสียหาย กลุมบริษัทฯ จะสงคืนสินคาท่ี
ชำรุดหรือเสียหายคืนใหแกผูผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคา และยืนยันจำนวนสินคาท่ีรับจริงกับผูผลิ ต และ/หรือ
ตัวแทนจำหนายสินคา  

2.3.3. การบริหารสินคาคงคลัง 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสินคาคงคลัง โดยกำหนดระดับสินคาคงคลังข้ันต่ำ (Safety Stock) เพ่ือรักษา

ระดับสินคาคงคลัง ใหเพียงพอตอการขายซ่ึงเปนหนึ่งในกลยุทธสำคัญของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ จะวิเคราะหระดับ

สินคาคงคลังเพ่ือวางแผนการส่ังซ้ือสินคาประเภทตางๆ สำหรับสินคาท่ีมีการหมุนเวียนเร็ว และมีการประสานงานกับฝาย

จัดซ้ือในการส่ังซ้ือสินคาเพ่ือไมใหระดับสินคาคงคลังอยูต่ำกวาระดับสินคาคงคลังข้ันต่ำ (Safety Stock) นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ 

ไดกำหนดใหมีการสุมตรวจนับสินคาคงคลังอยางสม่ำเสมอทุกวัน 

ในเดือนมิถุนายนป 2561 กลุมบริษัทฯ เร่ิมเปดดำเนินการศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี

สำหรับคลังสินคาจำนวน 41,580 ตารางเมตร ท่ีจังหวัดปทุมธานีเพ่ือเปนศูนยกลางในการรับสินคาจากผูผลิต (Receiving )  

เบิกจายสินคาจากคลังสินคา (Picking) และจัดสงสินคา (Dispatching) ไปยังผูบริโภคและสาขา นอกจากนี้  ณ ปจจุบัน  

กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการติดต้ังระบบจัดเก็บสินคาอัตโนมัติ (ASRS) ในสวนของเฟส 2 ซ่ึงจะทำใหกลุมบริษัทฯ มี พ้ืนท่ี

จัดเก็บสินคาท่ีเพ่ิมมากข้ึนทางแนวต้ัง ในขณะท่ีสามารถลดการใชพ้ืนท่ีคลังสินคาทางแนวราบลง โดยคาดวาจะดำเนินการแลว

เสร็จภายใน ป 2564 ซ่ึงกลุมบริษัทฯ เช่ือมั่นวาการดำเนินการของศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)  และการนำ

ระบบจัดเก็บสินคาอัตโนมัติ (ASRS) มาใชจะชวยใหกลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลด

จำนวนพนักงานในคลังสินคา และจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บและขนสงสินคาในอนาคตได  

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดระเบียบปฏิบัติ เร่ืองการสุมนับสินคาประจำวัน เพ่ือเปนแนวทางการปอง กัน

สินคาสูญหาย หรือการทุจร ิตที่อาจเกิดขึ้น โดยกลุ มบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการตรวจนับรายการสินคาประเภท 

เคล่ือนไหวชา มีมูลคาสูง หรือเคยสูญหายบอยเปนหลัก 
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2.3.4. การควบคุมคุณภาพสินคา 

เพ่ือใหมั่นใจวาผูผลิตสินคาและตัวแทนจำหนายสินคาท่ีอยูในรายช่ือผูผลิตซ่ึงผานการตรวจสอบคุณสมบั ติของกลุม

บริษัทฯ (Approved Vendor List) สามารถรักษาคุณภาพของสินคาและกระบวนการจัดสงไดตรงตามมาตรฐานท่ีกลุมบริษัทฯ 

วางไว กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดหลักการประเมินผูผลิตสินคาและตัวแทนจำหนายสินคา (Approved Vendor List) ทุกป เชน 

การประเมินทางธุรกิจ การประเมินดานคุณภาพสินคา การประเมินดานการขนสง และการประเมินดานการใหบริการ เปนตน 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสินคาเส่ือมสภาพและสินคาเคล่ือนไหวชา โดยการควบคุมปริมาณ

การส่ังซ้ือใหพอดีกับการจำหนาย และการทำการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ และการกำหนด

ขอตกลงการคืนหรือเปล่ียนสินคากับผูผลิตสินคาและตัวแทนจำหนายสินคาท่ีอยูในรายช่ือผูผลิตซ่ึงผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของกลุมบริษัทฯ (Approved Vendor List) ในกรณีท่ีมีสินคาเคล่ือนไหวชาหรือเสียหาย ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการจำหนายสินคาท่ี

ไมไดมาตรฐานใหผูบริโภค ลดคาใชจายอันเกิดจากสินคาเส่ือมสภาพ หมดอายุ ชำรุดและเสียหาย อีกท้ังชวยสรางประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาคงคลัง 

2.3.5. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กลุมบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดและมีวิสัยทัศนในการดำเนิน ธุรกิจ ท่ีใสใจ

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการออกแบบโครงสรางสาขาและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีคำนึงถึงนโยบายลดการใชพลังงาน 

เชน การใชหลอดแบบประหยัดไฟ การข้ึนลงบันไดแทนการใชลิฟตโดยสาร และการใชระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ 

อีกท้ังนโยบายการหาสินคาทางกลุมบริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการจัดหาสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เขามาจำหนาย เชน 

ถุงผา ถวย จาน ชามท่ีผลิตจากชานออย สินคากลุมโซลาเซลล 

2.3.6. การจัดหาสินคาผลิตภัณฑใหม 

กลุมบริษัทฯ ไดเห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและคัดสรรสินคาท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตามหลักการ

ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมส่ิงแวดลอม (Public & Environment) โดยตระหนักถึง  

การปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดตอชุมชนและส่ิงแวดลอม และ

ยังเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุน สงเสริม กิจรรมตางๆ โดยกำหนดคำจำกัดความและเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารกับผูบ ริโภค 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม (Eco Products) คือ ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑท่ีมุง เนนการ

ประหยัดพลังงาน และรักษาส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

 สินคาและบริการท่ีใชกระบวนการผลิต (process) ท่ีทำลายส่ิงแวดลอมนอยกวา หรือปลอยมลพิษ

นอยกวา หรือไมปลอยมลสาร 

 สินคาและบริการท่ีมีกระบวนการใช (usage) ท่ีทำลายส่ิงแวดลอมนอยกวา หรือปลอยมลพิษนอยกวา 

หรือไมปลอยมลสาร 

 กระบวนการผลิต (process) หรือ กระบวนการใช (usage) ในลักษณะดังกลาวขางตน อาจจะเปนผล

พวงของการดำเนินการอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้ 

- การปรับเปล่ียนวิธีการผลิต เชน ลดระยะเวลาการเดินเคร่ืองยนต 

- การปรับวิธีการใชประโยชนสินคาและบริการ โดยเปล่ียนรูปลักษณะสินคา เชน ภาชนะทำจากวัสดุทาง
การเกษตรท่ีสามารถยอยสลายไดงาย อาคารท่ีอยูอาศัยหรือสำนักงานท่ีมีการออกแบบใหประหยัดไฟฟา 
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- ผูผลิตท่ีคำนึงถึงปญหาส่ิงแวดลอม เชน โรงงานท่ีมีกระบวนการคัดแยกขยะ หรือ มาตรการบำบัดนำ้
เสียกอนระบายสูแหลงสาธารณะ 

- การลงทุนใชเทคโนโลยีใหมในการผลิต ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีใชพลังงานนอย หรือ ปลอยมลสารนอย 
หรือ การใชวัสดุหรือวัตถุดิบนอย (ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา Clean Technology หรือ Environmentally 
Sound Technologies) 

(2) สินคาเพ่ือผูสูงอายุ (Aging Products) คือ สินคาท่ีตอบสนองความตองการและไลฟสไตล การใ ชชี วิ ตของ

ผูสูงอายุ การปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะดานของกลุมลูกคาผูสูงอายุควบคูไปกับความสามารถใน

การเจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) สามารถทำไดโดยปรับการออกแบบ ใหใชงานงาย ไมซับซอน ตัวอักษรใหมีขนาด

ใหญ หรือการออกแบบท่ีเหมาะสมกับทุก

เพศทุกวัย (Universal Design) นอกจากนี้ 

กลุ มผู ส ูงอายุย ังมักเลือกซื้อสินคาที่มี

คุณภาพ ฝม ือประณีต เน นการซื ้อดวย

เหตุผลไมใชอารมณ ใหความสำคญักับ

ความพึงพอใจเปนหลัก ซึ ่งผลิตภัณฑ

สำหรับผู สูงอายุนี ้สามารถทำไดทั ้งการ

ขยายฐานลูกคาจากการปรับปรุงสนิคา

เดิมที ่ เรามีใหเหมาะสม หรือการสราง

สินคาใหม  เพื ่อรองรับกลุ มผู ส ูงอายุ

โดยเฉพาะ ซึ ่งเปนการเพิ ่มมูลคาสนิคา

และบริการเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขง โดยกำหนดเปนรูปแบบการนำเสนอบูธโชวสินคา “หองน้ำผูสูงอายุ” ใหลูกคาได

เห็นถึงตัวอยางท่ีสามารถซ้ือไปใชงานไดจริง 

(3) สินคาดานนวัตกรรม (Hi-Tech Products) คือ สินคาท่ีผลิตออกมาดวยนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือชวยอำนวยความ

สะดวก เพ่ือชวยใหการใชชีวิต ดีข้ึน งายข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาสินคาในแงความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐใหมๆ ท่ียัง  

ไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดีย่ิงข้ึน เมื่อนำสินคาท่ีเปน

นวัตกรรมใหมๆ มาใช จะชวยใหการ

ทำ ง าน กา ร ใช งา นนั ้ นได ผลดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู ง

กวาเดิม ลดเวลาการทำงาน ชวยใหการ

ใชชีวิตดีข้ึนมีความสุขมากย่ิงข้ึน  

คัดเลือก คัดสรรสินคาท่ีเปน

นวัตกรรมใหม เพ่ือใหลูกคาสามา รถ

นำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

อาทิเชน ผลิตภัณฑกลุ ม Solar Cell 

Smart Home Solution  
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3. ปจจัยความเส่ียง 

ปจจัยความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอกลุมบริษัทฯ และมูลคาหุนของกลุมบริษัทฯ 

นอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงกลุมบริษัทฯ ไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือ

เปนความเส่ียงท่ีกลุมบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสำคัญซ่ึงอาจเปนปจจัยความเส่ียงท่ีมีความสำ คัญต อไปใน

อนาคต ความเส่ียงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ รายได ผลกำไร ผลดำเนินงาน กระแสเงินสด ฐานะ

การเงิน สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุนตลอดจนโอกาสทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ  

3.1. ความเสี่ยงเก่ียวกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

3.1.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน ซ่ึงโดยท่ัวไปมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับระดับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยและปริมาณกิจกรรมการกอสราง โดยในป 2563 

ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 สงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยและท่ัวโลกชะลอลง ซ่ึงสงผลกระทบตอกำลัง ซ้ือของ

ผูบริโภคและระดับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยและปริมาณกิจกรรมการกอสรางอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

เชน การบริโภคภาคครัวเรือน อัตราการวางงาน ระดับหนี้ภาคครัวเรือน ภาวะตลาดสินเช่ือ การลงทุนภาคเอกชน การลงทุน

ภาครัฐบาล ตลอดจนการขยายตัวของเมือง (Urbanization) เปนตน ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของปจจัยดังกลาวในทางลบอาจ

สงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ จึงมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

อยางใกลชิด โดยกลุมบริษัทฯ พิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาใหรอบคอบระมัดระวังมากย่ิงข้ึน รวมถึงการ

ควบคุมคาใชจาย โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในตางๆ เพ่ือลดคาใชจายในกา รดำเนินงาน 

รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในแตละชวงเ พ่ือสนับสนุน

ยอดขายของกลุมบริษัทฯ และดำเนินนโยบายราคาท่ีสามารถแขงขันไดเพ่ือกระตุนหรือดึงดูดผูบริโภคใหซ้ือสินคาและใชบริการ

ของกลุมบริษัทฯ โดยมุงเนนความคุมคาของราคาสินคา 

3.1.2. ความเสี่ยงจากสภาวะการแขงขัน 

กลุมบริษัทฯ ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมการแขงขันท่ีรุนแรงจากคูแขงในธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดาน
วัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน ท้ังผูประกอบการในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจโฮม
เซ็นเตอร  ผูประกอบการรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) เชน รานจำหนายเฟอรนิเจอร สินคาตกแตงบาน วัสดุกอสราง 
และสุขภัณฑ และผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) โดยผูประกอบการแตละรายพยายามเรงขยาย
สาขาเพ่ือใหเขาถึงกลุมผูบริโภคและครอบคลุมตลาดมากข้ึน ซ่ึงอาจสงผลตอสวนแบงการตลาดและอาจทำใหกลุมบริษัทฯ มี
รายไดไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว หรือมีคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญในการทำการตลาด การโฆษณา และการจัด
กิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวโดยเนนการสรางการรับรูในช่ือทางการคา “ดูโฮม” 
วาเปนศูนยรวมสินคาและบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน ท่ีมีสินคาครบวงจร ราคาถูก และบริการดวยรอยย้ิม 
ภายใตแนวคิด “ครบ ถูก ดี...ท่ีดูโฮม” และมุงเนนในการนำเสนอผลิตภัณฑท่ีหลากหลายและครบถวน ทำใหลูกคาท่ีเขามาใช
บริการสามารถเลือกซ้ือสินคาไดครบถวนทุกประเภทท้ังสินคากลุมโครงสราง ซอมแซม และตกแตง อีกท้ังมีการพัฒนารูปแบบ
การทำการตลาดแบบ Omni Channel โดยเช่ือมโยงชองทางการจัดจำหนายหนารานสาขาและการเลือกสินคาผานช องทาง
ออนไลน (E-Commerce) อีกท้ังยังมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเก่ียวกับการซ้ือสินคา
แบบออนไลน โดยลูกคาสามารถดูตัวอยางสินคาผานเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางการออนไลนอ่ืนๆ 
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3.1.3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจัดซ้ือ/จัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ท่ี

หลากหลายไดอยางเพียงพอ 

กลยุทธการแขงขันของกลุมบริษัทฯ คือ การสรรหาสินคาท่ีมีคุณภาพ ครบถวน และราคาแขงขันได ดังนั้น กลุม

บริษัทฯ จึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองเผชิญกับความเส่ียงหรือความทาทายในการจัดหาและการส่ังซ้ือสินคา เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาท่ีหลากหลายไดอยางเพียงพอ อีกท้ังยังตองบริหารจัดการไมใหมีสินคามากเกินไป โดยการวางแผนส่ัง ซ้ือ

สินคาในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการขายและความตองการของลูกคา ท้ังนี้หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาสินคาท่ีมี

คุณภาพในราคาและปริมาณตามท่ีกลุมบริษัทฯ ตองการได อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงมีการจัดหาและส่ังซ้ือสินคาจากผูผลิต และ/หรือตัวแทน

จำหนายสินคาท้ังในและตางประเทศ โดยมีทีมงานในการหาและคัดเลือกผูผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคาร ายใหมๆ  

เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูผลิตสินคา และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคานอยราย โดยสรางอำนาจตอรองในระยะยาว อีก

ท้ัง กลุมบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดซ้ือสินคาบางรายการท่ีราคาไมไดเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลลวงหนากับผูผลิตสินคา และ/

หรือตัวแทนจำหนายสินคา เพ่ือใหมีสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคาตลอดเวลาและสามารถรักษาฐานลูกคาไวได 

3.1.4. ความเสี่ยงจากการปรับเพ่ิมของตนทุนของสินคา 

ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน สินคากลุมวัสดุกอสราง ซอมแซม และตกแตง มีการแขงขันท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ปจจัยท่ีมี

นัยสำคัญตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ  คือ ตนทุนของสินคา ซ่ึงอาจมีความผันผวนและข้ึนอยูกับปจจัยท่ีอยูนอกเหนือ

การควบคุมของกลุมบริษัทฯ เชน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุปสงคและอุปทานของสินคาหรือวัตถุดิบของสินคา และคาขนสง  

เปนตน ท้ังนี้ตนทุนสินคาบางรายการมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก เชน สินคากลุมเหล็ก เปนตน ทำใหในบางคร้ังกลุม

บริษัทฯ อาจไมสามารถปรับราคาขายสินคาตามตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนไดท้ังจำนวน หรือปรับราคาขายสินคาไดทันที เนื่องจาก

ความสามารถในการปรับข้ึนราคาขายสินคาของกลุมบริษัทฯ ตามตนทุนสินคาท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น ข้ึนอยูกับสภาวะตลาด 

สภาวะการแขงขัน การควบคุมราคาขาย และมาตรฐานของผูผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคา จึงอาจมีความเส่ียง

เก่ียวกับตนทุนในการจัดหาสินคาและมูลคาสินคาคงคลัง โดยอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ และผลการดำเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 
อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดมีการวางแผนการจัดซ้ือสินคาบางรายการท่ีราคาไมไดเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลลวงหนา

กับผูผลิตสินคา และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคา ในสวนของสินคากลุมเหล็ก กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคากลุมดังกลาวอยางใกลชิด และวิเคราะหแนวโนมของราคา รวมท้ังประมาณการยอดขายเพ่ือวาง

แผนการส่ังซ้ือสินคาในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการขาย รวมท้ังการพิจารณาปรับราคาขายอางอิงจากราคาตลาด 

(Market-based Pricing) ควบคูกับนโยบายการกำหนดอัตรากำไรข้ันตนเปาหมาย (Target Gross Profit Margin)   

3.1.5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคหรือแนวโนมตลาด 

ในป 2563 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) สงผลทำใหสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

และท่ัวโลกไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ จึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภครวมถึงแนวโนมของตลาด หาก

กลุมบริษัทฯ ไมสามารถวิเคราะหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคและแนวโนมตลาดไดทันตอสภาวะการณท่ีเ กิ ดข้ึน 

อาจทำใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถรักษาไวซ่ึงฐานลูกคากลุมเดิมและการดึงดูดลูกคากลุมใหม ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอ

ธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 
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อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีการวางแผนการติดตามพฤติกรรมของผูบริโภค การเปล่ียนแปลงของแนวโนมตลาดและ

เทคโนโลยีตางๆ เพ่ือนำมาใชในการวิเคราะหและกำหนดกลยุทธการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง 

และระยะยาว เชน รูปแบบการจัดวางหนาราน การนำเสนอขอมูลสินคาโดยผูใหคำแนะนำผลิตภัณฑ (Product Consultant) 

การวางแผนกิจกรรมดานการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย การพัฒนาชองทางการจัดจำหนายสินคา และการกำหนด

แผนการขยายสาขาและรูปแบบสาขา เปนตน 

3.1.6. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการสินคาคงคลัง 

เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน โดย

สินคาบางรายการ เชน สุขภัณฑ สินคาเคร่ืองใชภายในบาน บางรายการเปนสินคาท่ีนิยมในระยะหนึ่งเทานั้น จึงอาจทำใหกลุม

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ จากคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเส่ือมสภาพและลาสมัย โดยเมื่อ

ความนิยมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปและผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน อาจสงผลใหสินคาลาสมัยไมสามารถจำหนายไดตามท่ี

คาดการณไว หรืออาจตองปรับราคาลดลงได  

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว และมีความพยายามในการลดระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย

อยางตอเนื่อง ผานการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ การควบคุมปริมาณสินคา

คงเหลือข้ันต่ำกอนการส่ังซ้ือสินคา และการเจรจาตอรองกับผูผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคาในการเปล่ียนสินคา บาง

รายการจากสินคารุนเดิมเปนสินคารุนใหมเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว ท้ังนี้มีการแยกทีมงานจัดซ้ือและทีมงานบริหารจัดการ

สินคาคงคลังออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกัน ต้ังแตป 2561 กลุมบริษัทฯ เร่ิมเปดดำเนินการ

ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ซ่ึงจะชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือไดมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน และในชวงไตรมาส 3 ป 2563 กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมดำเนินการนำระบบเก่ียวกับกระบวนการเติมเต็มสินคาคงเหลือ

ใหเพียงพอตลอดเวลา (Replenishment) เขามาชวยบริหารจัดการสินคาคงเหลือของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงคาดวาจะดำเนินการ

แลวเสร็จในชวงไตรมาส 1 ป 2564 โดยระบบดังกลาวจะชวยใหกลุมบริษัทฯ บริหารจัดการสินคาคงเ หลือและ กา รลด

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

3.1.7. ความเสี่ยงจากการชำรุดและสูญหายของสินคา  

สินคาชำรุดและสูญหาย ถือเปนความเส่ียงท่ีมีความสำคัญตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีกลุม

บริษัทฯ ตองพึงระวัง โดยอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ท้ังการชำรุดหรือสูญหายระหวางขนสงสินคา และการชำรุดสูญหายใน

คลังสินคา เนื่องจากความผิดพลาดจากระบบการจัดการภายใน การทุจริตหรือฉอฉลของพนักงานและลูกคา และอาจรวมถึง

การวางระบบการควบคุมภายใน การรับ การสง การโอน การจัดเก็บ การดูแลรักษาสินคา เปนตน ท้ังนี้หากกลุมบริษัทฯ  

ไมสามารถควบคุมการชำรุดและสูญหายของสินคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมได อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี เพ่ือจัดการความเส่ียงดังกลาว กลุมบริษัทฯ มีหนวยงานปองกันการสูญเสีย (Loss Prevention) ในแต

ละสาขา เพ่ือทำหนาท่ีในการวางแผนและจัดใหมีมาตรการในการปองกัน ดูแลรักษา ปกปอง การชำรุดและสูญหายของสินคา 

โดยทำหนาท่ีประสานกับหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ เพ่ือหามาตรการปองกันใหเกิดความเสียหายอยูในระดับต่ำท่ีสุด และใน

สวนของคลังสินคา กลุมบริษัทฯ มีนโยบายใหมีการตรวจเช็คความถูกตองครบถวนของสินคาและตำแหนงจั ดเก็บอยาง

สม่ำเสมอ และจัดทำท่ีจัดเก็บสินคาเฉพาะ เพ่ือรองรับสินคาประเภทท่ีตองการการดูแลรักษาเปนพิเศษ เพ่ือลดการเกิดสินคา

ชำรุดเสียหายนอยท่ีสุด  

 



  

                                             บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

หนา 27 จาก 152 

 

3.1.8. ความเสี่ยงจากการท่ีประกันภัยของกลุมบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสียหายหรือขอเรียกรองท่ีอาจเกิดขึ้น 

เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน ซ่ึงมี

จำนวนสาขาสำหรับใหบริการลูกคาในหลายพ้ืนท่ี จึงอาจมีความเส่ียงเกิดข้ึนจากกระบวนการทำงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯ 

รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลอ อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ รวมถึงอาจกอใหเกิดมลภาวะทางส่ิงแวดลอม และอาจสงผลใหการประกอบกิจการของกลุมบริษัทฯ 

ตองถูกระงับ รวมถึงกรรมการหรือผูบริหาร อาจตองรับโทษทางแพง และ/หรือทางอาญา ได 

กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงมีการทำประกันภัยท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพ่ือ

ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดความสูญเสียและเสียหายตอทรัพยสินหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยมีนโยบายท่ี

จัดใหมีประกันภัยความคุมครองสูงท่ีสุดภายใตเบ้ียประกันท่ีเหมาะสม อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงจากความ

เสียหายท่ีกรมธรรมอาจไมสามารถคุมครองไดท้ังหมดหรือครบถวน ซ่ึงรวมถึง กรณีท่ี (1) กรมธรรมประกันภัยไมครอบคลุม

ความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องในบางเหตุการณ ซ่ึงรวมถึงความเสียหายจากการหยุดชะงักของ ธุรกิจ การ

สูญเสียรายได การระงับหรือการหยุดใหบริการสาธารณูปโภค และความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากสงครามและภัยกอการราย (2) 

มูลคาความเสียหายสวนแรกตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในกรมธรรม (แลวแตกรณี) ไมครอบคลุมมูลคาความเสียหาย (3) มูลคาความ

เสียหายมากกวาจํานวนเงินประกันภัย (4) บริษัทประกันภัยไมสามารถจายคาสินไหมทดแทนตามท่ีระบุไวในกรมธรรมได (5)  

กลุมบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงท่ีไมสามารถเขาทำกรมธรรมไดในราคาท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีเบ้ียประกันภัยมีสัดสวนท่ีสูงและไม

เหมาะสม และ (6) กลุมบริษัทฯ ไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไมได

ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในกรมธรรม ซ่ึงความเส่ียงท้ังหมดดังกลาวอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 

3.1.9. ความเสี่ยงจากการท่ีกลุมบริษัทฯ พ่ึงพิงโดยการเชาท่ีดินและอาคารเพ่ือใชในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ  

ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ เขาทำสัญญาเชาท่ีดินและอาคารท่ีสำคัญเพ่ือใชในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงหากมี

การยกเลิกสัญญาเชา หรือกลุมบริษัทฯ ไมสามารถตออายุสัญญาเชาตามเงื่อนไขและขอกำหนดท่ีคลายคลึงเดิม หรือกลุม

บริษัทฯ ไมสามารถตออายุสัญญาเชาไดเลย กลุมบริษัทฯ จะไมสามารถใชท่ีดินและอาคารดังกลาวเพ่ือใชในการดำเนินธุรกิจ

ของกลุมบริษัทฯ ตอไปได หรืออาจมีคาใชจายในการร้ือถอนหรือขนยายทรัพยสินออกจากอาคาร หรืออาจไมสามารถใช

ประโยชนจากอาคาร และ/หรือสวนปรับปรุงอาคาร และ/หรือสวนปรับปรุงท่ีดิน ท่ีไดลงทุนตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงอาจสงผล

กระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ รวมไปถึงอาจสงผลใหกลุมบริษัทฯ มี

คาใชจายในการลงทุนเพ่ิมเติม 

โดยกลุมบริษัทฯ มีแผนดำเนินการเพ่ือลดความเส่ียง ดังนี้ 

 การสรางความสัมพันธท่ีดีกับเจาของท่ีดินและอาคาร พรอมกับจัดใหมีทีมงานคอยติดตามดูแลเพ่ือใหมั่นใจวา
กลุมบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาเชาอยางเครงครัด 

 การเจรจาเงื่อนไขระยะเวลาการเชาระยะยาวโดยมากกวา 30 ปข้ึน ท้ังนี้หากไมสามารถเจรจาเชาในระยะเวลา
ดังกลาวได กลุมบริษัทฯ จะเจรจาเพ่ือใหสามารถเชาไดในระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดเทาท่ีเจาของท่ีดินและอาคารจะ
พิจารณา โดยพิจารณาถึงความคุมคาและผลตอบแทนจากการลงทุน ท้ังนี้สำหรับการเชาท่ีดินและอาคารสำหรับ
การกอสรางสาขาขนาดใหญ 

 การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนดานการเงิน (Financial Feasibility Study) กอนการตัดสินใจลงทุน 
โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนหากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถตออายุสัญญาเชาท่ีดินและอาคารได 
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3.1.10. ความเสี่ยงจากการถูกเรียกรองเก่ียวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ  

ภายใตแนวคิดการดำเนินงานท่ี “ครบ ถูก ดี...ท่ีดูโฮม” กลุมบริษัทฯ จึงมีสินคาท่ีหลากหลายเพ่ือมุงเนนการนำเสนอ
สินคากลุมวัสดุกอสราง ซอมแซม และตกแตงท่ีครบถวน โดยมีการจัดหาสินคาจากผูผลิต และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคา
หลายราย รวมถึงยังทำการตลาดและจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ซ่ึงกลุมบริษัทฯ อาจ
ตองเผชิญกับขอเรียกรองเก่ียวกับความรับผิดชอบในผลิตภัณฑเนื่องจากสาเหตุุตางๆ กรณีดังตอไปนี้ (1) ความไมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ (2) ความไมมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ (3) การชำรุดบกพรองของผลิตภัณฑ (4) การติดฉลากและคำเตือนของ
ผลิตภัณฑท่ีไมเพียงพอ หรือไมถูกตอง หรือมีขอความท่ีทำใหเขาใจผิด หรือ (5) การละเมิดลิขสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิบัตรของ
สินคาและตราสินคา 

ท้ังนี้หากมีการเรียกคืนผลิตภัณฑบางสวนหรือท้ังหมด รวมถึงการถอนผลิตภัณฑออกจากตลาด อันเปนผลมาจาก
เหตุการณดังกลาว ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมบริษัทฯ อันเนื่องมาจากคาใชจายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากนี้หาก
มีขอกลาวหาเก่ียวกับสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) และถึงแมวาขอกลาวหาดังกลาวจะไมไดอยูบน
พ้ืนฐานขอเท็จจริง แตเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียง ภาพลักษณ ความเช่ือมั่นของลูกคา รวมถึงผลการ
ดำเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุมบริษัทฯ ได 

  กลุมบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของความเส่ียงดังกลาว จึงมีนโยบายวาจางและจัดหา Outsource  เพ่ือทำ
การตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีจัดซ้ือ/จัดหาจากผูผลิตสินคา และ/หรือตัวแทนจำหนายสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
รวมถึงการเขมงวดในการคัดเลือกผูรับจางผลิตสินคา (OEM) ภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand)  ใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกลุมบริษัทฯ กำหนดกอนจะมีการนำเขามาจำหนายใหแกลูกคา ในอนาคตกลุมบริษัทฯ มีแผนใหมีการจัดต้ัง
ทีมงานในการสุมตรวจสอบคุณภาพสินคากอนรับเขาศูนยกระจายสินคาของกลุมบริษัทฯ โดยทำหนาท่ีตรวจสอบความ
เรียบรอยของสินคาอีกคร้ังเ พ่ือใหมั่นใจกอนนำไปวางจำหนาย เพ่ือสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ในราคา
เหมาะสมใหแกลูกคา 

3.1.11. ความเสีย่งดานการขนสง 

กลุมบริษัทฯ ใหบริการจัดสงสินคาแกลูกคา โดยรถขนสงของกลุมบริษัทฯ เอง หรือมีการวาจางผูใหบริการขนสง ซ่ึง

เปนบุคคลภายนอกเปนผูจัดสงสินคาใหแกลูกคา ท้ังนี้อาจมีหลายปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ปญหาการจราจรติดขัด 

ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ปญหาการเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสง และปญหาการขนสงไมไดคุณภาพจากผูใหบริ การ

ภายนอก เปนตน ซ่ึงปญหาตางๆ อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ รวมถึงมีผลตอช่ือเสียง ภาพลักษณ

ของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ มีมาตรการและนโยบายการจัดการความเส่ียงดานขนสง โดยทีมงานทำการวางแผนและ

คำนวณปริมาณสินคาท่ีตองจัดสงใหสอดคลองกับปริมาณรถขนสงและกำหนดเสนทางการว่ิงของรถขนสง พรอมท้ังติดต้ังระบบ 

Global Positioning System (GPS) เพ่ือสามารถติดตามตำแหนงปจจุบันของรถขนสงใหเปนไปตามเสนทางท่ีกลุมบริษัทฯ

กำหนด เพ่ือความมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการจัดฝกอบรมทักษะการขับข่ีของพนักงานขับรถ และจัดใหมีพนักงาน

คอยประสานงานและดูแลลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบริการดานการขนสงกับกลุมบริษัทฯ 

ท้ังนี้สำหรับการวาจางผูใหบริการขนสงซ่ึงเปนบุคคลภายนอก มีการจัดทำทะเบียนผูใหบริการขนสงสินคาของกลุม

บริษัทฯ (Approved Vendor List) โดยมีการพิจารณาคุณสมบัติของผูใหบริการขนสงอยางเขมงวด ท้ังในเร่ืองระยะเวลาการ

จัดสงสินคา ขอบเขตการใหบริการและตนทุนคาขนสง รวมท้ังกำหนดใหมีการทบทวนทะเบียนดังกลาวเปนประจำ นอกจากนี้

กลุมบริษัทฯ ไดมีการทำประกันภัยซ่ึงครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจัดสงสินคา และกำหนดใหผูใหบริการท่ี

เปนบุคคลภายนอกจัดทำประกันภัยเชนเดียวกัน 
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3.1.12. ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากในการขับเคล่ือนธุรกิจ โดยกลุมบริษัทฯ ไดมีการ

ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูลและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันกลุมบริษัทฯ ใช

โปรแกรม SAP สำหรับเก็บขอมูลและเปนส่ือกลางในการเช่ือมตอแบบรวมศูนยและการแบงปนขอมูลภายในหนวยงานตางๆ 

อีกท้ังยังใชโปรแกรม SAP ในการเช่ือมโยงกับโปรแกรมขายหนาราน โดยขอมูลดังกลาวจะใชในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงการ

วิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ หากระบบดังกลาวมีปญหา มีการปดระบบท่ีไมไดวางแผน

ลวงหนา หรือมีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว อาจสงผลกระทบอยางมี

นัยสำคัญตอธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ได 

กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงมีการบริหารจัดการความเส่ียงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมี

มาตรการควบคุมตางๆ ดังนี ้

 การกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลและระบบสารสนเทศตามอำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ 

 การกำหนดรหัสผานในการใชงานของแตละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การสำรองขอมูลและควบคุมดูแล โดยพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การจัดทำแผนและทดสอบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังมีการวางแผนวาจาง Outsource ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบ คุมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัทฯ มี

ความเปนปจจุบัน สามารถปองกันและรับมือกับความเสี่ยงใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อรองรับการเติบโตของ          

กลุมบริษัทฯ ในอนาคตอยางมั่นคงและย่ังยืน  

3.1.13. ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาตางๆ ไดอยางครบถวน  

กลุมบริษัทฯ มีการทำสัญญาท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจซ่ึงรวมถึงสัญญาเงินกูและสัญญาเชาท่ีดินและอาคารท่ีใช

ในการดำเนินธุรกิจ สัญญาบางฉบับมีขอกำหนดใหกลุมบริษัทฯ ตองกระทำการและละเวนกระทำการบางอยาง เชน การดำรง

อัตราสวนทางการเงิน การจัดใหมีประกันภัยเพ่ือคุมครองภัยตางๆ หากกลุมบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาว อาจเปน

เหตุแหงการบอกเลิกสัญญาและสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีการพิจารณาเพ่ือเจรจาเงื่อนไขของสัญญาตาง ๆ ท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและมีความ

เหมาะสม นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีทีมงานคอยติดตามดูแลเพ่ือใหมั่นใจวาการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เปนไปตาม

กฎหมาย และกลุมบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญาไดครบถวน 

3.2. ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.2.1. ความเสี่ยงจากการมีภาระหน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

กลุมบริษัทฯ มีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท้ังเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว เพ่ือใชในการซ้ือท่ีดิน และ/

หรือ กอสรางสาขา และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ กลุมบริษัทฯ จึงมีภาระท่ีตองชำระดอกเบ้ียและคืน

เงินกูยืมใหแกสถาบันการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีไดระบุในสัญญาเงินกู เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงิน และการทำ

ประกันภัยเพ่ือคุมครองภัยตางๆ เปนตน ท้ังนี้ความสามารถในการกูยืมเงินของกลุมบริษัทฯ ข้ึนอยูกับผลการดำเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ในขณะนั้น ขอจำกัดในสัญญาเงินกูปจจุบันและปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงสภาวะตลาดและภาวะ
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เศรษฐกิจโดยท่ัวไป ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกูบางสวนเปนอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว หากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวมี

การเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง

ความมั่นใจวากลุมบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระดอกเบ้ียและชำระคืนเงินกูยืม โดยสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขทางการเงินท่ีกำหนดในสัญญาเงินกู และ/หรือขอผอนผันการปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวในสัญญาเงินกูท่ีเ ก่ียวข อง 

รวมท้ังสามารถขยายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้กลุมบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงเพ่ือทำหนาท่ีกล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงในดานตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงจากความผันผวน

ของอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือปองกันความเส่ียงดานตาง ๆ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยกลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาเปรียบเทียบ

ตนทุนการกูยืมและเงื่อนไขตาง ๆ  จากหลายสถาบันการเงิน เพ่ือบริหารตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมท่ีสุด 

3.2.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กลุ มบริษัทฯ ม ีการชำระเงินคาสินคาบางสวนเปนเงินตราตางประเทศ ซึ ่งอาจทำใหความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนอาจสงผลใหตนทุนขายของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึน และสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ   

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทำหนาท่ีกล่ันกรองนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเส่ียงในดานตางๆ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อีกท้ัง กลุม

บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนโดยการใชเคร่ืองมือทางการเงิน เชน สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา (Currency Forward) และสิทธิในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Option) เปนตน 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีการวางแผนการซ้ือสินคาลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงในกรณีท่ีราคาสินคาผันผวนตามอัตรา

แลกเปล่ียน 

3.3. ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน 

3.3.1. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนสำหรับใชในการขยายสาขา 

การลงทุนเปดสาขาใหมของกลุมบริษัทฯ จะพิจารณาใชเงินลงทุนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินเพ่ิม

ทุนของผูถือหุน และ/หรือกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของสาขาในปจจุบัน หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินทุน 

เพ่ือมาใชในการขยายธุรกิจไดอยางเพียงพอ ยอมสงผลใหการลงทุนขยายสาขาในอนาคตไมเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว  

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญการจัดหาเงินลงทุน จึงมีการวางแผนงบเก่ียวกับประมาณการใชเงิน

ลงทุนเพ่ือการขยายสาขาเปนการลวงหนา และเพ่ือใหมีแหลงเงินทุนพรอมสำหรับการขยายสาขาไดเพียงพอ โดยจะดำเนินการ

ใหแลวเสร็จกอนเร่ิมการกอสรางสาขาเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว อีกท้ังกลุมบริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับสถาบันการเงินหลาย

แหง นอกจากนี้ภายหลังจากท่ีกลุมบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) ในป 2562           

กลุมบริษัทฯ จึงมีความคลองตัวทางการเงนิและความสามารถในการกูยืมมากข้ึน รวมท้ังสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนท้ังตลาดตรา

สารทุนและตลาดตราสารหนี้ไดมากข้ึน 

3.3.2. ความเสี่ยงจากการจัดหาท่ีดินสำหรับใชเปนท่ีตั้งสาขา 

จากการเติบโตของกลุมบริษัทฯ อยางตอเนื่อง จึงเห็นโอกาสในการขยายสาขาเพ่ือใหครอบคลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพ

และเขาถึงกลุมลูกคามากย่ิงข้ึน โดยมีเปาหมายในการเปนผูนำธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณ

ตกแตงบานของประเทศไทย กลุมบริษัทฯ จึงมีความจำเปนในการจัดหาท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการขยายสาขาในอนาคต ซ่ึง

อาจทำใหกลุมบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการจัดหาท่ีดินท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอในพ้ืนท่ีตามท่ีกำหนดในแผนธุรกิจ และ/หรือ
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ความเส่ียงจากตนทุนการไดมาซ่ึงท่ีดินสูงกวาท่ีคาดการณไว ซ่ึงจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีคาใชจายจากการลงทุนสูงกวาท่ี

คาดการณไว หรือกลุมบริษัทฯ อาจไมสามารถขยายสาขาใหมตามแผนธุรกิจท่ีวางไว 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเส่ียงดังกลาว จึงพิจารณาและดำเนินการจัดหาท่ีดินดวย

ความระมัดระวัง โดยจัดใหมีทีมงานของกลุมบริษัทฯ รวมท้ังมอบหมายใหตัวแทนจัดหาท่ีดินเปนผูดำเนินการรวบรวมท่ีดินตาม

หลักเกณฑท่ีกลุมบริษัทฯ กำหนด โดยกลุมบริษัทฯ รักษาความสัมพันธกับตัวแทนจัดหาท่ีดินหลายราย ซ่ึงมีความเช่ียวชาญใน

การจัดหาท่ีดินในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ จะเขาทำสัญญาซ้ือขาย และ/หรือสัญญาเชาท่ีดินกับเจาของ ท่ีดิน

โดยตรง เพ่ือใหมั่นใจไดวาราคาท่ีดิน และ/หรืออัตราคาเชาท่ีดินท่ีกลุมบริษัทฯ เขาทำสัญญาเปนราคาท่ีเหมาะสมในการ

ประกอบธุรกิจ 

3.3.3. ความเสี่ยงจากการท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเปนไปตามท่ีคาดการณ และ/หรือกลุมบริษัทฯ อาจ

สูญเสียโอกาสในการลงทุน 

กลุมบริษัทฯ ต้ังเปาหมายการเปดสาขาใหมๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงถาหากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการตาม

แผนการขยายธุรกิจไดสำเร็จภายใตงบประมาณท่ีวางแผนไวหรือภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด หรือการสรางรายไดท่ีไมเปนไป

ตามเปาหมายหรือมีตนทุนการดำเนินงานท่ีสูงข้ึน อาจทำใหผลตอบแทนท่ีกลุมบริษัทฯ ไดรับจากการเปดดำเนินการสาขา

ดังกลาวไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุน ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ รวมถึงผลการ

ดำเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี จากประสบการณในการเปดสาขาใหมหลายสาขาท่ีผานมา ทำใหกลุมบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ

คาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตง ท้ังนี้กอนการเขาลงทุนขยายสาขาใหม กลุมบริษัทฯ มีการ

ประเมินการลงทุนท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกท้ังมีการติดตามการดำเนินการตามแผนการขยายสาขาอยางใกลชิดเพ่ือให

มั่นใจวาการขยายสาขาใหมเปนไปตามงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการท่ีวางไว รวมถึงกลุมบริษัทฯ มีการติดตาม

ผลประกอบการของสาขาและเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไวอยางตอเนื่อง เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ สามารถปรับแผนการ

ดำเนินการตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

3.4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

3.4.1. ความเสี่ยงจากการถูกผูถือหุนรายใหญควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ครอบครัวต้ังมิตรประชาจะถือหุนทางตรงและทางออมรวมกันประมาณรอยละ 72.5 ของหุน

ท่ีออกและจำหนายแลวท้ังหมด แมวาสมาชิกในครอบครัวไมมีเจตนาจะกระทำการถือหุนในกลุมบริษัทฯ รวมกัน เพ่ือครอบงำ

กิจการรวมกัน (Acting in Concert) แตสัดสวนการถือหุนดังกลาวจะทำใหสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนได ยกเวนเร่ือง

ท่ีกฎหมายหรือขอบังคับกลุมบริษัทฯ ซ่ึงกำหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนของกลุม

บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองท่ีผูถือหุนใหญเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณา 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีขอกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียท่ีจะชวยปกปองสิทธิ

ของผูถือหุนผูมีสวนไดเสีย และควบคุมการดำเนินงานดานตางๆ ของกลุมบริษัทฯ ใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได ท้ังนี้  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 11 ทาน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ทาน ซ่ึงมากกวาหนึง่

ในสามของจำนวนกรรมการท้ังหมด และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริษัท เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ ถวงดุล ตัดสินใจ 

และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือใหมั่นใจไดวาการดำเนินการใดๆ ของกลุมบริษัทฯ 
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เปนไปเพ่ือประโยชนของกลุมบริษัทฯ ผูถือหุนรายยอยและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ และกลุมบริษัทฯ ยังจัดใหมชีองทางท่ีผูถือหุนราย

ยอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนวันประชุมผู ถือหุน ตาม

แนวทางท่ีบริษัทฯ กำหนด นอกจากนั้นแลว กลุมบริษัทฯ ยังจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ อีกท้ังไดมีแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกำหนดกรณีท่ีมีการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยบุคคล

ดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว 

3.4.2. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผูบริหารหลักและพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ความสำเร็จของกลุมบริษัทฯ ข้ึนอยูกับความรู ความเขาใจ และประสบการณในอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจ

ของกลุมบริษัทฯ และความตอเนื่องในการทำงานกับกลุมบริษัทฯ ของผูบริหารระดับสูงและบุคลากร โดยเฉพาะกลุมครอบครัว

ต้ังมิตรประชาซ่ึงเปนผูกอต้ังบริษัทฯ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีการเพ่ิมจำนวนผูบริหารระดับสูงและบุคลากรท่ีมีความรูความ

เขาใจและประสบการณในอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจของกลุมบริษัทฯ หากกลุมบริษัทฯ ไม

สามารถจูงใจและรักษาผูบริหารหลักและพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไวได หรือไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรือ

เพ่ิมเติมไดภายในเวลาท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะ

ทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลของกลุมบริษัทฯ และมุงเนน

พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงการจัดการฝกอบรมท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เ พ่ือ

พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานในแตละระดับและแตละสาขาใหมีประสิทธิภาพและทันตอการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรแตละระดับอยางชัดเจน รวมท้ังการจัดสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

กับความรูความสามารถของแตละบุคคล และเทียบเคียงกับผูประกอบการรายอ่ืน นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ มีแผนการสืบทอด

ตำแหนงงานและการสรรหาพนักงานใหม เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไป เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอสอดคลอง

กับแผนการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ 

3.5. ความเสี่ยงเก่ียวกับกฎระเบียบและกฎหมาย  

3.5.1. การดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมาย และระเบียบหลายประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายและ

ระเบียบเก่ียวกับผูบริโภค ซ่ึงทำใหกลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางดานกฎหมายเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากบริษัทอ่ืนโดยท่ัวไป อัน

อาจทำใหกลุมบริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายในการดำเนินกิจการเพ่ิมขึ้น และมีความเสีย่งดานการรับผิดเพ่ิมขึ้น 

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติท่ีตองอยูภายใตกฎหมายและระเบียบตางๆ โดยท่ัวไป ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

เปนธุรกิจท่ีเก่ียวของโดยตรงกับผูบริโภค และอยูภายใตกฎหมายเฉพาะท่ีสำคัญอีก 2 ฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติความรับ

ผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดย

กฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวบัญญัติสิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับความคุมครองทางกฎหมาย ใหไดรับขาวสารท่ีถูกตองเพียงพอ

เก่ียวกับสินคา ความปลอดภัยจากการใชสินคา การไดรับความเปนธรรมในการทำสัญญา และสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณา

ชดเชยความเสียหาย โดยเฉพาะอยางย่ิง การไดรับความคุมครองจากสินคาท่ีไมปลอดภัย หากผูบริโภคนำสินคาไปใชและอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูบริโภคหรือบุคคลอ่ืน ไมวาความเสียหายนั้นจะ

เกิดขึ ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม และไมวาความไมปลอดภัยอัน

เนื่องมาจากการผลิต การออกแบบ หรือแมแตการไมไดกำหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คำเตือนหรือขอมูลเก่ียวกับสินคาท่ีเหมาะสม 

โดยกฎหมายดังกลาวกำหนดใหสิทธิผูบริโภคในการเรียกคาเสียหายอยางเปนธรรมมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีกำหนดตาม

กฎหมายท่ัวไป คือ คาสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายตอจิตใจ และคาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษท่ีเ พ่ิม ข้ึนจากคา
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สินไหมทดแทนแทจริงไดอีก 2 เทา ไมวาผูประกอบการจะเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิต ผูนำเขา ผูขายสินคาท่ีไมสามารถระบุตัว

ผูผลิตหรือผูวาจางใหผลิต หรือผูนำเขาได 

นอกจากนี ้  การจ ัดหาสินคามาเพื ่อจำหนาย หรือการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุ มบริษัทฯ  

(House Brand) ตองดำเนินการภายใตกฎหมายดังกลาว ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ีทำใหกลุมบริษัทฯ ตองรับผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายดังกลาว อาจสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมท้ัง

ผลกระทบตอช่ือเสียงและโอกาสในการทำธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน จึงกำหนดใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและการ

คัดเลือกผูรับจางผลิตสินคา (OEM) ท่ีเขมงวด รวมท้ังกำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคาภายใตตราสินคา ของกลุม

บริษัทฯ (House Brand) กอนท่ีจะมีการจำหนายใหแกลูกคา 

3.5.2. ความเสี่ยงในเร่ืองการละเมิดตอกฎหมายสิทธิบัตร 

ธุรกิจคาวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสินคาหลากหลายประเภทและบางประเภทมี

การหมุนเวียนเปล่ียนรูปแบบสินคาอยูเสมอ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนสินคาท่ีมีการจัดหาและส่ังซ้ือจากผูผ ลิต สินคาหรื อ ตัวแทน

จำหนายสินคา และไมวาจะเปนการจำหนายภายใตตราสินคาของผูผลิตโดยตรงหรือการจำหนายสินคาภายใตตราสินคา ของ

กลุมบริษัทฯ (House Brand) การประกอบธุรกิจปกติดังกลาวอาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดคดีความฟองรองได โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การผลิต ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนำเขามาในประเทศซ่ึงสินคาท่ีมีบุคคลอ่ืนเปนผูทรงสิทธิบัตร โดยกลุมบริษัทฯ โดย

มิไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร อาจเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธินั้น อันเปนการฝาฝนตอ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

พ.ศ. 2522 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงการกระทำดังกลาวอาจสงผลใหกลุมบริษัทฯ ซ่ึงอาจรวมไปถึงผูแทนนิติบุคคลของ

กลุมบริษัทฯ ตองรับผิดทางแพงและทางอาญา  

กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงจัดใหมีข้ันตอนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบลิขสิทธ์ิและ

สิทธิบัตรกอนท่ีจะมีการส่ังซ้ือและ/หรือจำหนายสินคาจากผูจำหนายสินคาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

3.5.3. กลุมบริษัทฯ อยูภายใตการกำกับดูแลเพ่ือปองกันการผกูขาดทางการคาตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 

การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยูภายใตพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 ท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหการประกอบธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรี เปนธรรม และปองกันการผูกขาดทางการคา โดยมีคณะกรรมการการ

แขงขันทางการคาทำหนาท่ีในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาว ดังนั้น 

หากมีขอรองเรียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ วาเขาขายเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา

ตอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา จะสงผลใหมีการสอบสวนเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง หรือดำเนินการตามกฎหมายวาดวย

การแขงขันทางการคา ซ่ึงหากเกิดกรณีดังกลาวจะทำใหกลุมบริษัทฯ มีภาระคาใชจายในการตอสูคดี และอาจสงผลตอช่ือเสียง

และมุมมองของสังคมท่ีมีตอกลุมบริษัทฯ ในดานลบ 

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามกฎหมายแขงขันทางการคาเปนเร่ืองท่ีสำคัญ ต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม มีจริยธรรม และไมกระทำการใด ๆ  อันเปนการผูกขาดทางการคา

ท่ีไมเปนธรรมท้ังตอลูกคาและคูคาของกลุมบริษัทฯ 

3.5.4. ความเสี่ยงเก่ียวกับกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ธุรกิจคาวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสินคาหลากหลายประเภทและบางประเภทตอง

อยูภายใตการบังคับของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 
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(รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ท้ังนี้ ไมวาจะเปนสินคาท่ีมีการจัดหาและส่ังซ้ือจากผูผลิตสินคาหรือตัวแทนจำหนายสินคา และไม

วาจะเปนการจำหนายภายใตตราสินคาของผู ผลิตโดยตรงหรือการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุ มบริษทัฯ  

(House Brand) การประกอบธุรกิจปกติดังกลาวอาจมีความเส่ียงในการท่ีตองควบคุมใหสินคาดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนั้นหากกลุมบริษัทฯ มีการจำหนาย มีไวเพ่ือจำหนาย เสนอขายหรือนำเขามาในประเทศซ่ึงสินคาท่ีไม

เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอันเปนการฝาฝนตอ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 

(รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) อาจสงผลใหกลุมบริษัทฯ ซ่ึงอาจรวมไปถึงผูแทนนติิบุคคลของกลุมบริษัทฯ ตองรับผิดทางแพงและ

ทางอาญา  

กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงจัดใหมีข้ันตอนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบสินคาใหเปนไป

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอนท่ีจะมีการจัดหาและส่ัง ซ้ือ และ/หรือจำหนายสินคาจากผูจำหนา ยสินคา ท้ัง ใน

ประเทศไทยและตางประเทศ 

3.5.5. การมีผลใชบังคับของกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความชำรุดบกพรองของสินคาอาจสงผลกระทบในทางลบ

ตอฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมท้ังผลกระทบตอชื่อเสียงและโอกาสในทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

รางพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดตอความชำรุดบกพรองของสินคา ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองผูบริโภคท่ี

ไดรับความเสียหายจากสินคาท่ีชำรุดบกพรอง และกำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายของผูบริโภค โดยผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะ

เรียกใหผูประกอบการ ซ่ึงหมายถึง แกไข เปล่ียนแปลง เปล่ียนสินคา เลิกสัญญา ขอลดราคา และเรียกคาเสียหายหรือ

คาใชจาย ในกรณีท่ีสินคามีความชำรุดบกพรองได ผูขาย ผูผลิตเพ่ือขาย ผูส่ังหรือนำเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผู ซ้ือ

เพ่ือขายตอซ่ึงสินคา ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยูในระหวางกระบวนการตรากฎหมาย และหากกฎหมาย

ดังกลาวมีผลใชบังคับตามท่ีเสนอ กลุมบริษัทฯ ในฐานะผูขายจึงมีหนาท่ีโดยตรงในการเยียวยาความเสียหายใหกับผูบริโภคใน

ความเสียหายจากความชำรุดบกพรองของสินคา ซ่ึงหากกลุมบริษัทฯ ตองรับผิดในความเสียหายดังกลาวอาจสงผลกระทบ

ในทางลบตอช่ือเสียงและการจำหนายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงานและโอกาสในทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ได 

3.5.6. ความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดหาหรือจัดใหมีใบอนุญาตตางๆ ท่ีตองมีเพ่ือใชในการประกอบกิจการงานสวนตางๆ 

ของกลุมบริษัทฯ 

ในการประกอบธุรกิจตางๆ ของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ จะตองจัดหา จัดใหมี หรือดำรงไวซ่ึงใบอนุญาตตางๆ เพ่ือ

ใชในการประกอบกิจการ อาทิเชน ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (หิน ดิน ทราย ซีเมนต) ซ่ึงตองมีไว

เพ่ือใชในการจำหนายซีเมนต ใบอนุญาตขายอาหารสัตว ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม ซ่ึงตองมีไวเพ่ือการขายสินคาของ

กลุมบริษัทฯ เปนตน ซ่ึงใบอนุญาตท่ีตองจัดหา จัดใหมี หรือดำรงไวนี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงท้ังประเภทและจำนวน ท้ังนี้  

ข้ึนอยูกับประเภทของสินคาท่ีกลุมบริษัทฯ จัดจำหนายและบริการท่ีกลุมบริษัทฯ จะใหบริการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง แมกลุม

บริษัทฯ จะมีหนาท่ีรับผิดชอบ ติดตาม ดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองใบอนุญาตตางๆ โดยสม่ำเสมอ แตกลุมบริษัทฯ ไมอาจรับรอง

ไดวากลุมบริษัทฯ จะสามารถจัดหาหรือจัดใหมีใบอนุญาตตางๆ เหลานี้ไดอยางครบถวน ถูกตอง ซ่ึงอาจกอใหเ กิดความ

เสียหายตอช่ือเสียงของกลุมบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม

บริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญกับเร่ืองดังกลาว และมีกระบวนการติดตามอยางใกลชิดสม่ำเสมอ 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน แบบครบวงจร 

รวมถึงลงทุนในบริษัทท่ีสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ท้ังนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทยอย ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุนตาม

ราคาทุน ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2563 

(ลานบาท) 

ประเภทของเงิน

ลงทุน 

DHG 
ถือครองที่ดินของกลุมบริษัทฯ ที่ใชในการ

ประกอบกิจการ 
100.0 1,054.66 บริษัทยอย 

Dohome Energy 

ผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar 

Rooftop) ใหแกกลุมบริษัทฯ(1) 

100.0 60.00 บริษัทยอย 

หมายเหตุ : (1) ณ ปจจุบัน Dohome Energy ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนเวลา 8 ป และไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ตามท่ีกำหนดในบัตรสงเสรมิ 

4.2. สินทรัพยถาวร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิหลังหักคา

เส่ือมราคาสะสมและสำรองการดอยคาตางๆ ตามงบการเงนิรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับ 10,381.62 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลำดับ รายการ 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 4,084.28 เปนเจาของ ติดภาระจำนองบางสวน (1) 

2 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 4,750.30 เปนเจาของ ติดภาระจำนองบางสวน (1) 

3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ 235.96 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

4 อุปกรณและคอมพิวเตอร 46.13 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

5 ยานพาหนะ 10.64 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

6 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสำนักงาน 614.85 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

7 งานระหวางกอสราง 639.46 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

รวม 10,381.62  

หมายเหตุ : (1) ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน และอาคารและสวนปรับปรุงอาคารบางสวนของกลุมบริษทัฯ ติดภาระจำนองเพื่อเปนหลักประกันกับ

สถาบันการเงิน 
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4.3. สินทรัพยสิทธิการใช 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยสิทธิการใชท่ีใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิหลังหัก

คาเส่ือมราคาสะสมและสำรองการดอยคาตางๆ ตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับ 491.01 ลานบาท โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ลำดับ รายการ 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

(ลานบาท) 

1 สิทธิการใชที่ดิน 344.62 

2 สิทธิการใชอาคาร 80.02 

3 สิทธิการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 48.90 

4 สิทธิการใชยานพาหนะ 17.47 

รวม 491.01 

ท้ังนี้ รายการสินทรัพยถาวรของกลุมบริษัทฯ ตามท่ีแสดงไวขางตนสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภทของ

สินทรัพยไดดังนี้ 

4.4. เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ เปนเจาของ และ/หรืออยูระหวางการย่ืนคำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคาและเคร่ืองหมายบริการท่ีสำคัญท่ีใชสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ในประเทศไทย จำนวน 153 เคร่ืองหมาย 

โดยมีสถานะการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการดังนี้ 

สถานะ จำนวน 

ไดรับใบอนุญาตแลว 122 

อยูระหวางการพิจารณาของกรมทรัพยสินทางปญญา (1) 31 

อยูระหวางโอนกรรมสิทธ์ิจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 0 

รวม 153 

หมายเหตุ : (1) ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 16 เดือนนับแตวันท่ีสำนักเครื่อ งหมายการคา  

กระทรวงพาณิชย รับคำขอจดทะเบียน (ท่ีมา: คูมือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคา โดยสำนักเครื่องหมายการคา กระทรวงพาณิชย) 

ท้ังนี้ ตัวอยางเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการท่ีสำคัญ และตัวอยางประเภทสินคาและบริการท่ีบริษัทฯ 

ไดรับใบอนุญาตแลวมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพเคร่ืองหมายการคา 

/เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการคา/

เคร่ืองหมายบริการ 
ตัวอยางประเภทสินคา/บริการ 

 

Dohome –  รานคาธุรกิจคาสงและปลีก 
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ภาพเคร่ืองหมายการคา 

/เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายการคา/

เคร่ืองหมายบริการ 
ตัวอยางประเภทสินคา/บริการ 

 

Dohome –  จัดการธุรกิจดานจำหนายสินคาประเภทวัสดุ

 กอสราง 

 

Aluguard –  แผนพลาสติกก่ึงสำเร็จรูป 

–  แผนพลาสติกใชทำเฟอรนิเจอร 

–  แผนอลูมิเนียมในการกอสราง 

 

Finext –  วัสดุปูพ้ืนทำดวยไม 

 

หัวเสือ –  แผนสังกะสี 

–  สกรู  

–  จอบ เสียม พร่ัว คราด 

 

PowerMaxQ –  เคร่ืองตัดไฟฟาอัตโนมัติ 

–  ตูควบคุมไฟ 

–  รางปล๊ักไฟ 

 

Oppa –  หมอหุงขาว 

–  เตารีดไฟฟา 

–  เคร่ืองปนน้ำผลไม 

 

Siena –  ช้ันเก็บของ  

–  กอกน้ำ 

–  ฝกบัว 

–  อางอาบนำ้ 

 

NASH –  สินคาเคร่ืองมือชางประเภทตางๆ 

–  อุปกรณเซฟต้ี รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย 

4.5. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใน
การเติบโตของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงจะทำใหกลุมบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพ่ิมข้ึน เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง หรือลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน (Synergy) กับกลุมบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืน
เพ่ิมเติมหากเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถตอยอดทางธุรกิจ หรือเปนประโยชนตอธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ซ่ึง
สามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน โดยกลุมบริษัทฯ จะพิจารณาสัดสวนการลงทุน กำไรท่ีคาดวาจะไดรับ ความเส่ียง ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน สถานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะหความเปนไปไดของการลงทุนและพิจารณาถึงศักยภาพ กอน
การตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ โดยการอนุมัติการลงทุนดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติท่ีกำหนด ท้ังนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลอง
เปนไปตามขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑเก่ียวกับการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการเปดเผยสารสนเทศ  
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ หรือบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ียังไมส้ินสุดซ่ึงอาจมีผลกระทบดาน

ลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยท่ีมีจำนวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือหุน หรือไมมีขอพิพาทท่ีมีผลกระทบ

ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสำคัญอ่ืน 

ขอมูลท่ัวไป  

ขอมูลบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 

 

ท่ีต้ัง     37 – 47 ถนนศรีมงคล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

โทรศัพท์    045-959-888 

Website    www.dohome.co.th 

ประเภทธุรกิจ   ประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสราง และ 

อุปกรณตกแตงบาน แบบครบวงจร ภายใตแนวคิด “ครบ ถูก ดี...ท่ีดูโฮม” 

เลขทะเบียนบริษัท   0107561000196 

จำนวนหุนจดทะเบียน  หุนสามัญ 2,165,520,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

จำนวนหุนชำระแลว  หุนสามัญ 2,165,517,966 หุน 

ช่ือตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ช่ือท่ีใชในการซ้ือขาย  DOHOME 

 

ขอมูลบริษัทท่ี บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ถือครองตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

1.บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด  

ท่ีต้ัง     37-47 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

โทรศัพท     045-959-888 

ประเภทธุรกิจ    การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพยท่ีเปนของตนเองท่ีไมใช เพ่ือเปนท่ีพักอาศัย 

จำนวนหุนจดทะเบียน   4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  

จำนวนหุนท่ีถือครอง   3,999,998 หุน (รอยละ 99.99) 

2.บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 

ท่ีต้ัง    37 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

โทรศัพท    045-959-888 

ประเภทธุรกิจ   การผลิตและการสงไฟฟา 

จำนวนหุนจดทะเบียน  600,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 

จำนวนหุนท่ีถือครอง  599,997 หุน (รอยละ 99.99) 
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ขอมูลบุคคลอางอิง 

หนวยงานกำกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ท่ีอยู     : 333/33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โทรศัพท     : 02-695-9999 

โทรสาร     : 02-695-9660 

หนวยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน  : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

ท่ีอยู     : 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

       แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท     : 02-009-9726-50 

โทรสาร     : 02-009-9807-8 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

ท่ีอยู     : 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

       แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท     : 02-009-9000 

โทรสาร     : 02-009-9991 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด 

ท่ีอยู     : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 15 ถนนสาทรใต  

  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท     : 02-824-5313 

โทรสาร     : - 

 



 

                                          บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)    

สวนที่ 2 

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1. หลักทรัพยของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ทุนจดทะเบียน    : 2,165,520,000 บาท (หุนสามัญ 2,165,520,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

ทุนชำระแลว   : 2,165,517,966 บาท (หุนสามัญ 2,165,517,966 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

ช่ือตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียน  : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ช่ือท่ีใชในการซ้ือขาย  : DOHOME 

จากขอมูลผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีถือหุนผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด (Thai NVDR) ณ 30 ธันวาคม 2563 

มีจำนวน 33,484,273 หุน หรือคิดเปนรอยละ 1.5 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมด ท้ังนี้หุนสามัญท่ีถือโดย Thai NVDR 

นี้จะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุน

ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Delist) ดังนั้นจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง 

ซ่ึงจะทำใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอ่ืนเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุนท่ีถื อโดย 

Thai NVDR ไดจากเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาใชสิทธิออกเสียงตอไป 

7.2. โครงสรางผูถือหุน 

ณ วันปดสมุดทะเบียน วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,165,520,000 หุน เรียกชำระแลว 

2,165,517,966 หุน ผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบดวย 

ลำดับ ช่ือบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุน 
รอยละของจำนวนหุนที่

จำหนายแลวทั้งหมด 

1 บริษัท ดูโฮม โฮลด้ิง จำกัด 630,000,000 29.1 

2 นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา 252,000,000 11.6 

3 นางนาตยา ต้ังมิตรประชา 189,000,000 8.7 

4 นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา 126,000,000 5.8 

5 นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 126,000,000 5.8 

6 นายมารวย ต้ังมิตรประชา 126,000,000 5.8 

7 AMPLUS HOLDINGS LIMITED 120,119,999 5.5 

8 น.พ.พงศศักด์ิ ธรรมธัชอารี 109,932,000 5.1 

9 นายจีรเดช จงวัฒนาศิลปกุล 58,000,000 2.7 

10 กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 16,850,500 0.8 

หมายเหตุ  - ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัดสวนผูถือหุนรายยอย (Free Float) อยูท่ีประมาณรอยละ 22.4 และมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุน

สถาบันอยูท่ีประมาณรอยละ 11.3 

 - ผูถือหุนลำดับที่ (1) บริษัท ดูโฮม โฮลด้ิง จำกัด มีผูถือหุนรายใหญ คือ นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา ถือหุนรอยละ 35.0 และนางนาตยา 

ต้ังมิตรประชา ถือหุนรอยละ 35.0 ของจำนวนหุนจำหนายแลวทั้งหมด (ขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563) 

 - ผูถือหุนลำดับที่ (7) AMPLUS HOLDINGS LIMITED มีผูถือหุนรายใหญ คือ นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา ถือหุนรอยละ 35.0 และนาง

นาตยา ต้ังมิตรประชา ถือหุนรอยละ 35.0 ของจำนวนหุนจำหนายแลวทั้งหมด (ขอมูล ณ เมษายน 2563)  
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7.3. นโยบายการจายเงินปนผล 

1. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30.0 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะ กิจ การ

ภายหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีไดกำหนดไวในกฎหมายและขอบัง คับ

ของบริษัทฯ  

การจ ายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ข ึ ้นอยู กับความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เชน ผลการดำเนินงาน สภาพคลองทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ความจำเปน

ในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคต 

ท้ังนี้ การจายเงินปนผลประจำปจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอท่ีจะทำเชนนั้น

ได โดยจะรายงานการจายปนผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ประวัติการจายเงินปนผลสำหรับผลประกอบการประจำป 2562 มีดังนี้ 

 2562 

อัตราการจายหุนปนผล (จำนวนหุนเดิม : หุนปนผล) (6 : 1) 

มูลคาหุนปนผลตอหุน 0.166666666667 

มูลคาเงินสดปนผลตอหุน (หนวย : บาท/หุน) 0.018518518519 

รวมมูลคาการจายปนผล (หนวย : บาท/หุน) 0.185185185186 

อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกำไรสุทธิ 52.98% 

2. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยนั้นจะอยูภายใตอำนาจการพิจารณาอนุมั ติของคณะกรรมการบ ริษัท 

และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยแตละบริษัท โดยจะตองคำนึงถึงผลดำเนินงาน สภาพคลองทางการเงิน กระแสเงิน

สด ฐานะทางการเงิน ความจำเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะ

เศรษฐกิจ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยแตละบริษัทเห็นสมควร 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการจายเงินปนผลของบริษัทยอยเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปรงใส และตรวจสอบได เมื่อ

บริษัทยอยมีการจายเงินปนผล กรรมการผูเปนตัวแทนของบริษัทฯ ซ่ึงเขาเปนกรรมการในบริษัทยอยแตละบริษัทจะทำการ

รายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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8. โครงสรางการจัดการ 

  แผนผังองคกร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีรายละเอียดดังนี ้  
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน โดยมีองคประกอบดังนี้ 

- กรรมการอิสระ 5 ทาน คิดเปนรอยละ 45.45 ของจำนวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยมีความเปนอิสระจาก

ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย 

  1.  นายสุเวทย   ธีรวชิรกุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  3.  นายชลิต   ทองประยูร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  4.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ 

  5.  นายธรินทร  ธนียวัน  กรรมการอิสระ 

- กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 6 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 5 ทาน 

- มากกวา 2 ปท่ีผานมา กรรมการทุกทานไมเคยเปนพนักงาน ผูถือหุน หรือหุนสวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮ าส  

คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีภายนอกท่ีตรวจสอบงบการเงินใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

8.1.1. รายชื่อ และตำแหนงคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

2. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

4. นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. นายมารวย ต้ังมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร 

7. นางสาวพิกุล สมวัน กรรมการ 

8. นายชลิต ทองประยูร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ 

11. นายธรินทร ธนียวัน กรรมการ และกรรมการอิสระ 

นางสาวมยุรีย สีทา ทำหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ซ่ึงไดรับการแตง ต้ังจา กท่ีประ ชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

8.1.2. กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

(1) นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา นางนาตยา ต้ังมิตรประชา นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 

นายมารวย ต้ังมิตรประชา สองในหาคนนี้ลงลายมือช่ือและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
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(2) นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา นางนาตยา ต้ังมิตรประชา นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 

นางสาวพิกุล สมวัน นายมารวย ต้ังมิตรประชา สองในหกคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ใน

เอกสารคำขออนุญาต หรือการย่ืนเอกสารกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการคาของกระทรวงพาณิชย กอง

งานคนตางดาว สำนักงานตรวจคนเขาเมือง กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขและ

หนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการย่ืนแบบแสดงรายงานภาษีอากร เอกสารนำเขาและสงออก และการแกไขเอกสาร 

ใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

8.1.3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2563 

จำนวนคร้ังการ

ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเขา

รวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
6 6 

2. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
6 6 

3. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 
6 6 

4. นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร 6 4 

5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ และกรรมการบริหาร 6 6 

6. นายมารวย ต้ังมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร 6 6 

7. นางสาวพิกุล สมวัน กรรมการ 6 6 

8. นายชลิต ทองประยูร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6 6 

9. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

6 6 

10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ 6 6 

11. นายธรินทร ธนียวัน กรรมการ และกรรมการอิสระ 6 5 

8.2. คณะกรรมการชุดยอย 

8.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหนง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบป 2563 

จำนวนคร้ังการประชุม จำนวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

1. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 4 

2. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. นายชลิต ทองประยูร กรรมการตรวจสอบ  4 4 
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 ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงมิไดเปนกรรมการบริหาร ไดมีการจัดประชุมโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุม ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 ท่ีไดจัดใหมีข้ึนเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 

8.2.2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริหารจำนวน 5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร  

2. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร  

3. นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา กรรมการบริหาร 

4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการบริหาร 

5. นายมารวย ต้ังมิตรประชา กรรมการบริหาร 

ทั ้งน ี ้  นางสาวพิกุล สมวัน ดำรงตำแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ซึ ่ง ได รับการแตงตั ้งจากที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

8.2.3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน 

ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนป 2563 

จำนวนคร้ังการประชุม จำนวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2 2 

2. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2 2 

3. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2 2 

8.2.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงป 2563 

จำนวนคร้ังการประชุม จำนวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

1. นายชลิต ทองประยูร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 

2. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา กรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 

3. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 
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8.3. ผูบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา กรรมการผูจัดการ 

2. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา รองกรรมการผูจัดการ 

3. นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา รองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการและจัดซ้ือ และผูชวยกรรมการผูจัดการฝายจัดซ้ือ 

4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองคกร  

5. นายมารวย ต้ังมิตรประชา รองกรรมการผูจัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดออนไลน 

6. นายชยานนท หอพัตราภรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

7. นางจินตนา คูณทวี ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ 

8. นางสาวพรรณี ผิวนวล ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารการตลาด 

9. นางนงเยาว สะอาด ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

10. นายอภิยุช ฟูกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ รองผูอำนวยการฝายบัญชี 

8.4. เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงต้ัง นางสาวมยุรีย สีทา 

ใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 89/15 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 

ขอบเขต อำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทำหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

(ก) ทะเบียนกรรมการ  

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

(ค) รายงานประจำปของบริษัท  

(ง) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน  

(2) เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผู ถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมท้ัง

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชนในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหวางกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

(3) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเ สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร พรอมท้ังจัดสงสำเนาใหแกป ระธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

(4) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
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(5) ใหคำแนะนำเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย ขอกำหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัท ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทตองทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ขอกำหนด 

และ/หรือ ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(6) ติดตามและดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานท่ีเก่ียวข องตาม

ระเบียบและขอกำหนดของหนวยงานดังกลาว 

(7) จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอ

พึงปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอ่ืนใดใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.5. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพ่ือพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนกรรมการเพ่ือนำเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

คาตอบแทนกรรมการ 

ในป 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการและนำเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 โดยวันท่ี 22 กรกฎาคม 

2563 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

  1.1. คาตอบแทนรายเดือน 

   - ประธานกรรมการ  40,000 บาท / คน / เดือน 

   - รองประธานกรรมการ 35,000 บาท / คน / เดือน 

   - กรรมการ  30,000 บาท / คน / เดือน 

  1.2. คาเบ้ียประชุม คณะกรรมการบริษัท 

   - ประธานกรรมการ  30,000 บาท / คน / เดือน 

   - รองประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดือน 

   - กรรมการ  25,000 บาท / คน / เดือน 

  1.3. คาเบ้ียประชุม คณะกรรมการชุดยอย  

   - ประธานกรรมการ  25,000 บาท / คน / เดือน 

   - กรรมการ  20,000 บาท / คน / เดือน 

ท้ังนี้ กรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบ้ียประชุมใน

การดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 
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2.  คาตอบแทนอ่ืน 

-ไมม-ี 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนตัวเงินในป 2563 มีดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหนง 
คาเบ้ียประชุม 

ทุกคณะ 

คาตอบแทน 

รายเดือน 
รวม 

1. นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ ประธานกรรมการบริษัท  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

250,000 480,000 730,000 

2. นายอดิศักด์ิ  ต้ังมิตรประชา รองประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

n/a n/a - 

3. นางนาตยา  ต้ังมิตรประชา กรรมการบริษัท  

รองประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

n/a n/a - 

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

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

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

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

8. นายชลิต  ทองประยูร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

280,000 360,000 640,000 

9. นายสุเวทย  ธีรวชิรกุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

320,000 360,000 680,000 

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

11. นายธรินทร  ธนียวัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 75,000 360,000 435,000 
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คาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหาร  

(ก) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงินประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และคาเบ้ียเล้ียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ป 2562 ป 2563 

 จำนวนผูบริหาร (คน) (1) 8 11 

 คาตอบแทน (บาท) 23,191,622 18,865,922 

หมายเหตุ: (1) เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19-19) อยางหนักในป 2563 ซึ่งสงผลกระทบ

ตอธุรกิจเปนวงกวาง ดังน้ัน ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท 5 ทาน ประสงคไมรับเงินเดือน ในชวงเดือน

พฤษภาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชนดังกลาวใหแกบุคคลากร

ของบริษัทท่ีมีความจำเปนตอไป 

(ข) คาตอบแทนอ่ืน 

คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหารประกอบดวยเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ และเงินประกันสังคม โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ป 2562 ป 2563 

 จำนวนผูบริหาร (คน) (1) 8 11 

 คาตอบแทน (บาท) 713,381 569,230 

หมายเหตุ: (1) เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19-19) อยางหนักในป 2563 ซึ่งสงผลกระทบ

ตอธุรกิจเปนวงกวาง ดังน้ัน ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท 5 ทาน ประสงคไมรับเงินเดือน ในชวงเดือน

พฤษภาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชนดังกลาวใหแกบุคคลากร

ของบริษัทท่ีมีความจำเปนตอไป 

8.6. กรรมการและผูบริหารท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทยอย 

รายชื่อกรรมการ 
รายชื่อบริษัท 

บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 

 1.  นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา C C 

2.  นางนาตยา ต้ังมิตรประชา / / 

 3.  นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา / / 

 4.  นางสลิลทิพ เรืองสทธิภาพ / / 

 5.  นายมารวย ต้ังมิตรประชา / - 

C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ  
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8.7. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของบริษัทฯ ของกรรมการ ในป 2563 

ลำดับ ชื่อ  สกุล ตำแหนง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ  

1 ม.ค. 63 

จำนวนหุนท่ี

เปล่ียนแปลง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ  

31 ธ.ค. 63 

สัดสวนการ

ถือหุน (%) 

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ประธานกรรมการ

บริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการ

สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา  

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

รองประธานกรรมการ

บริษัท ประธาน

กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

216,000,000 

162,000,000 

36,000,000 

27,000,000 

252,000,000 

189,000,000 

11.6% 

8.7% 

3. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท รอง

ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน 

162,000,000 

216,000,000 

27,000,000 

36,000,000 

189,000,000 

252,000,000 

8.7% 

11.6% 

4. นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท รอง

กรรมการผูจัดการ สาย

งานปฏิบัติการและ

จัดซ้ือ และผูชวย

กรรมการผูจัดการฝาย

จัดซ้ือ 

108,000,000 

146,800 

18,000,000 

141,133 

126,000,000 

287,933 

5.8% 

0.0% 

5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท รอง

กรรมการผูจัดการ สาย

งานบัญชี การเงิน และ

สนับสนุนองคกร  

108,000,000 

- 

18,000,000 

- 

126,000,000 

- 

5.8% 

- 

6. นายมารวย ต้ังมิตรประชา 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท รอง

กรรมการผูจัดการ สาย

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การตลาดออนไลน 

108,000,000 

- 

18,000,000 

- 

126,000,000 

- 

5.8% 

- 

7. นางสาวพิกุล  สมวัน 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท 223,000 

- 

124,466 

- 

347,466 

- 

0.0% 

- 

8. นายชลิต  ทองประยูร 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

และประธาน

กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ลำดับ ชื่อ  สกุล ตำแหนง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ  

1 ม.ค. 63 

จำนวนหุนท่ี

เปล่ียนแปลง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ  

31 ธ.ค. 63 

สัดสวนการ

ถือหุน (%) 

9. นายสุเวทย  ธีรวชิรกุล 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการ

สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน และ

กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11. นายธรินทร  ธนียวัน 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการอสิระ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

8.8. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของบริษัทฯ ของผูบริหาร ในป 2563 

 

ลำดับ ชื่อ  สกุล ตำแหนง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ  

1 ม.ค. 63 

จำนวนหุนท่ี

เปล่ียนแปลง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ  

31 ธ.ค. 63 

สัดสวนการถือ

หุน (%) 

1. นายชยานนท หอพัตราภรณ 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. นางจินตนา คูณทวี 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 120,000 

- 

(120,000) 

- 

- 

- 

- 

- 

3. นางสาวพรรณี ผิวนวล 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 19,900 

- 

(15,350) 

- 

4,550 

- 

0.0% 

- 

4. นางนงเยาว สะอาด 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 128,200 

- 

43,700 

- 

171,900 

- 

0.0% 

- 

5. นายอภิยุช ฟูกุล 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 30,000 

- 

(10,000) 

- 

20,000 

- 

0.0% 

- 

6. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

รองผูอำนวยการฝายบัญชี - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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8.9. บุคลากร 

จำนวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดพนักงาน 

จำนวนพนักงาน (คน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

สำนักงานใหญ 396 461 725 

สาขา 3,109 3,245 4,451 

รวม 3,505 3,706 5,176 

ที่มา: ขอมูลกลุมบริษัทฯ 

คาตอบแทนของบุคลากร 

สำหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนรวมใหแก

พนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในลักษณะตางๆ ไดแก เงินเดือน เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเ ล้ียง ชีพและ

คาตอบแทนอ่ืนๆ เปนจำนวน 841.54 ลานบาท 834.92 ลานบาท และ 1,009.42 ลานบาท ตามลำดับ 

คาตอบแทนอ่ืน 

 - ไมมี - 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ในป 2560 บริษัทฯไดจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพรวมกับลูกจางตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2530 และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยลูกจางและบริษัทฯ จายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนคิดเปนรอยละ 3 ถึงรอยละ 5 

ของเงินเดือนข้ันพ้ืนฐานของลูกจาง สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จายเงินสมทบจำนวน 3.75 ลานบาท และ 5.00 ลานบาท และ 4.78 ลาน

บาท ตามลำดับ กองทุนสำรองเล้ียงชีพจัดเปนกองทุนท่ีแยกตางหากจากสินทรัพย อ่ืนของบริษัทฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปนผูบริหารจัดการกองทุน ลูกจางจะไดรับเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพเมื่อส้ินสุดการ

จางงานตามกฎระเบียบของกองทุน 

ขอพิพาทดานแรงงาน 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสำคัญใดๆ ซ่ึงสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญต อธุ รกิจ 

สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

กลุมบริษัทฯ มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ใหเปนมาตรฐาน ตามกฎหมาย พรบ.ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2554 โดยไดกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ มีการลงนามนโยบายโดยผูบริหาร
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ระดับสูงสุดขององคกร เพ่ือแสดงถึงความใสใจในการดูแลความปลอดภัยพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา
มาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของกลุมบริษัทฯ และลูกคาท่ีเขามาใชบริการ อีกท้ังยังใหการสนับสนุนงบประมาณ สงเสริมและพัฒนา
บุคคลากรใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีจัดอบรมใหความรู การฝกซอม และการจัดกิจกรรมดาน
ความปลอดภัยฯ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน กลุมบริษัทฯ ต้ังเปาในการบริหารจัดการและพัฒนาดานความ
ปลอดภัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ มั่นคง และย่ังยืนตอไป 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  

 กลุมบริษัทฯ คำนึงถึงการจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมีสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีดี โดยการนำ
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน มาดำเนินการดวยความมุงมั่นดังนี้ 

(1) ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานเปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ท่ีจะรวมมือ
กันปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินท้ังหมดของตนเอง ของบริษัทฯ และของผูอ่ืน 

(2) บริษัทฯ จะเสริมสรางใหพนักงานทุกระดับ มีความรู และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยและมี
อาชีวอนามัยท่ีดี 

(3) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการปองกันอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการทำงาน ท่ีมีตอพนักงานหรือบุคคลอ่ืน 

(4) บริษัทฯ จะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและวิธีปฏิบัติงาน อยางปลอดภัย รวมถึงการ
มีสุขภาพอนามัยท่ีดีของพนักงานทุกคน  

(5) พนักงานระดับผูบังคับบัญชาทุกคนตองมีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม ในการทำงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ี
กำหนดข้ึนโดยเครงครัด 

(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทำงาน เพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติกับทุกๆ
ฝายอยางสูงสุด 

(7) บริษัทฯ จะม ีการติดตามและประเมินผลการดำเน ินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามขอบังคับ และ
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 กลุมบริษัทฯ เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงในแตละพ้ืนท่ีเขตเทศบาลของบริเวณใกลเ คียงแตละสาขา เ พ่ือ
ดำเนินการอบรมการดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟประจำป 2563 โดยอบรมความรูใหกับพนักงานปฏิบัติไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รวมท้ังพนักงานยังสามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจำไดอีกดวย  

ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ 
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 การจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกันเครน เพ่ือใชในการยกส่ิงของ โดยไดมีการสอน

วิธีการใชงาน การตรวจเช็ค และการยกเคล่ือนยายส่ิงของเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและบุคคลรอบข าง ท่ี

ปฏิบัติงานในบริเวณใกลเคียง 

ฝกอบรมความปลอดภัยในปฏิบัติงานเก่ียวกันเครน 

  

 การจัดใหมีการฝกอบรมการขับข่ีรถยก อยางถูกตองและปลอดภัย และการบำรุงรักษารถยก ใหกับผูปฏิบัติงาน
ในแตละสาขา ผูปฏิบัติงานตองมีทักษะในการควบคุมรถยก การตรวจเช็คสภาพรถยก ใหสามารถปฏิบัติงานไ ด อยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ฝกอบรมการขับข่ีรถยก 

  

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลท่ีถือเปนสินทรัพยท่ีสำคัญท่ีสุดในการดำเนินธุรกิจ และเปน
สวนสำเร็จท่ีจะทำใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพ่ือมุงเนนการพัฒนาทักษะ และความคิดของ
พนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในทุกดานของพนักงานในทุกระดับอยางตอเนื่อง อันสงผลใหเกิดแนวความคิดเชิง
สรางสรรค เพ่ือเพ่ิมคุณคาเชิงนวัตกรรมใหแกบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้ 
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คณะกรรมการบริหารรวมกันกับฝายจัดการ และผูบริหารแตละสายงานดำเนินการกำหนดกลยุทธ ท่ีมีจุดมุงหมาย 
เสริมสรางทัศนคติ เพ่ือเปนเปาหมายในการทำงานรวมกัน โดยมีความเหมาะสม สามารถจดจำไดงาย กระชับและครอบคลุม 
และปฏิบัติตามไดอยางแทจริง ใหบุคลากรทุกคนในองคกรใชเปนแนวทางปฏิบัติในการทำงานซ่ึงเ ปน หัวใ จสำคัญของ  
กลุมบริษัทฯ คือ 

DOHOME  DO BY HEART 

H : Honestly :    โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 E : Excellent Service :   การบริการท่ีเป็นเลิศ 

 A : Ability Development :  มุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 R : Ready to Change :  พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 

 T : Teamwork :    การทํางานเป็นทีม  

(ก) การสรรหา  

บริษัทฯ ใหความสำคัญต้ังแตเร่ิมกระบวนการสรรหา โดยยึดหลักการวากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนั กงาน

ตองมีความโปรงใส และดำเนินการดวยความเสมอภาคและเปนธรรม โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนั กงานจาก

ลักษณะงาน พรอมท้ังระบุวุฒิการศึกษา ประสบการณ ความเช่ียวชาญ และขอกำหนดอ่ืนๆ ของแตละตำแหนงงานอยาง

ชัดเจน โดยจะคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามวิธีการท่ีกำหนดไวเพ่ือใหไดมาซ่ึงพนักงานท่ีมีความเหมาะสมตามตำแหนง

หนาท่ี 

(ข) การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และความ

ชำนาญ รวมท้ังประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้ 
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(1) บริษัทฯ สงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรูความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดใหมีผูควบคุม

การดำเนินงาน (supervisor) ในแตละสายงานทำหนาท่ีฝกสอนในสายงานนัน้ๆ  

(2) บริษัทฯ สงเสริมการใหหมุนเวียนงาน (Rotation) และดำเนินการใหมีการสัมมนาและการฝกอบรมจ าก ท้ัง

ภายในและภายนอกบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ใหแกบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับต้ังแตระดับผูบริหาร ไปจนถึงระดับ

ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน พรอมท้ังใหนำความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมมา

ปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทฯ ใหดีย่ิงข้ึน 

(3) บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความตองการและจำเปนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับต้ังแตระดับ

ผูบริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดข้ึนเปนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการ

พัฒนาบริษัทฯ และเปนการเตรียมพรอมบุคลากรของบริษัทฯ ใหพรอมท่ีจะรับกับความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน ความกาวหนาใน

สายอาชีพ และความสามารถท่ีจะเขารับตำแหนงงานท่ีวางได  

(4) บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางความใกลชิดสนิทสนม ความคุนเคย ความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร 

และพนักงานในทุกตำแหนงใหสามารถเพ่ิมคุณภาพการทำงานเพ่ือสะทอนการทำงานอยางมืออาชีพสงผลใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจอยางสูงสุด 

การพัฒนาและการสงเสริมความกาวหนาแกพนักงาน 

กลุมบริษัทฯ ไดดำเนินการพัฒนาระบบ Success Factors Performance and Goal  ซ่ึงเปนระบบสำหรับใชใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนเสนทางสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลและพัฒนา

บุคลากรอยางเปนระบบและมีแบบแผนดำเนินการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหนงหลักท่ีเปนหั วใจในการ

ขับเคล่ือนธุรกิจเชน กลุมงานขาย กลุมงานปฏิบัติการ และกลุมงานคลังสินคา เปนตน โดยดำเนินการออกแบบและจัดทำ

โครงการดังนี้  

การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาช ีพ (Career Path) 

แผนผังเสนทางการดำรงตำแหนงไปสูตำแหนงเปาหมาย ท้ังในแนวด่ิง (การเล่ือน

ตำแหนงไปสูระดับท่ีสูง ข้ึน) และในแนวนอน (การยายเลขท่ีตำแหนง  หรือการ

สับเปล่ียนหมุนเวียนงานโดยการมอบหมายงานใหม) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการส่ัง

สมประสบการณและผลงานท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงเปาหมาย โดย

ไดออกแบบกระบวนการในการดำเน ินการผานระบบ SuccessFactors ซ่ึง

พนักงานสามารถตรวจสอบเสนทาง

การเติบโตของตัวเองไดผาน ระบบ 

และสามารถประเม ินสมรรถนะ

ประจำตำแหนงในตำแหนง ท่ีสนใจ

ไดผานระบบเพ่ือวางแผนในการพัฒนาตนเอง IDP (Individual Development 

Plan)  

การจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคลผูมีศักยภาพ (Succession Plan) 

การจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคลผูมีศักยภาพ ไวลวงหนามากกวา  

2  ป   โ ดยผสม ผสานท ั ้ ง กระ บวนกา รค ั ด เล ื อกต ั วบุ คคลผ  านทาง  
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Talent /Succession Matrix และ Career Path เขาดวยกัน การดำเน ินการในรูปแบบระยะยาวหรือ Long-term 

Succession Plan นี ้  Career Path จะม ีบทบาทเปนเครื ่องมือสำคัญ (HR Tool)  ที ่จะชวยในการจ ัดเตรียมและพัฒนา 

ผูมีศักยภาพท่ีจะเขาดำรงตำแหนงเปาหมายในอนาคตใหเกิดความพรอมอยางเต็มท่ี ผานทางกระบวนการส่ังสมประสบการณ

ตามท่ีกำหนดไวใน Career Path ของตำแหนงผูบริหารระดับ M3 ข้ึนไป 

บริหารกลุมคนเกง (Talent Management) 

โดยพิจารณาความรู  ความสามารถและองคประกอบตางๆ เชน 

ความรูและผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ ประสบการณ อายุงาน 

คุณลักษณะสวนบุคคลโดยในป 2564 จะเร ิ ่มดำเน ินการผานระบบ 

SuccessFactors ในกระบวนการประเมินศักยภาพ (Potential Evaluation) 

เพ่ือคนหาผูมีศักยภาพ หรือ Talent เขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ 

ม ีกระบวนการจ ัดทำขอม ูลเปรียบเทียบระหวางตัวบุคคล (Candidate) 

มากกวา 1-2 คน ในตารางแสดงความสัมพันธท่ีเรียกวา “Talent/Succession 

Matrix”และจัดทำแผนพัฒนาและการประเมินผลรอง รับเพ่ือเต รียม ความ

พรอมพนักงานใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสำคัญถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประ สิท ธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของพนักงานท่ีสามารถเติบโตกาวหนาในเสนสายอาชีพของตนเองและสามารถเติบโตเปน

คูคิดไปกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ได ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานใหสูงข้ึนเ พ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ ซ่ึงจะชวยใหกลุม

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จไดดีย่ิงข้ึน กลุมบริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหพนักงานท่ีสนใจปรับเปล่ียนหรือเล่ือนตำแหนงในสายงาน

ตามโครงสรางบริษัท เขาร ับการสัมภาษณงานผานกระบวนการสรรหา คัดเลือก ภายใตชื ่อโครงการ “โตไปดวยกัน”  

(Grow Together) 

โครงการ “โตไปดวยกัน” (Grow Together)  

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคตอองคกรโดยการเปดโอกาสและเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรเติบโตไปพรอมกับ

การเติบโตของกลุมบริษัทฯ และมีความตองการทำใหเ กิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่องลดการสูญเสียบุคลากร ลดการสูญเสียเวลา

และโอกาส รวมทั ้งทำใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน  

มีความกาวหนา อย างช ัด เจน โดยนำหลักการ Talent 

management มาเปนกระบวนการวิเคราะหและวางแผน ท่ีมี

ความสอดคลองกัน ซ่ึงมีกระบวนการของการรับสมัครพนักงาน

ที ่ม ีความสนใจเขาสู กระบวนการคัดเ ลื อก (Selection)  

การนำไปเขาสูกระบวนการพัฒนา (Deployment) และการทำ

ใหคงอยู (Retention) ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงและ

สามารถทำงานไดอยาง มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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การอบรมพนักงาน 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และความ

ชำนาญ รวมทั ้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ โดยกลุ มบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและ 

แนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) วิเคราะหความจำเปนในการฝกอบรมและพัฒนา โดยดำเนินการวิเคราะหท้ังระดับหนวยงาน และระดับบุคคลใน

บุคลากรทุกกลุม ซึ ่งจะพิจารณาจากขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร (Competency)  ความตองการของ

หนวยงาน ความตองการของลูกคา และความทาทายเชิงกลยุทธ 

(2) วางแผนการเรียนรูและพัฒนาใหสอดคลองกับความจำเปนท้ังระดับองคกร หนวยงาน และระดับบุคลากร และ

สรุปหลักสูตรประจำสำหรับพนักงานในทุกระดับเพ่ือพัฒนาศักยภาพในตำแหนงปจจุบันและเตรียมความพรอมในตำแหนง ท่ี

สูงข้ึน 

(3) ดำเนินการฝกอบรมและพัฒนาโดยยึดหลัก 70:20:10 คือ 

 70% : Experiential Learning พัฒนาการเรียนรูมาจากการลงมอืทำ On-the-job 

 20% : Exchange Learning การเร ียนรู มาจาก บุคคลอื ่นๆ การสอนงาน (Coaching)  และการให 

Feedback จากหัวหนา Mentoring พ่ีเล้ียงในการสอนงาน  

 10% : Education Learning เพ่ิมเติมความรูและประสบการณผานกระบวนการการฝกอบรม จากการเขา

อบรม VDO Conference, Classroom Training, Digital Learning   

นอกเหนือจากการฝกอบรมในหองเรียนแลว กลุมบริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน

รูปแบบตางๆ ดังนี้ 

การสงเสริมการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Learning) ท่ีพนักงานสามารถเรียนรูไดโดยไมมีขอจำกัดดาน

สถานท่ี ทุกเวลา และเร่ิมพัฒนากระบวนการ Knowledge Management หรือ KM เขามาใช ท้ังนี้ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ 

2563 กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมใชงานระบบ Learning Management ซ่ึงเปน Module หนึ่งท่ีอยูในระบบ SuccessFactors LMS 
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หรือ Learning Management System คือ ระบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาการเรียนรูในรูปแบบ

ออนไลน ท่ีพนักงานสามารถ เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา ดวยเนื้อหาความรูท่ีถูกออกแบบใหส้ันกระชับ นาสนใจและทันสมัย ทำให

พนักงานทำความเขาใจในเนื้อหาไดงาย และสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

Library (Catalogue) : กำหนดกลุมหลักสูตรโดยกำหนดสิทธิการมองเห็นหลักสูตรแบงตามสายงานและฝายเพ่ือใหงายตอการเรียนรู 

Item : (รูปแบบของการเรียนรู)โดยหลักสูตรซ่ึงมี 3 ประเภทหลักท่ีใชงาน ไดแก Course, Online, Blend 

Physical Resource : สามารถบริหารทรัพยากรฝกอบรม เชน สถานท่ีอบรม หองอบรม และวิทยากร  

Assignment : กำหนดกลุมผูเรียนซ่ึงมีท้ังการกำหนดอัตโนมัติเพ่ือกำหนดใหพนักงานตองผานการอบรมรวมถึงการกำหนดเ อง

เมื่อเห็นสมควรวาพนักงานควรศึกษาเพ่ิมเติม 

Surveys (Evaluation) : แบบฟอรมประเมินฝกอบรม ซ่ึงออกแบบใชงาน 3 ประเภท 1. ประเมินหลักสูตร 2.ทดสอบความรู  

3. ติดตามผลการฝกอบรม 

(4) ประเมินผลและติดตามหลังการฝกอบรม โดยในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกลุม บริษัทฯ 

มีแผนดำเนินการจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล 2 ระดับ คือ  

 ประสิทธิภาพ เชน การจัดฝกอบรมไดตามแผนงาน ความสามารถของวิทยากร และความพึงพอใจในการ

ฝกอบรม  

 ประสิทธิผล เชน ความรูความเขาใจของพนักงาน โดยฝายพัฒนาองคกรและศูนยการเรียนรู ดำเนิ นการ

ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม  

ขอมูลการฝกอบรมและพัฒนา 

การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2562 2563 

Classroom Training   

งบประมาณในการลงทุนดานการฝกอบรมและพัฒนา 2,114,302 1,882,080 

สถิติการฝกอบรม   

Classroom (คน) 2,590 14,542 

จำนวนหลักสูตรที่อบรม (หลักสูตร)/(รุน) (1) 53/168 175/276 

Classroom (ช่ัวโมง) 1,098 2,388 

Digital LEARNING ผานระบบ SuccessFactors LMS (2)   

Content ประเภท คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการใชงานระบบ (คูมือ) - 255 

Content ประเภท VDO ข้ันการปฏิบัติงาน และการใชงานระบบ (VDO) - 20 

Digital LEARNING (เรียนรู+ทดสอบผานระบบ (คน)) - 1,538 

หมายเหตุ :  1. จำนวนหลักสูตรท่ีอบรม (หลักสูตร) หมายถึง จำนวนหลักสูตรท่ีมีการจัดฝกอบรมในป 2563 / (รุน) หมายถึง จำนวนครั้ง 

    ท่ีมีการจัดฝกอบรม ในบางหลักสูตรซึ่งมีการจัดมากกวา 1 ครั้ง เชน การใชงานระบบ SuccessFactor 

 2. Digital LEARNING ผานระบบ SuccessFactors LMS บริษัทเริ่มใชเดือนเมษายน 2563 
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9. การกำกับดูแลกิจการ 

9.1.  นโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ในการดำเนินงานท่ีผานมา คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ี

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมท้ังไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ป 2555  

(The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies 2012) ตามแนวทางที ่ตลาดหลักทรัพยฯ 

กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance Code for Listed 

Companies 2017) ตามแนวทางท่ี สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใหเ กิด

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำใหเกิดความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทำใหเกิดความเช่ือมั่นในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญในสิทธิข้ันพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและ

เจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกำไรจากบริษัทฯ  สิทธิ

ในการไดรับขอมูลอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ังหรือถอด

ถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสำคัญและมีผลตอทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ การ

ลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

(1) มีการใหขอมูลวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระห รือ

ประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเวน

การกระทำใด ๆ ท่ีเปนการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

(2) อำนวยความสะดวกใหผู ถือหุนไดใช สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเหมาะสม และละเวนการ

กระทำใด ๆ ท่ีเปนการจำกัดโอกาสในการเขาประชุมของผู ถือหุน เชน ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะใชสถานท่ีซ่ึง

สะดวกแกการเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซ่ึงแสดงสถานท่ีจัดการประชุมผูถือหุนไวในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาท่ี

เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  

(3) กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามได

ลวงหนากอนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑการสงคำถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนำสง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ จะเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  

(4) สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู ถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และ

เสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

(5) ในการประชุมผูถือหุน ประธานในท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผู ถือหุนมี

โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือต้ังคำถามในวาระตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางอิสระกอนการลงมติในวาระใด ๆ   

(6) สงเสริมใหกรรมการทุกคนเขารวมในการประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบคำถามในท่ีประชุม  
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(7) จัดใหมีการลงมติท่ีประชุมผูถือหุนสำหรับแตละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระการแตง ต้ัง

กรรมการ 

(8) บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสำคัญ เชน การทำรายการเก่ียวโยง การทำรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย เปนตน เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบไดในการนับผลการลงคะแนน 

(9) บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลากรท่ีเปนอิสระทำหนาท่ีชวยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 

(10) ภายหลังการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมท่ีบันทึกขอมูลอยาง ถู กต องและ

ครบถวนในสาระสำคัญ รวมท้ังจะมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีสำคัญไวในรายงานการ

ประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแตละวาระ รวมท้ังเผยแพรรายงาน

การประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณา 

(11) บริษัทฯ จะจัดสงสำเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจาก

วันประชุมผูถือหุน 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนราย

ยอย ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารหรือผูถือหุนท่ีมิไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสัญชาติไทยหรือตางดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย แหง

ประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือ

เชิญประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนเปนภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพรพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผู ถือ หุนท่ีเปน ฉบับ

ภาษาไทย 

(2) กำหนดหลักเกณฑวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดำรงตำแหนงกรรมการ โดยสามารถ

เสนอช่ือตอคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการให

ความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ  

(3) กำหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปน

การลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพ่ิมวาระท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม 

(4) ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารไมควรเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจำเปน โดยเฉพาะวาระ

สำคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

(5) ในการดำเนินการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทฯ จะใหโอกาสแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอน

เร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม วิธีการใชสิทธิออกเสียง สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระ  

(6) ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการเลือกต้ังกรรมการเปนรายคน 

(7) กำหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใด ๆ อยางนอยกอนการพิจารณาใน วาระ ท่ี

เก่ียวของในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกสวนไดเสียดังกลาวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง

หามมิใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะท่ีจะไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระในวาระท่ีเก่ียวของมีสวน

รวมในการประชุมในวาระนั้น ๆ   
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(8) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเปนลายลักษณอักษร และแจง

แนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และกำหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารท่ีมหีนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย

ตามกฎหมายมหีนาท่ีจัดสงรายงานดังกลาวใหแกเลขานุการบริษัทเปนประจำและเปดเผยในรายงานประจำปของกลุมบริษัทฯ  

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Interested Persons)  

นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุนและ

พนักงานของบริษัทฯ  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและ

ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ จะ

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกำหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมโดยคำนึง ถึง

สิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ  และไมกระทำการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของ

ผูมีสวนไดเสียเหลานั้น  

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเ สียทุกฝา ย ตามแนวทาง

ดังตอไปนี้  

ผูถือหุน : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือการสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางย่ังยืน โดยมุงมั่นท่ีจะสรางผลการดำเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมั่นคง เพ่ือใหเ กิด

ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมท้ังดำเนินการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสและ

เช่ือถือไดตอผูถือหุน 

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและศักยภาพ

ของพนักงานอยางสม่ำเสมอ เชน การจัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรม โดยใหโอกาส

อยางท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรางแรงจูงใจใหพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ

สูงใหคงอยูกับบริษัทฯ เพ่ือพัฒนาองคกรตอไป อีกท้ังยังไดกำหนดแนวทางในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบัง คับท่ี

เก่ียวของ เชน การหามใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เปนตน 

คูคา : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการใหคูคาแขงขันบนขอมูลท่ีเทาเทียมกัน และ

คัดเลือกคูคาดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาของบริ ษัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทำรูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกคูสัญญาทุกฝาย และ

จัดใหมีระบบติดตามเพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน และ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซ้ือ

สินคาจากคูคาตามเงื่อนไขทางการคา ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยางเครงครัด 

ลูกคา : บริษัทฯ รับผิดชอบตอลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ รวมถึง

การตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหครบถวนและครอบคลุมใหมากท่ีสุด เพ่ือมุงเนน

การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงสุขลักษณะและ

อนามัยของลูกคาในการบริโภคสินคาและบริการของบริษัทฯ  และการใหขอมูลเก่ียวกับสินคา
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และบริการท่ีถูกตองและครบถวนแกลูกคา รวมท้ังยังจัดใหมีชองทางใหลูกคาของบริ ษัทฯ 

สามารถแจงปญหาสินคาและบริการท่ีไมเหมาะสมเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะไดปองกัน และแกไขปญหา

เก่ียวกับสินคาและบริการของบริษัทฯ ไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกคา และ

ไมนำไปใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ 

เจาหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญาท่ีมีตอเจาหนี้เปนสำคัญ รวมท้ัง การชำระคืน

เงินตน ดอกเบ้ียและการดูแลหลักประกันตางๆ ภายใตสัญญาท่ีเก่ียวของ 

คูแขง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขงขันท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยูในกรอบของกฎหมาย รวมท้ัง

สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

สังคมและสวนรวม : บริษัทฯ ใสใจและใหความสำคัญตอความปลอดภัยตอสังคม ส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ

ผูคนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มี

จิตสำนึกและความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม รวมท้ังจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการสรางและรักษาไวซ่ึงส่ิงแวดลอมและสังคมตลอดจนสงเสริม

วัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู 

การสำรวจความพึงพอใจของลูกคา 

กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาในงานวิจัยตลาด ในป 2562 โดยเปนการสำรวจความ

พึงพอใจของลูกคา (Customers Satisfaction Survey) ท้ังแบบท่ีสำรวจจากลูกคาโดยตรงและสำรวจจากความนิยมของลูกคาผาน

ชองทางออนไลน เชน Facebook เปนตน  

การสำรวจความพึงพอใจของลูกคา (Customers Satisfaction Survey) โดย

มีวัตถุประสงคของการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนำผลการสำรวจมา

ประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมถึง

กระบวนการทำงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณ 

ท่ีดีในสายตาของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน คูคา เจาหนี้ สังคมชุมชน

ใกลเคียง เปนตน ท้ังนี้จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา ในป 2562 เทียบกับ

ป 2563 กลุมบริษัทฯ ไดรับคะแนนความพึงพอใจจากลูกคารอยละ 75.7  และ 

รอยละ 84.7 ตามลำดับ 

 

 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ ไดรับคะแนนความพึงพอใจลูกคาผ านช อง ทาง

ออนไลน จากผูใชบริการ Facebook สูงถึง 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน โดยความพึง

พอใจจากผูใชงาน Facebook เร่ิมดีข้ึนอยางตอเนื่องภายหลังจากชวงเดือน สิงหาคม 

2563 ท่ีกลุมบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนระบบโทรศัพท และจัดต้ังทีมงานคอยดูแล

ลูกคาชองทางออนไลนใหเปนระบบและมาตรฐานมากย่ิงข้ึน 
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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิความเปนสวนตัว โดยดำเนินการบริหารจัดการดานขอมูลสวนบุคคล รวมถึงควบคุมดูแลอยาง

เขมงวดรัดกุม เพ่ือรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา คูคา พนักงานใหปลอดภัยและโปรงใส สอดคลองตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการดังนี้ 

 กำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหเปนมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ  

 แตงต้ังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคกร เพ่ือคอยดูแล วิเคราะห และปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 กำหนดมาตรการตางๆ เก่ียวกับการกำหนดวัตถุประสงค การขอความยินยอม การเก็บรวบรวมขอมูล การใช

ขอมูล รวมถึงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล   

ท้ังนี้บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) หรือ (“DPO”) และชองทาง

การติดตอ รับคำรองขอใชสิทธิ และชองทางการแจงเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของกลุมบริษัทฯ 

Email:   dpo@dohome.co.th  

ไปรษณีย:  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ดินแดง  

เลขท่ี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท:  02-027-8787 และ 1746 

นโยบายความปลอดภัย และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคลองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจแบบย่ังยืน โดยดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดเก็บฐานขอมูล 

การประมวลผล การแสดงผล การเผยแพร สอดคลองกับเทคโนโลยี ดิจิตอล และความตองการของธุรกิจ โดยสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเ พ่ือ

สนับสนุนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงตนทุนและประโยชนตอธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงด าน

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา 

บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ ตามหลักจริยธรรม โดยเคารพ

ตอทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน โดยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอกำหนดเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา โดยผูบริหาร

และพนักงานมีหนาท่ีตองสรางสรรคงานท่ีมี สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนชวยปกปองรักษาทรัพยสินทางปญญา อาทิเชน 

สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา ความลับทางการคา ซ่ึงมีความสำคัญตอการแขงขันทางธุรกิจ โดยจะตองใชสิทธิเหลานั้น

อยางมีความรับผิดชอบ รวมถึงเคารพในสิทธิของเจาของทรัพยสินทางปญญาดวย อาทิเชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีมี

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย ไมติดต้ังโปรแกรมท่ีไมไดรับอนุญาตมาลงในอุปกรณคอมพิวเตอรของบริษัท ไมละเมิดลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแวร ตลอดจนบริหารจัดการการเขาถึงส่ือเครือขายสังคมออนไลนทุกประเภท รวมถึงการเผยแพรขอความ ภาพนิ่ง  

ภาพเคล่ือนไหว เสียง ขอมูลใด ๆ  ใหมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชประโยชนจากส่ือสังคมออนไลน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปน

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเทา

เทียมกัน ไมละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร่ืองของ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 

การศึกษา สภาวะรางกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การใชแรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เปนตน 

บริษัทฯ มุงมั่นใหการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดดำเนินการสรางองคความรูดาน

สิทธิมนุษยชน และปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสากลท่ีเก่ียวของ และเพ่ือให

มั่นใจวาการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทาง ธุรกิจ รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝา ย และ

สนับสนุนใหคูคา และผูรวมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทฯ มุงเนนในการดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความโปรงใส ความซ่ือสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การใหหรือการรับสินบนกับ

เจาหนาท่ีของรัฐ หรือภาคเอกชน ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตอกลุมตาง ๆ เพ่ือมุงมั่นในการตอตาน

คอรรัปชันในทุกรูปแบบ 

 บริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบัง คับ

บัญชาในแตละหนวยงานใหมีความชัดเจน เพ่ือใหมีการถวงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว าง กันอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวาทุกฝายไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและป ลูกฝงจนเ ปน

วัฒนธรรมองคกร 

บริษัทฯ หามการคอรรัปชันทุกรูปแบบ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลท่ีอาจจะถือได

วาเปนตัวแทนบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชันทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม โดยใหครอบคลุมถึงกลุมธุรกิจ

และทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีแนวทางการปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการ ดังนี้ 

1.  หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชันในทุกรูปแบบท้ัง

ทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชันนี้อยางสม่ำเสมอ 

2.  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และฝายจัดการตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน และมีหนาท่ีในการใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือส่ื อสารไป ยัง

พนักงานและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย 

3.  กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท มีหนาท่ีตองรายงานใหบริษัททราบถึงการกระทำท่ีเข าข ายการทุ จริ ต 

คอรรัปชันท่ีเก่ียวของกับบริษัท โดยแจงตอผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

4.  บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูรองเรียนท่ีแจงเร่ืองการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังบุคคลท่ีใหความรวมมอื 

ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรรัปชัน 

5.  ผูท่ีกระทำการทุจริตคอรรัปชันจะตองไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกำหนดไว และอาจไดรับโทษ 

ตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 
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6.  บริษัทจัดใหมีการส่ือสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ไปยังหนวยงานทุกระดับในบริษัท ผานชองทางตาง ๆ  

เชน การอบรมพนักงาน ระบบส่ือสารภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทราบ และนำนโยบายไปปฏิบัติ เปนตน 

7.  บริษัทกำหนดชองทางการแจงเบาะแส โดยสงเสริมใหมีการส่ือสารท่ีหลากหลายชองทาง เพ่ือใหพนักงานและผูมี

สวนเก่ียวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย และจัดใหมีมาตรการการปกปองผูแจงเบาะแส โดยมีการปกปองตัวตนของผู

แจงเบาะแสอยางเขมงวด เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกยายท่ีไมเปนธรรม รวมถึงมีการแตงต้ังบุคคลเพ่ือตรวจสอบ

ติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจงเขามา 

8.  บริษัทสนับสนุนใหคูสัญญา คูคา หรือบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กับบริษัทรายง านการละ เมิด

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันของบริษัท 

9.  บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหนง การฝกอบรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการกำหนดคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางของบริษัทอยางเปนธรรมและเพียงพอ เพ่ือปองกันการทุจริต

คอรรัปชันภายในองคกร และเปนการสรางหลักประกันใหแกพนักงานและลูกจางของบริษัท 

10. บริษัทจัดใหมีระเบียบการเบิกจายและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง โดยกำหนดวงเงนิ ตารางอำนาจอนุมติัวัตถุประสงค

ในการทำรายการ และผูรับ ซ่ึงตองมีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนประกอบ และมีการกำหนดอำนาจอนมุัติในแตละระดับอยางเหมาะสม  

11. เพ่ือความชัดเจนในการดำเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชันในเร่ืองดังตอไปนี้ ให

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบใหแนชัด  

11.1   การให มอบหรือรับของกำนัล และการเล้ียงรับรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตาม

กฎหมาย เปนไปตามธรรมเนียมทางการคาปกติหรือประเพณีนิยมในมูลคาท่ีเหมาะสม 

11.2 การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย โดยตอง

มั่นใจวาการใหหรือการรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกลาวไมไดเปนการอำพรางการติดสินบน 

11.3 ในการดำเนินกิจการ การติดตอ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอ่ืน ๆ กับหนวยงานภาครัฐ 

หรือเอกชนจะตอง เปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมกา ร ผูบริหาร 

พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมใหหรือรับสินบนในทุกข้ันตอนของการดำเนินกิจการ 

การแจงเบาะแสการกระทำผิด 

หากพบเห็นการกระทำทุจริตคอรรัปชันท่ีเก่ียวของกับบริษัท บริษัทฯ ไดจัดชองทางการติดตอ การแจงเบาะแส หรือ

รองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผานทางเว็ปไซตของบริษัท ในหัวขอการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี (ชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสการกระทำผิด) หรืออีเมล internalaudit@dohome.co.th 

การดำเนินการเมื่อไดรับเร่ืองรองเรียน 

 บริษัทฯ ใหความคุมครองแกผูรองเรียน หรือผูท่ีอาจไดรับความเสียหาย โดยใหความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยการ

รายงานรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวามีการกระทำท่ีเปนการทุจริต ฝาฝนกฎหมาย ขัด

ตอเจตนารมณตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ในทุกข้ันตอนบริษัทถือวาเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจำเปน

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูรายงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลสำคัญท่ีเ ก่ียวของ กับบริษัทฯ  ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช

ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
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ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซ่ึงลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผู

มีสวนไดเสียของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) มีกลไกท่ีจะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลท่ีเปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทำใหสำคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจ

ของนักลงทุน 

(2) จัดใหมีเจาหนาท่ีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพ่ือทำหนาท่ีติดตอส่ือสารกับนักลงทุนหรือผู ถือ

หุน โดยบริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห

หลักทรัพย บริษัทฯ จัดอันดับความนาเช่ือถือ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบผานชองทางตางๆ กลาวคือ การรายงานตอ

สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในการเปดเผยขอมูลอยาง

สม่ำเสมอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจำผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยขอมูลท่ีอยู

บนเว็บไซตของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงขอมูลดังกลาวรวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาว

ประชาสัมพันธ รายงานประจำป โครงสรางบริษัทฯ และผูบริหาร ตลอดจนโครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ หนังสือ

เชิญประชุม เปนตน ท้ังนี้สามารถติดตอนักลงทุนสัมพันธเพ่ือขอขอมูลของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) ทางโทรศัพท : 062-197-6688 

(2) ทางอีเมล : IR@dohome.co.th 

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

การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 

กลุมบริษัทฯ จัดใหมีการบรรยาย เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดรวมถึงขอมูลตางๆ สำหรับนักวิเคราะห นักลงทุน รวมถึง  

ผูถือหุน เพ่ือเปดเผยผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ โดยจัดทำเอกสารการนำเสนอเปนรายไตรมาส ท้ังนี้หากมเีหตุการณ หรือ

การเปล่ียนแปลงท่ีมนีัยสำคัญ กลุมบริษัทฯ จะดำเนนิการส่ือสารแจงใหทราบอยางสม่ำเสมอ โดยมรีายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมพบนักลงทุน และการเย่ียมชมกิจการ 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ เปดโอกาสใหนักวิเคราะห นักลงทุน รวมถึงผูถือหุน ท้ังในประเทศและตางประเทศเขาพบ 

ผูบริหาร เพ่ือใหรับทราบถึงขอมูลผลการดำเนินธุรกิจท่ีผานมา การวางกลยุทธท่ีสำคัญ รวมถึงแนวโนมการเติบโตของธุรกิจ 

โดยผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

(1) การจัดกิจกรรมการเดินทางพบปะนักลงทุน (RoadShow) รวม 2 คร้ัง ซ่ึงเปนนักลงทุนสถาบันในประเทศ  

(2) การจัดกิจกรรมเย่ียมชมสาขา (Site Visit) จากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอย รวม 5 คร้ัง 

(3) การจัดกิจกรรมพบนักลงทุน (Company Visit) จากนักลงทุนรายยอย นักวิเคราะห และนักลงทุนสถาบันท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมบริษัทฯ รวม 56 คร้ัง 

(4) การประชุมทางโทรศัพทรวมกับนักลงทุน (Conference Call) จากนักลงทุนในประเทศ 57 คร้ัง และนัก

ลงทุนตางประเทศ 4 คร้ัง เพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมบริษัทฯ รวม 61 คร้ัง 

(5) การส่ือสารตอบขอซักถามทางโทรศัพทรวมกับนักลงทุน โดยเฉล่ียประมาณ 285 คร้ัง/เดือน 

(6) การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) รวม 3 คร้ัง จัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซ่ึงมีนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ผูถือหุน และส่ือมวลชนเขารวม (คร้ังท่ี 1 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 10 

มีนาคม 2563, คร้ังท่ี 2 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2563, คร้ังท่ี 3 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563) 

mailto:IR@dohome.co.th
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(7) การเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยนักลงทุนสถาบัน (Investment Conference) รวม 5 คร้ัง  ซ่ึงมี

นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน ผูถือหุน และส่ือมวลชนเขารวม 

(3) สนับสนุนใหมีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis)  

เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมลูและเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดีย่ิงข้ึน นอกเหนือจากขอมลูตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

(4) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยของบ ริษัทฯ 

จำนวนคร้ังของการประชุมและการเขาประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทำหนาท่ี รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนา

ความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องในรายงานประจำป รวมถึงการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูง รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ท้ังนี้ จำนวนเงินคาตอบแทนท่ีเปดเผยควรรวม ถึง คา ตอบแทน ท่ี

กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

(5) เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการ นอกจากการเผยแพรขอมูลในแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป ตามเกณฑท่ีกำหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการ

จะพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางชองทางอ่ืนดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ พรอมท้ัง

นำเสนอขอมูลใหเปนปจจุบัน 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรางคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานความรูความสามารถและประสบการณ

ท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมี

บทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอยางนอย 5 ทาน แตไมเกิน 12 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ

อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน อันจะทำใหเกิด

การถวงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองตางๆ อยางเหมาะสม ท้ังนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงเกณฑ ขอกำหนด 

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน 3 ปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด โดยกรรมการ

อิสระจะมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป เวนแตมีเหตุผลและความจำเปนตามท่ีคณะกรรม การเ ห็นสมควร 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัท

อ่ืนได แตตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงเกณฑ ขอกำหนด และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจะตองแจงตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทใหรับทราบ ท้ังนี้ กรรมการแตละคนจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหารจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีชวยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบังคับ และคำส่ังใด ๆ  รวมท้ัง

เปาหมายท่ีกำหนดไว ภายใตกรอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีชวยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังการจัดทำรายงานทางการเงนิ เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของ บริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสและนาเช่ือถือ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนอยางนอย 

3 ทานเพ่ือทำหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและ

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพ่ือเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเ พ่ือ พิจารณา

อนุมัติ และ/หรือนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป (แลวแตกรณี) รวมถึงพัฒนาผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการบริหารความเส่ียงจำนวนอยางนอย 3 ทาน เพ่ือทำ

หนาท่ีชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และกำกับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

นอกจากนี ้  บร ิษัทฯ ไดจ ัดใหมี เลขานุการบริษัทเพื ่อทำหนาที ่ในการดำเน ินการที่ เ กี ่ยวของกับการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหคำแนะนำในเ ร่ือง

ขอกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการ

ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเ ก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหนาท่ีกำหนด

นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังกำกับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค 

วิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนระยะยาวแกผูถือหุนภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมายและ

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชนของผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั ้งนี ้ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีกำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดจ ัดใหม ีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร เพื ่อนำเสนอที ่ประชุม
คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ท้ังนี้ การจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง
แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาว
เปนประจำทุกป 

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดจัดทำคูมือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท และกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเครงครัด รวมท้ังไดประชาสัมพันธใหเปนท่ีเขาใจท่ัวท้ัง

องคกร ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ดังนี้  

(ก) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน  
(ข) จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอลูกคา 
(ค) จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้ 
(ง) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน 
(จ) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  
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(3) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตมีเหตุผลและเปน

อิสระภายใตกรอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยกำหนดใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือเ ก่ียวโยงกับ

รายการท่ีพิจารณาเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูท่ีเก่ียวของใหบริษัทฯ ทราบ และตองไมเขารวมการพิจารณา 

รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในรายการดังกลาว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเ ก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท่ีสอดคลอง กับ

กฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังจะเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) 

(4) การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพ่ือการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ท้ังในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือทำหนาท่ีประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว 

(5) การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต อธุ รกิจ ของ

บริษัทฯ อยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท้ังภายนอก

และภายในบริษัทฯ ใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(6) ชองทางการแจงเบาะแส 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสการกระทำผิดทาง

กฎหมาย ความไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

ผานกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ท้ังนี้ ขอมูลรองเรียนและเบาะแสท่ีแจงมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว

เปนความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนนิการส่ังการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข (หากมี)  

และจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และ

นำเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป  

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรท่ีสร างคุณคา

ใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำท่ีตองกำกับดูแลใหองคกรมีการบริหาร

จัดการท่ีดี รวมท้ังกำกับดูแลกิจการใหนำไปสูการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 
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หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน 

คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไปเพ่ือความ

ย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับการสรางคุณคาใหท้ังกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาด องคประกอบ

สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ ท่ีเหมาะสมและจำเปนตอการนำพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ีกำหนดไว รวมท้ัง

กำกับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรงใสและชัดเจนเพ่ือใหไดคณะกรรมการท่ีมี คุณสมบั ติ

สอดคลองกับองคประกอบท่ีกำหนดไว 

หลักปฏิบัติ 4  : สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการควรกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจ

ท่ีเหมาะสม และกำหนดใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เพ่ือเปนการเตรียมสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการ

ใหญ และผูบริหารระดับสูง รวมท้ังกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลดำเนินงานของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 5  : สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการควรใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสร าง

คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและ

จัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพ่ือใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการไดอยางย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 6  : ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ี จะทำให

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางบริษัทฯ 

กับฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของ

บริษัทฯ  และการทำธุรกรรมกับผูท่ีมีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีไมสมควร 

หลักปฏิบัติ 7  : รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสำคัญตางๆ 

อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหนาท่ีในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถใน

การชำระหนี้ และจัดใหมีกลไกท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการเงินในกรณีท่ีกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม

จะประสบปญหา  

หลักปฏิบัติ 8  : สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษัทฯ  
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4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเปน 

โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ บริษัทฯ จะจัดสง

หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนาไมนอยกวา 7 

วันกอนวันประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจำเปน

เรงดวน และจะจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแลวเพ่ือใชในการอางอิงและสามารถ

ตรวจสอบได โดยในการประชุมทุกคร้ัง ควรจัดใหมีผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลและรายละเอียด

ประกอบการตัดสินใจท่ีถูกตองและทันเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดจะไมเขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือปรับปรุงและ

แกไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวขอท่ีจะประเมินชัดเจนกอนท่ีจะวัดผลการประเมินดังกลาว เพ่ือรวบรวมความเห็น

และนำเสนอตอท่ีประชุม รวมท้ังเปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำป 

5. คาตอบแทน 

คาตอบแทนของกรรมการควรอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ 

ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดร ับจากกรรมการแตละคน กรรมการที ่ไดร ับมอบหมายหนาที ่และความรับผิดชอบเพิ ่ม ขึ ้น เชน เปนสมาชิกของ

คณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดวย 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพ่ือพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนกรรมการเพ่ือนำเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแก ผูเ ก่ีย วข องใน

ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เปนตน เพ่ือใหมี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทำเปนการภายในบริษัทฯ  หรือใชบริการของ

สถาบันภายนอกก็ได 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขาใหม ฝายจัดการจะจัดใหมี เอกสา รและข อมู ลท่ีเ ปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการเขาใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการหมุนเปล่ียนงานท่ีไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยกรรมการผูจัดการจะกำหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเ พ่ือเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ  ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาผูบริหารและ พนั กงานใหมี ความรู

ความสามารถในการทำงานมากข้ึนและใหสามารถทำงานแทนกันได 
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9.2. คณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 4 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

9.2.1. คณะกรรมการบริษัท 

องคประกอบ 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทไมจำเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  

(2) คณะกรรมการบริษัทใหมีจำนวนตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกำหนด แตตองประกอบดวยกรรมการจำนวนอยาง

นอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมดนั้นตองมถ่ิีนท่ีอยูในราชอาณาจักร 

(3) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด แตตองไม

นอยกวา 3 คน 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริษัทก็ได 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการ

ท้ังหมด ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกล ท่ีสุดกับสวนหนึ่งใน สาม โดย

กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงได นอกจากกรณีพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวแลว 

กรรมการบริษัทอาจพนจากตำแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัดหรือมี

ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตำแหนง  

(5) ศาลมีคำส่ังใหออก 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

(1) การทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   

(2) การลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง สองขาง

เทากัน 
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(3) มีหนาท่ีเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสงหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไม

นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  

(4) การทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการ จะไมตองไมมีสวนรวมในการบริหารงาน 

ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนในบริษัทรวม และบริษัท

ตรวจสอบบัญชี 

(5) ควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัท สนับสนุนและเปดโอกาสให

กรรมการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

(6) สง เสริม และดูแลใหกรรมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ  

(7) สนับสนุนและควบคุมใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมชุดยอย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ไดผานการพิจารณา และทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง 1/2563 เมื่อ

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงไดกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาท่ีและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริตเ พ่ือ รั กษา สิท ธิและ

ผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย   

(2) กำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงสรางการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามท่ี ฝาย

จัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีกำหนดไวให

สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ 

การบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีดังกลาว เพ่ือใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน รวมถึงการ

ทบทวนกลยุทธ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ

เศรษฐกิจ การตลาดและสภาพการแขงขันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายจัดการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง

และสม่ำเสมอเพ่ือใหบรรลุกลยุทธและเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ และกำกับดูแลใหมีการรายงานผลการดำเนินงาน

ของกิจการ  

(4) กำกับดูแลกิจการใหมีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

รับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และดำเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสามารถปรับตัวได

ภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง  

(5) กำหนดใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เพ่ือเปนการเตรียมสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการ

ใหญ และผูบริหารระดับสูง โดยใหกรรมการผูจัดการใหญรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหนงตอคณะกรรมการ
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บริษัทเพ่ือทราบเปนระยะดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง รวมถึงกำกับดูแลใหกิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวน 

ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

(6) กำกับดูแลใหมีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรางคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจใหผูบ ริหารและ

พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร และสอดคลองกับผลประโยชนของ

กิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน และคาตอบแทนท่ีสัมพันธ

กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและผลการดำเนินงานระยะยาวของกิจการ และการกำหนดนโยบายเกีย่วกับการจาย

คาตอบแทน 

(7) ดำเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีระบบการ

จัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสำคัญตางๆ อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รวมท้ังติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของ

บริษัทฯ  

(8) กำกับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในที ่ เพียงพอ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ ในการสอบทานให

กิจการมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 

(9) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ของบริษัทฯ   

(10) พิจารณากำหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได 

(11) พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน ( ในกรณีที ่ขนาดของรายการไม

จำเปนตองไดรับการพิจารณาโดยท่ีประชุมผูถือหุน) การลงทุนในธุรกิจใหม และการดำเนินงานใดๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ประกาศ และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

(12) พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไมจำเปนตองพิจารณา

โดยท่ีประชุมผูถือหุน) ของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

(13) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู ถือหุนของบริษัทฯ และรายงานการจายเงิ นปน ผล

ดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

(14) ดูแลและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรม กับผู ท่ีมี

ความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีไมสมควร ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีสวนไดเสียในธุรกรรมใดท่ีทำกับ

บริษัทฯ หรือมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ใหกรรมการรายดังกลาวแจง ใหบริษัทฯ 

ทราบโดยไมชักชา 

(15) กำหนดนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตานการคอรรัปชัน 

และจัดใหมีการส่ือสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพ่ือใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดจริง 

(16) จัดใหมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

(17) ใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาเ พ่ิมแก ธุรกิจในระยะยาว ควบคูไปกับการ

สรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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(18) แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนใด เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

(19) แตงต้ังเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจำเปนและเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติงานตาง ๆ  เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

(20) แตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมในจำนวนอยางนอย

ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพ่ือใหมีการควบคุมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ

การทำรายการตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลฐานะทางการเงนิ ผลการดำเนินงาน การทำรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีนัยสำคัญใหครบถวนถูกตอง  

(21) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอกหากมีความจำเปนเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

(22) จัดทำรายงานประจำป และรับผิดชอบตอการจัดทำและเปดเผยงบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ใหมีความถูกตองเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปท่ีผานมาไดตรงตอความเปน

จริงครบถวนและถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะ

นำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ พิจารณาและอนุมติ 

(23) กำกับดูแลเพ่ือใหมั่นใจไดวาสิทธิของผูถือหุนไดรับการดูแลตามกฎหมาย  

(24) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของ

บริษัทฯ และดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนใหเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังดูแลใหมีการ

เปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองและครบถวน 

(25) พิจารณาอนุมัติเร่ืองตางๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ อยาง

เปนธรรม 

(26) มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ

บริษัท ท้ังนี้ การมอบหมายอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อำนาจ หรือมอบอำนาจชวงท่ีทำใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการ

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกำหนด) 

อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัท

ยอยของบริษัทฯ  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

9.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 

คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอท่ีจะสามารถทำหนา ท่ีสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงินได 
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ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแตงต้ัง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชวยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม 

การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำสงเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

การดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท ท้ังนี้ กรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงพนตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตง ต้ังใหกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบไดอีก อยางไรก็ตาม

กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นวาบุคคลนั้นสมควร

ดำรงตำแหนง เปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

กรรมการตรวจสอบอาจพนจากตำแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

(1) พนสภาพจากการเปนกรรมการของบริษัท 

(2) ครบวาระการดำรงตำแหนง 

(3) ตาย 

(4) ลาออก 

(5) ถูกถอดถอน 

(6) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศกำหนด 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ไดผานการพิจารณาและทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 

เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงไดกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง และ

ครบถวน 

(2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมปีระสิทธิผล  

(3) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตง ต้ัง  

โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(4) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของซ่ึงมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของ

บริษัทฯ  

(5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พรอม

ท้ังเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 
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(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/กฎหมายท่ีเก่ียวของ

ซ่ึงมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงาน

ประจำปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยาง

นอยดังตอไปนี้  

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ   

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและมผีลใชบังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ

ธุรกิจของบริษัทฯ  

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามกฎ บัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตอำนาจ หนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไขขอบเขตอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาวการณ   

(9) ตรวจสอบผูท่ีเก่ียวของภายใตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจางหรือนำ

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยในงานตรวจสอบ  

(10) วาจางท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเปนอิสระ เพ่ือใหความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเปน 

(11) หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะทาง

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุง

แกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสำคัญในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของและมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามขางตนตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ ตลาด

หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(12) พิจารณาและใหความเห็นชอบงบประมาณประจำป อัตรากำลัง และทรัพยากรท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของ

ฝายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปล่ียนแผนงานตรวจสอบ

ในสวนท่ีมีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหสอดคลองตามแผนการตรวจสอบประจำป ท่ี

ไดรับอนุมัติ และเปนไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในเปนประจำทุกป รวมท้ังเขารวมประชุมกับหัวหนาผูบริหารฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือหารือประเด็นท่ีมี

ความสำคัญ อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการอยูดวย 

(13) สอบทาน ทบทวน และใหความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และ

การตอตานการคอรรัปชัน 

(14) สอบทาน และใหความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 

(15) สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานคอร รัป ชันของ

กิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (ถามี) 

(16) ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคล อง กับ

สภาวการณ 

(17) รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททุกรอบระยะเวลา 6 เดือน 

(18) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3. คณะกรรมการบริหาร 

องคประกอบ 

คณะกรรมการบริหารประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 คน โดยกรรมการบริหารไมจำเปนตองดำรงตำแหนง เปน

กรรมการบริษัทฯ 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน ใหดำรงตำแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริหาร และ

แตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพ่ือชวยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเ ก่ียวกับการนัดหมายการ

ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหาร 

ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไวในกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารอาจพนจากตำแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนด  
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(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติใหออก  

ในกรณีท่ีมีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกวา 3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการบริหารรายใหมใหครบถวน

ในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีจำนวนกรรมการบริหารไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการป ฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารนี้ ไดผานการพิจารณาและทบทวนแลว จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ัง ท่ี 

7/2563 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 

6/2563 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงไดกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังนี้ 

(1) จัดทำและกำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสรางการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพและ

ประสิทธิผล 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ ผานกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  

(3) ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการใหม และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนหรือ

รวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพ่ือดำเนินกิจการตาม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการลงทุนดังกลาว การเขาทำนิติกรรมสัญญา 

และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวจนเสร็จการตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ และ/หรือ ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

(4) อนุมัติการเขาทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เชน การซ้ือขาย

สินคา การให/ รับบริการ และเปนไปเพ่ือประโยชนในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามท่ีกำหนด

ไวในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด  

(5) พิจารณาและอนุมัติการเขาทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเช่ือ จำนำ 

จำนอง ค้ำประกันและการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการ

ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเขาทำนิติกรรมสัญญา ย่ืนคำขอ คำเสนอ ติดตอ ทำนิติกรรมกับสวนราชการ เพ่ือให

ไดมาซ่ึงสิทธิตาง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวจนเสร็จการตามอำน าจอนุมั ติ 

(Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ  

(6) อนุมัติแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณท่ีผาน

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแตละป 

(7) กำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรางคาตอบแทนสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การ

กำหนดเงินโบนสั คาตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน และผูบริหาร (ท่ีไมใชกรรมการผูจัดการ) 

(8) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบ ริษัท

กำหนด 
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(9) ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไขขอบเขตอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารใหสอดคลองกับสภาวการณ 

(10) มอบอำนาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้  

การมอบอำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจ

ชวงท่ีทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกำหนด) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจ

ไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวน

เปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมติัไว 

9.2.4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

องคประกอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวยสมาชิกจำนวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงสมาชิกสวนใหญควร

เปนกรรมการอิสระ  

ทั ้งน ี ้ ให คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนซึ่งเปน

กรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหนงเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และแตงต้ังเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพ่ือชวยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนง กรรมการบริษัท 

(กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทดวย) ท้ังนี้ กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงพนตำแหนงตาม วาระอาจได รับ

แตงต้ังเปนกรรมการสรรหาฯ ไดอีกในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหนงหรือไมอาจดำรง ตำแหนงจนครบ

กำหนดวาระได ซ่ึงจะสงผลใหมีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ต่ำกวา 3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง กรรมการสรรหาฯ ราย

ใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ไมครบถวนเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนอาจพนจากตำแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

(1) พนสภาพจากการเปนกรรมการของบริษัท 

(2) ครบวาระการดำรงตำแหนง 

(3) ตาย 

(4) ลาออก 

(5) ถูกถอดถอน 

(6) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือมี

ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนนี้ไดผานการพิจารณาและทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั ้งที่  1/2563 เมื ่อวันที ่  20 กุมภาพันธ 2563 ซึ ่งไดกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่  และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนดังนี ้

(1) พิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองของจำนวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท 

และความซับซอนของธุรกิจ 

(2) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และพิจารณา

คัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสมในดานความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ เพ่ือเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แตงต้ัง และ/หรือ นำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังตอไป (แลวแตกรณี) โดยจะดำเนินการใหผูถือหุนไดรับขอมูล

อยางเพียงพอเก่ียวกับบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

(3) ทบทวนหลักเกณฑและวิธีสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะตอคณะกรรมการกอนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ี

ครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการรายดังกลาวประกอบดวย  

(4) พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละทาน เพ่ือใหแนใจวากรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูมี

คุณสมบัติครบถวน 

(5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ ในกรณีกรรมการเขาใหม คณะกรรมการสรรหาควรดูแลใหบริษัทฯ จัด

ใหมีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการดวย 

(6) จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเป นแผน

ตอเนื่องใหมีผูสืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีท่ีกรรมการผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูงในตำแหนงนั้นๆ เกษียณอายุ

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง   

(7) พิจารณาโครงสรางคาตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการทำงาน (ไมวาจะอยูในรูปเงิน

สด หลักทรัพย หรืออ่ืนใด) ของกรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ใหเหมาะสม เปนธรรม และ

เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงการกำหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับข้ึนเงินเดือน

สำหรับกรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เพ่ือนำเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป (แลวแตกรณี) 

(8) พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาวของ

บริษัทฯ ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน ท้ังนี้คาตอบแทนกรรมการควรอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได กับระ ดับท่ี

ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

(9) พิจารณาเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจา รณาให

ความเห็นชอบ 
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(10) ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไขขอบเขตอำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ใหสอดคลองกับสภาวการณ 

(11) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด 

9.2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยสมาชิกจำนวนอยางนอย 3 คน ท้ังนี้ กรรมการบริหารความเส่ียงไม

จำเปนตองเปนกรรมการบริษัทฯ 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเลือกกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คน ดำรงตำแหนงเปนประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเ พ่ือชวยเหลือในการดำเ นินงานของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม 

และบันทึกรายงานการประชุม 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไวในกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงอาจพนจากตำแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนด  

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติใหออก  

ในกรณีท่ีมีจำนวนกรรมการบริหารความเส่ียงต่ำกวา 3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการบริหารความ

เส่ียงรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีจำนวนกรรมการบริหารความเส่ียงไมครบถวน เพ่ือให

เกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนี้ไดผานการพิจารณาและทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง ท่ี 

1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงไดกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดังนี้ 

(1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบอยูหรือคาดวาจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบ

ตอบริษัทฯ (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัทฯ (Risk Appetite) 

(2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท้ังภายนอกและภายในบริษัทฯ ใหมีความครอบคลุม และ

สอดคลองกับกลยุทธและทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ ตองครอบคลุมความ

เส่ียงอยางนอย 4 ประการ ดังนี้ 
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(ก) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเส่ียงดานการดำเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเส่ียงดานกลยุทธการดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

(3) พิจารณากำหนดกลยุทธและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความ

เส่ียง ใหสามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

(4) กำกับดูแลใหมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหบริษัทฯ มีระบบการบริหาร

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกรและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

(5) พิจารณากำหนดโครงสรางและแตงต้ังคณะทำงานบริหารความเส่ียง เพ่ือทำหนาท่ีประเมินและติดตามผลการ

จัดการความเส่ียง 

(6) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองตอความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ เพ่ือใช

เปนกฎเกณฑในการปฏิบัติงานตามสถานการณความเส่ียงแตละประเภทเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

เพ่ือใหมั่นใจวานโยบาย กลยุทธ และแนวปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับกลยุทธและทิศทาง ธุรกิจของบริ ษัทฯ และ

สามารถกำกับดูแลระดับความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังใหคำแนะนำและการสนับสนุนแกคณะกรรมการ ในเร่ือง

การบริหารความเส่ียงระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงอยาง

ตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 

(9) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด 

9.3. ผูบริหาร 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังนี้ 

(1) กำหนด แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามท่ีฝายจัดการ

นำเสนอ รวมท้ังกำหนดโครงสราง และอำนาจบริหารงาน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

(2) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม

วิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำป ท่ี

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

(3) อนุมัติการเขาทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เชน การซ้ือขาย การ

ลงทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื ่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเปนไปเพื่อประโยชนในการดำเนินงานตาม
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วัตถุประสงคของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามท่ีกำหนดไวในอำนาจอนมุัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ และ/หรือ ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

(4) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจดานการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดานการปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยรวม

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปของบริษัทฯ ท่ีอนุมัติ

ไวโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  

(5) แตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในอำนาจและวงเงินตามท่ีกำหนดไวใน

อำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

(6) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ ขอกำหนด สำหรับโครงสรางองคกรในตำแหนงถัดลงไปจาก

กรรมการผูจัดการใหญ รวมถึงการวาจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก และเลิกจางพนักงานบริษัทฯ ในตำแหนง ท่ีต่ำกวา

กรรมการผูจัดการ 

(7) กำหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับข้ึนเงินเดือนสำหรับผูบริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ในตำแหนงถัดลงไปจากกรรมการผู จัดการ ภายใตกรอบและนโยบายที ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว  

(8) ออกคำส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบริษัทฯ เพ่ือใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตาม

นโยบาย และเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร 

(9) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแตละสายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำขอจากสายงานตาง ๆ 

ของบริษัทฯ ท่ีเกินอำนาจส่ังการของสายงานนั้น รวมถึงพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานท่ีเปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแตละ

รายการเปนไปตามที่กำหนดไวในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) แตไมเกินงบประมาณประจำปที่ ไดร ับอนุมั ติจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเขาทำสัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ กรรมการผูจัดการ มีอำนาจอนุมั ติท่ี

สำคัญ คือ การลงทุนตามงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไมเกิน 200 ลานบาท การลงทุนท่ีไมเปนไป

ตามงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไมเกิน 50 ลานบาท และคาใชจายอ่ืนในการดำเนินงานสวนใหญไม

เกิน 20 ลานบาท (ข้ึนอยูกับลักษณะคาใชจาย) 

(10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมท้ังมี

อำนาจดำเนินการใดๆ ท่ีจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 

(11) มอบอำนาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนกรรมการผูจัดการท้ังนี้ การ

มอบอำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงท่ีทำ

ใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

(ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกำหนด) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจได รับ

ประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปน

การอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว 

  



  

                                             บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

หนา 88 จาก 152 

 

9.4. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

9.4.1. กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนท่ีมสิีทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง ท้ังนี้ ลักษณะ

ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา 

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคล

ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลัีกษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทำรายการทางการคาท่ีกระทำเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือให

กูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ หรือ

คูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต ย่ีสิบลาน

บาทข้ึนไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ท้ังนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม สำหรับการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึ กษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

(ช) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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(ซ) ไมเปนบุคคลซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย หรือเขาเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

(ฌ) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

ท้ังนี้ ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามท่ีกำหนดขางตนแลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได 

9.4.2. ผูบริหารระดับสูง 

เม ื ่อตำแหนงกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการวางลง หรือผู ดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัตหินาที่ ได 

คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหผูดำรงตำแหนงใกลเคียงหรือตำแหนงรองลงมาเปนผูรักษาการช่ัวคราว จนกวาจะมีการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะ

เปนผูกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และพิจารณาคัดเลือก

ผูท่ีมีความเหมาะสมในดานความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญ มีวิสัยทัศน และเขาใจวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเสนอช่ือให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ัง และ/หรือ นำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังตอไป (แลวแตกรณี) 

9.5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและ

บริหารกิจการบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดมาตรการและกลไกท้ังทางตรงและทาง ออมเ พ่ือให

บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมถึงการติดตามดูแลใหบริษัทยอยและ

บริษัทรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกตางๆ ท่ีกำหนดไวไดเสมือนเปนหนวยงานของบริษัทฯ เอง และเปนไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายหลักทรัพย และกฎหมายท่ี

เกี ่ยวของ ตลอดจนประกาศ ขอบังคับ และหลักเกณฑตางๆ ที ่ เกี ่ยวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนกังาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือรักษาผลประโยชนในเงิน

ลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) บริษัทฯ จะสงบุคคลท่ีเปนตัวแทนของบริษัทฯ เขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัท

รวม ตามสัดสวนการถือหุนในแตละบริษัท เพ่ือทำหนาท่ีกำกับดูแลใหบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมดำเนินการใหสอดคลอง

กับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ อยางไรก็ดี การสงตัวแทนของบริษัทฯ เขาไป

เปนกรรมการในแตละบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม จะตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแตละบริษัท 

(2) คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยแตละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสำ คัญ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานใหแกบริษัทฯ ทราบ โดยนำ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ มาใชบังคับโดยอนุโลม รวมท้ังเปดเผยและนำสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
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เก่ียวของตอคณะกรรมการบริษัทใหทราบถึงความสัมพันธ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในลักษณะท่ี

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทำรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(3) หากในการเขาทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทยอย ซ่ึงมีนัยสำคัญหรือมีผลตอฐานะทางการเงิน

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเขาขายหรือเปนการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินตามประกาศรายการไดมาหรือ

จำหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันท่ีเ ก่ียวของ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ มี

หนาท่ีตองขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมั ติ

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายกอนการเขาทำรายการ บริษัทยอย จะเขาทำรายการหรือดำเนินการนั้นไดตอเมื่อไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ (แลวแต

กรณี) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

นอกจากนี้ หากในการเขาทำรายการหรือการเกิดเหตุการณบางกรณีของบริษัทยอย อันทำใหบริษัทฯ มีหนาท่ีตอง

เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในประกาศท่ีเ ก่ียวของ กรรมการผูแทนของ

บริษัทยอยดังกลาวมีหนาท่ีตองแจงมายังฝายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีท่ีทราบวาบริษัทยอยมีแผนจะเขาทำรายการหรือเกิด

เหตุการณดังกลาว 

(4) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการท่ีจำเปน เพ่ือทำใหมั่นใจไดวาบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมมีการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดำเนินการท่ีจำเปนและติดตามใหบริษัทยอย 

และ/หรือ บริษัทรวมมีระบบในการเปดเผยขอมูลและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ 

(5) กรรมการผูแทนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตองติดตามและดำเนินการท่ีจำเปนในการจัด

ใหมีการกำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสำคัญตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอย และ/

หรือ บริษัทรวม ใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอยางสม่ำเสมอ  

(6) ในกรณีท่ีเปนบริษัทรวมทุนท่ีมีสถานะเปนบริษัทยอย กรรมการผูแทนในบริษัทยอยตองพิจารณา ติดตาม ให

คำแนะนำท่ีจำเปนแกบริษัทยอย รวมถึงจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพ่ือปองกันการทุจริตท่ี

อาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมท้ังควรจัดใหมีระบบการทำงานท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ

ดำเนินธุรกิจ  

(7) การดำเนินกิจการของบริษัทยอยซ่ึงมีนัยสำคัญ เชน การแตงต้ังหรือเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการในบริษัทย อย

อยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยดังกลาว การซ้ือหรือขายหุน กิจการหรือทรัพยสินท่ีเปนสาระสำคัญ 

การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทยอย การควบหรือเลิกบริษัทยอย การอนุมัติงบประมาณประจำปของบริษัทยอยซ่ึงมีสถานะเปน

บริษัทยอยของบริษัทฯ เวนแต เปนกรณีท่ีไดกำหนดไวในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)  ของ

บริษัทฯ กรรมการผู แทนของบริษัทฯ จะตองได รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนออกเสียงลงมติในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทยอย 

9.6. การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหามมิใหกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นำขอมูลตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือขอมูลท่ีหาก

มีการเปดเผยออกไปแลวจะทำใหบริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเปนขอมูลท่ีเปนความลับและความสำคัญ รวมถึง

ความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน
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ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม รวมท้ังตองไมทำการซ้ือขายหลักทรัพยของบ ริษัทฯ 

โดยใชขอมูลภายใน ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้ 

1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหนาท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนเอง 

คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบริหาร คูสมรส

หรือผูท่ีอยูกินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารดังกลาวเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ของ

จำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกลาว ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม

มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพ่ิมเติม) รวมท้ังการรายงานการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 

298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)  

2. กำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังคูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบริหาร คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของ

กรรมการและผูบริหารดังกลาวเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกลาว จัดทำและ

เปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(รวมทั ้งที ่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสำเนารายงานนี ้ให แกบร ิษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส งรายงานตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

3. กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงรวมถึงบุคคลท่ีถูกสันนิษฐาน

วารูหรือครอบครองขอมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง ท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม) ท่ีไดรับทราบ และ/หรือ ซ่ึงรูหรือครอบครองขอมูลภายในท่ีเปนสาระสำคัญซ่ึงมีผลหรืออาจมีผลตอการเปล่ียนแปลง

ราคาหรือมูลคาของหลักทรัพยจะตองงดการซ้ือขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายใน

นั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง ภายหลังจากท่ีขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชน

แลว และผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมีการแจง ขอมูลนั้น ต อตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ หากมีการกระทำอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทาง

วินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ต้ังแต การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือน

เปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตัดคาจาง พักงานช่ัวคราวโดยไมไดรับคาจาง ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการเปนพนักงาน ซ่ึง

การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความรายแรงของความผิดนั้นๆ 

9.7. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

สำหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายคาตอบแทนของผูสอบ บัญชี 

คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit fee) เปนจำนวนเงินรวม 

4,500,000.00 บาท โดยแบงเปนคาสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3,940,000.00 บาท คาสอบบัญชีของบริษัทยอยจำนวน 

560,000.00 บาท และไมมี คาบริการอ่ืน (Non-Audit fee)  

สำหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายคาตอบแทนของผู สอบบัญ ชี 

คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit fee) เปนจำนวนเงินรวม 

4,450,000.00 บาท โดยแบงเปนคาสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4,150,000.00 บาท คาสอบบัญชีของบริษัทยอยจำนวน 

300,000.00 บาท และไมมี คาบริการอ่ืน (Non-Audit fee)  
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเน ินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งย ืนภายใตความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษัทฯ หวังวาการดำเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม

จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมพรอมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ ไดจัดทำนโยบาย

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยแบงเปน หมวด 9 ดังนี้ 

10.1. นโยบายภาพรวม 

10.1.1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และต้ังมั่นท่ีจะแขง ขันทาง

การคาตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา กฎหมาย และหลักการแขงขันทางการคาอยางเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ

พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคา การ

เรียก รับ และไมใหผลประโยชนใด ๆ ท่ีไมสุจริตทางการคา เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเคารพตอสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาของผูอ่ืน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกำหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

อาทิ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย เปนตน อีกท้ัง บริษัทฯ มีโครงการรณรงคการสงเสริมและ

ปลูกจิตใตสำนึกใหแกบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับช้ันใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

10.1.2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปรงใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปอง กันและตอตานการทุจริตคอร รัปชัน การใหหรือรับสินบนกับ เจา หนา ท่ีของ รัฐห รือ

ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ไดกำหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการ

บังคับบัญชาในแตละหนวยงานใหมีความชัดเจน เพ่ือใหมีการถวงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกันอยาง

เหมาะสม  

บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพ่ือการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองคกรสูความย่ังยืน โดยไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2563 ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบท่ีสนับสนุนการ

ตอตานคอรรัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอร รัป

ชันและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(3) คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และฝายจัดการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบและใหการสงเสริม

และสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความ

เหมาะสมของระบบและมาตรการตาง ๆ  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 
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(4) ฝายตรวจสอบภายใน และฝายกำกับดูแลกิจการ มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการ ดูแล ตรวจสอบ และสอบทาน 

การปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคของนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ

กฎหมาย ขอกำหนดของฝายกำกับดูแลกิจการ เพ่ือใหมั่นใจวามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอตอความเส่ียง

ดานคอรรัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการ 

(1) หามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร รั ปชันในทุก

รูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้อยางสม่ำเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และฝายจัดการตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และมีหนาท่ีในการใหการสงเสริม และสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือส่ือสาร

ไปยังพนักงานและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย 

(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท มีหนาท่ีตองรายงานใหบริษัททราบถึงการกระทำท่ีเขาขายการ

ทุจริตคอรรัปชันท่ีเก่ียวของกับบริษัท โดยแจงตอผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตางๆ 

(4) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองผูรองเรียนท่ีแจงเร่ืองการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังบุคคลท่ีใหความ

รวมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรรัปชัน 

(5) ผูท่ีกระทำการทุจริตคอรรัปชันจะตองไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กำหนดไว และอาจไดรับโทษ

ตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

(6) บริษัทฯ จัดใหมีการส่ือสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ไปยังหนวยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผาน

ชองทางตางๆ เชน การอบรมพนักงาน ระบบส่ือสารภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหผูเก่ียวของทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ เปนตน 

(7) บริษัทฯ กำหนดชองทางการแจงเบาะแส โดยสงเสริมใหมีการส่ือสารท่ีหลากหลายชองทาง เพ่ือใหพนักงาน

และผูมีสวนเก่ียวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย และจัดใหมีมาตรการการปกปองผูแจงเบาะแส โดยมีการปกปองตัวตน

ของผูแจงเบาะแสอยางเขมงวด เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกยายท่ีไมเปนธรรม รวมถึงมีการแตง ต้ัง บุคคลเพ่ือ

ตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจงเขามา 

(8) บริษัทฯ สนับสนุนใหคูสัญญา คูคา หรือบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันของบริษัทฯ  

(9) บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการกำหนดคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเพียงพอ เพ่ือปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร และเปนการสรางหลักประกันใหแกพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ  

(10) บริษัทฯ จัดใหมีระเบียบการเบิกจายและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง โดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมั ติ 

วัตถุประสงคในการทำรายการ และผูรับ ซ่ึงตองมีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนประกอบ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแตละ

ระดับอยางเหมาะสม 
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(11) เพ่ือความชัดเจนในการดำเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชันในเร่ืองดังตอไปนี้ ให

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบใหแนชัด 

(11.1) การให มอบหรือรับของกำนัล และการเล้ียงรับรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย 

เปนไปตามธรรมเนียมทางการคาปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคาท่ีเหมาะสม 

(11.2) การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย โดย

ตองมั่นใจวาการใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกลาวไมไดเปนการอำพราง การ ติด

สินบน 

(11.3) ในการดำเนินกิจการ การติดตอ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอ่ืนๆ กับหนวยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมใหหรือรับสินบนในทุกข้ันตอนของการดำเนิน

กิจการ 

(12) หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอรรัปชัน

ที ่ เกี ่ยวของกับบริษัท บริษัทไดจัดชองทางการติดตอ การแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริตคอรร ัปชัน โดยตรงกับ

คณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผานทางเว็ปไซตของบริษัท ในหัวขอการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (ชองทางการรองเรียน 

แจงเบาะแสการกระทำผิด) หรืออีเมล internalaudit@dohome.co.th 

(13) บริษัทจะใหความคุมครองแกผูรองเรียน หรือผูท่ีอาจไดรับความเสียหาย โดยใหความเปนธรรมแกทุกฝาย โดย

การรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวามีการกระทำท่ีเปนการทุจริต ฝาฝนกฎหมาย 

ขัดตอเจตนารมณตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้ ในทุกข้ันตอนบริษัทถือวาเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ี

จำเปนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูรายงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

นโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานท่ีแจงขอมูลหรือเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดทำนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน และใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี ซ่ึงในการเปดรับขอรองเรียน แจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน หรือการประพฤติมิชอบนั้น จะตองมี

กระบวนการท่ีใหความเปนธรรม มีความยุติธรรม รอบคอบ และคงความลับไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลผูท่ีไดแจงขอมูล 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายใหการคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานท่ีแจงขอมูลหรือใหแจง เบาะแส 

เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการหาขอเท็จจริง และการสอบสวน เก่ียวกับการทุจริตหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ไดใหความคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูท่ีแจงขอมูลหรือให

เบาะแส ดังนี้ 

ผูมีสิทธิรองเรียน 

(1) พนักงานผูพบเห็นการกระทำท่ีฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท 

(2) พนักงานท่ีถูกกระทำ เชน การกล่ันแกลง ขมขู หรือถูกลงโทษทางวินัย เชน ถูกลดข้ันเงินเดือน ถูกพักงาน ให

ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติดวยวิธีการอันมิชอบท่ีเ ก่ียวเนื่องกับสภาพการจางงาน อันเนื่องมาจากการท่ีตนไดรอง เ รียน 

แจงขอมูล ใหขอมูล หรือชวยเหลือในข้ันตอนการสืบหาขอเท็จจริง รวมไปถึงการดำเนินคดีทางกฎหมาย การเปนพยาน การให

ถอยคำ หรือการใหความรวมมือใด ๆ  ตอ ศาลหรือหนวยงานของรัฐ 

mailto:internalaudit@dohome.co.th
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ผูรับเร่ืองรองเรียน 

(1) หัวหนาสูงสุดของฝายทรัพยากรมนุษย 

(2) หัวหนาสูงสุดของฝายตรวจสอบภายใน 

(3) ผูบังคับบัญชาท่ีตนไววางใจในทุกระดับ 

(4) เลขานุการบริษัท 

(5) กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด 

วิธีการรองเรียน 

(1) ดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร  

(2) ผานทางท่ีอยูอีเมลของผูรับขอรองเรียน 

(3) เว็บไซตของบริษัท 

(4) ทำเปนจดหมายถึงผูรับขอรองเรียน 

 ผูรองเรียนสามารถรองเรียนไดมากกวาหนึ่งชองทาง โดยการรองเรียนจะถือเปนความลับท่ีสุดและไมจำเปนต อง

เปดเผยตัวตนผูรองเรียน ในกรณีท่ีผูรองเรียนเลือกท่ีจะไมเปดเผยช่ือตองระบุรายละเอียดขอเท็จหรือหลักฐานท่ีชั ดเจนเพียง

พอท่ีจะแสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเช่ือวามีการกระทำท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณ

ของบริษัท ท้ังนี้ หากเปดเผยตนเองจะสามารถแจงผลดำเนินการหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีรองเรียนใหทราบได 

การคุมครองปกปองผูท่ีแจงขอมูล หรือแจงเบาะแส  

(1) ผูรับขอรองเรียน หรือกรรมการสอบสวน และกรรมการบริษัท ถือเปนความลับ จะไมเปดเผยขอมูลใด ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

ผูรับผิดชอบในทุกข้ันตอนจะตองเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับรูเปนความลับสูงสุด และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หากฝาฝนถือเปนการ

กระทำผิดวินัย 

(2) ผูรับขอรองเรียน หรือกรรมการสอบสวน และกรรมการบริษัท อาจจะกำหนดมาตรการคุมครองตามความ

เหมาะสม โดยผูรองเรียนไมตองรองขอ หากเห็นวาเปนเร่ืองรองเรียนท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความไมปลอดภัย 

(3) พนักงานท่ีปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยวิธีการท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติดวยวิธีการไมเหมาะสม หรือกอใหเ กิด

ความเสียหายตอบุคคลอ่ืนนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากท่ีบุคคลอ่ืนนั้นไดรองเรียน ใหขอมูล หรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นดำเนินคดีทาง

กฎหมาย การเปนพยาน การใหถอยคำ หรือการใหความรวมมือใด ๆ  ตอ ศาลหรือหนวยงานของรัฐ ถือเปนความผิดวินัยท่ีตอง

ไดรับโทษ และอาจไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนดไว หากเปนการกระทำความผิดตามกฎหมาย 

(4) ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมี ความ

เหมาะสม และเปนธรรม 

 บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม และทบทวนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหสอดคลอง กับ

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการ

เผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ผานชองทางการส่ือสารของบริษัทฯ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ รายงานตามแบบ 

56-1 และรายงานประจำป เปนตน 
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10.1.3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนเก่ียวของไมวาจะเปน

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเทา

เทียมกัน ไมละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 

การศึกษา สภาวะทางรางกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของ กับ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การใชแรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ มุงมั่นใหการเคารพสิทธิ

มนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดดำเนินการสรางองคความรูดานสิทธิมนุษยชน และปลูกจิตสำนึกใหบุคลากร

ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสากลท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหมั่นใจวาการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสนับสนุนใหคูคา และผูรวมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ

โดยไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ท้ังนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะตองตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การใหความสำคัญกับ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชนฉบับนี้  

เพ่ือนำหลักปฏิบัติไปปรับใช ดังนี้ 

กรรมการ และผูบริหารสูงสุดขององคกร 

(1) ประกาศนโยบายระดับองคกรดานสิทธิมนุษยชนท้ังภายใน และภายนอกอยางชัดเจนวาองคกรมีนโยบายดาน

สิทธิมนุษยชน 

(2) เปดเผยขอมูลการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน อีกท้ังนำนโยบายดานสิทธิมนุษยชน และวิธีปฏิบัติสอดแทรก

ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท 

(3) ประเมินความเส่ียงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน และ

ผลกระทบท่ีจะเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ 

(4) ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน บูรณาการและวางแผนปองกันผลกระทบในประเด็นท่ีกิจกรรมของบริษัท

อาจมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(5) จัดใหมีกระบวนการเยียวยาจากผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึน แกไขและ

ปองกันผลกระทบ 

(6) มีกลไกการรองทุกขสำหรับผูพบเห็นหรือไดรับผลกระทบ กำหนดมาตรการเคารพและการปองกันผลกระทบ

ดานสิทธิมนุษยชนไวในทุกข้ันตอนของการดำเนินธุรกิจ โดยมีการติดตามรายงานผลอยางตอเนื่องรวมถึงการจัดใหมีกลไกรอง

ทุกขสำหรับผูท่ีพบเห็นหรือไดรับผลกระทบ 

(7) จัดฝกอบรม ใหความรูดานสิทธิมนุษยชนใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพ่ือใหเขาใจถึงสิทธิเสรีภาพข้ัน

พ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับ ซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงอันจะนำไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ 

(8) ดูแลเร่ืองการจางแรงงานอยางเปนธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติตอ

พนักงาน และไมเลือกปฏิบัติทางเพศ การจายคาตอบแทนอันเปนธรรม ไมเลิกจางแรงงานหญิงกรณีต้ังครรภ และไมใชแรงงาน

เด็กท่ีมีอายุต่ำกวา 18 ป เปนตน 
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ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 

(1) ผูบริหาร พนักงาน คูคา และผูรวมธุรกิจ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายตลอดท้ังหวงโซคุณค า (Value 

Chain) จะไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(2) เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนตอบุคคลอยางเทาเทียม ใหเกียรติซ่ึงกัน

และกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกตางกันในดานเช้ือชาติ ถ่ินกำเนิด ศาสนา ความเช่ือ เพศ สีผิว ภาษา 

เผาพันธุ สถานะทางสังคม หรือสถานะอ่ืนใดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ในทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ 

(3) หลีกเล่ียงการกระทำท่ีละเมิด หรือมีสวนรวมในการสรางผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน ท้ังทางตรงและทางออม

ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

(4) มีสวนรวม ใหความรวมมือ สอดสอง ดูแลซ่ึงกันและกัน และสนับสนุนสงเสริมเร่ืองสิทธิมนุษยชนในกลุม ผูมี

สวนไดเสียทุกฝายในทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(5) เปดเผยการดำเนินการส่ือสาร และปลูกฝงใหความรู ทำความเขาใจตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย พรอมท้ังใหการ

สนับสนุนคูคา และผูรวมธุรกิจ ไมมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(6) ไมละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของ กับบริษัทฯ โดยตอง

รายงานตอผูบังคับบัญชา หรือแจงไปยังชองทางท่ีกำหนดไว (Whistleblowing) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น และชองทางในการรองเรียนสำหรับผูท่ีไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาวตามสมควร 

10.1.4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม อันเปนปจจัย

ท่ีจะชวยเพ่ิมมูลคาของกิจการและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตอยางย่ัง ยืนของบริษัทฯ ใน

อนาคต ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จัดใหมีกระบวนการจางงาน และเงื่อนไขการจางงานท่ีเปนธรรม รวมถึงการกำหนดคาตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทำงานท่ีเปนธรรม  

(3) สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการจัดอบรม สัมมนา ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และ

ฝกอบรมวิชาการดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝงทัศนคติท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเปนทีมแกบุคลากร 

(4) จัดใหม ีสวัสดิการดานตางๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เชน ประกันสังคม เปนตน และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด เชน ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เปนตน รวมถึงการใหเงินชวยเหลือประเภทตางๆ 

แกพนักงาน เชน ทุนการศึกษาแกบุตร และเงินชวยฌาปนกิจ เปนตน  

(5) จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจำปแกบุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัทฯ  โดยพิจารณาจากปจจัยความเส่ียง

ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดลอมในการทำงานของแตละบุคคล   
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(6) ดำเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทำงานท่ีดี โดยจัดใหมีมาตรการ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสำนึกดานความปลอดภัย รวมถึง จัดการฝกอบรม และสงเสริมให

พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี และดูแลสถานท่ีทำงานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอ 

(7) เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการ

กระทำท่ีไมถูกตองในบริษัทฯ รวมถึงใหการคุมครองพนักงานท่ีรายงานเร่ืองดังกลาว 

10.1.5. ความรับผิดชอบตอลูกคา 

บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะพัฒนาสินคาและบริการของบริษัทฯ  เพ่ือความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคาและยึดมั่น

ในการปฏิบัติตอลูกคาดวยความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและประสิทธิภาพในการใหบริการเปนสำคัญ โดยบริษัทฯ 

มุงเนนท่ีการใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและการผลิตท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการบริการเพ่ือใหลูกคาไดใชสินคา

และไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(2) บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาคิดคนสินคาและบริการใหมอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคา เพ่ือใหลูกคาไดใชสินคาและบริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความตองการ  

(3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดท่ีเปนธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการใหลูกคาไดรับขอมูลเก่ียวกับสินคาและ

บริการของบริษัทฯ ท่ีถูกตอง ไมบิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือใหลูกคามีขอมูลท่ีถูกตองและเพียง พอในการ

ตัดสินใจ  

(4) บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคา และมุงมั่นท่ีจะใหลูกคาไดใชสินคาและไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและ

มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในระดับสากล และตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึง

ออกแบบ สรางสรรค และพัฒนาสินคาและบริการอยูเสมอ เพ่ือใหลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

ของสินคาและบริการของบริษัทฯ  

(5) บริษัทฯ จัดใหมีระบบลูกคาสัมพันธเพ่ือใชในการส่ือสารติดตอกับลูกคา รวมถึงการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ

คุณภาพของสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

(6) บริษัทฯ จะรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และจะไมใชขอมูลดังกลาวไปในทางท่ีมชิอบ 

(7) บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวางลูกคา และระหวางลูกคากับบริษัทฯ ให

ย่ังยืน 

10.1.6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและบริษัทฯ ตระหนักถึงปญหาดาน

ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการ จึงมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการ 

เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน อีกท้ัง มีการกำหนดเปาหมายการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และลดการใชพลังงานท่ีมีอยูอยาง

จำกัด 

โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมใหการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด และบริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เพ่ือปกปอง

มลภาวะตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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(1) บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับตลอดจนขอกำหนดตางๆ รวมถึงพันธะสัญญาขอผูกพันท่ีตองปฏิบั ติ

เก่ียวกับดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

(2) บริษัทฯ ตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังจากการอุปโภค บริโภค การบำบัด 

และควบคุมปริมาณของเสีย และการนำกลับมาใชใหม ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

(3) บริษัทฯ คำนึงถึงการควบคุม ปองกัน บำบัดมลภาวะตางๆ ใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ท้ังดาน

มลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะมีพิษ สารเคมี เสียง และอ่ืนๆ อยางเครงครัด 

(4) บริษัทฯ กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงค เก่ียวกับการทำงานดานส่ิงแวดลอม ติดตาม ทบทวน การปฏิบัติงานท่ี

มีผลดานส่ิงแวดลอม และส่ิงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(5) บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมดานส่ิงแวดลอมกับพนักงาน เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและสรางพฤติกรรมท่ีดีในดาน

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 

(6) บริษัทฯ สนับสนุนโครงการตางๆ และการประชาสัมพันธ ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษและการปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

และใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชน ดานการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

(7) บริษัทฯ ส่ือสารใหลูกคา คูคา ผูคาชวง มีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และส่ิงเสริมการลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

10.1.7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งย ืนภายใตความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษัทฯ หวังวาการดำเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบ

ตอสังคมจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมพรอมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพ่ือมุงสูความเปนผูนำดานธุรกิจค าปลีก  

คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและ อุปกรณตกแตงบานแบบครบวงจร บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจไปพรอม

กับการใหความสำคัญเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน อีกท้ังมุงหวัง เ พ่ือ

พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

บริษัทฯ พรอมเปนสวนหนึ่งในการใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ  ของสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 

สถานพยาบาลและหนวยงานราชการ อีกท้ังใหความชวยเหลือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง ๆ เพ่ือเปนแรงผลักดัน

และเสริมสรางความแข็งแกรงใหชุมชนพรอมกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

การสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 

กลุมบริษัทฯ นำโดยคุณอริยา ต้ังมติรประชา คุณสลิลทิพ 

เรืองสุทธิภาพ และคุณมารวย ต้ังมิตรประชา กรรมการบริหาร 

มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพ่ือสมทบทุน “ศิริราชสู ภัย

โควิด” และสมทบทุน “ผูปวยโรคหัวใจ” ดำเนินการรับมอบโดย 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 
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เพ่ือสมทบกองทุนฉุกเฉินชวยเหลือและ ปอง กันการ

แพรระบาดของโรคอุบัติใหมโควิด-19 กลุมบริษัทฯ มอบเงิน

บริจาคจำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร 

อัศววิทูรทิพย ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร เปน

ผูรับมอบ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

นอกเหนือจากการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐบาล

แลว ทางกลุ มบริษัทฯ ยัง ไดมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเปน

สาธารณะประโยชนของหนวยงานอ่ืนกวา 262,574.10 บาท  

การสนับสนุนทุนการศึกษา และกิจกรรมสำหรับสถาบันการศึกษา 

 ดวยปณิธานท่ีตองการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต จ ึง ไดมีการใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมการเรียนรู โดยเนนใหนักเรียนในสถานศึกษามีสวนรวมกับการ

จัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชน โดยในป พ.ศ. 2563 ไดมีการบริจาคเงิน

สนับสนุนสถานศึกษามูลคารวมกวา 239,414 บาท  

10.1.8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดำเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมี

สวนไดเสีย 

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคมมาปรับใชและคิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที ่สรางประโยชน

ความสามารถในการแขงขันตอธุรกิจและสังคม โดยมีการสำรวจกระบวนการตางๆ ของธุรกิจท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน วา

กอใหเกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบตอสังคมและส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร และศึกษาหาแนวทางแกไขเ พ่ือลด

ผลกระทบดังกลาว รวมท้ังพิจารณาและวิเคราะหกระบวนการการทำงานอยางละเอียดครอบคลุมทุกดาน เพ่ือสรางโอกาสใน

การพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ และเพ่ือความเจริญเติบโตควบคูกับการสรางผลกำไรของธุรกิจอยางย่ังยืน 

10.1.9. คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนถึงการประกอบธุรกิจยอมตองมีส่ิงท่ีเปนหลักกำกับเพ่ือขจัดการลวง

ละเมิดสิทธิอันชอบธรรมท่ีอาจเกิดข้ึน ส่ิงนั้นคือ จริยธรรมทางธุรกิจ และไมไดหมายความเฉพาะตัวธุรกิจเทานั้น แตรวมถึง

กลไกในการจัดการกับองคประกอบ และหนาท่ีขององคประกอบของจริยธรรมทาง ธุรกิจ การยึดหลักจริยธรรมความดีเ ปน

แนวทางในการดำเนินงานซ่ึงประกอบดวยคุณธรรมตาง ๆ กลาวคือ การมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยในการ

ปฏิบัติหนาท่ี และความอดทนความเสียสละ ซ่ึงเปนปจจัยหลักทำใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ปราศจากการเอาเปรียบ

ซ่ึงกันและกัน นำไปสูการสรางคุณคาในองคกรอยางย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี “คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ และ

ขอพึงปฏิบัติในการทำงาน” ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการกำกับูแลกิจการท่ีดี 

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทำงาน ของบริษัทฯ ประกอบดวยนโยบาย และขอพึงปฏิบัติ ท่ี

สะทอนถึงคานิยม และวัฒนธรรมองคกร โดยกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติ  

(1) นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

(2) นโยบายดานความปลอดภัยของสินคาและบริการ 
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(3) นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชัน 

(5) นโยบายคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานท่ีแจงขอมูลหรือใหเบาะแส 

(6) นโยบายงดใหและงดรับของขวัญ 

(7) การดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ 

 การรับเร่ืองรองเรียนดานบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาท่ีตองรับทราบและปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติ

ในการทำงานอยางเครงครัด หากพบวามีการฝาฝนหรือมีการกระทำใดๆ ท่ีขัดตอจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการ

พิจารณาลงโทษตามแตกรณี 

ผูบริหารและผูบังคับบัญชา ควรเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงควรชวยสงเสริม สราง

จิตสำนึก และการอบรมใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 

10.2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน 

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

ตามมาตรฐานการเปดเผยขอมูล และจะเผยแพรขอมูลเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกผานช องทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ  

10.3. การดำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

- ไมมี - 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ   

เปนบริษัทท่ีมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ป 2563 "ดี

มาก" โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต. 

 

โครงการประเมินคุณภาพการจ ัดประชุมสามัญผูถอืหุน

ประจำป 2563 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยการจัดประชุมสามญัผู

ถ ือหุ น ประจำป 2563 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลคะแนนการ

ประเมินท่ีกลุมบริษัทฯ ไดรับ คือ 98 คะแนน อยูในระดับ “ดีมาก”  

 

ไดรับรางวัล “Best overall investor relations (small cap)” สำหรับ

สวนงานนักลงทุนสัมพันธ ในงาน The IR Magazine South East Asia Awards 

2020 ณ ตลาดหลักทรัพย ประเทศสิงคโปร  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการใหความสำคัญตอการควบคุมภายใน โดยมีการกำกับดูแลติดตามอยางตอเนื่อง  

ดวยตระหนักวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางย่ังยืน เพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาว การใชทรัพยากร การดูแลทรัพยสิน การรายงาน

ขอมูลทางการเงิน และการดำเนินงานใหมีความนาเช่ือถือ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ตลอดจน

ปองกันหรือลดความเส่ียงจากการกระทำท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและช่ือเสียงของบริษัทฯ บริษัทจึงไดมีการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance : GCG) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีสภาพแวดล อมการ

ควบคุมภายใน และไดกำหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ และฝายบริหารอยางชัดเจน รวมท้ังกำกับดูแลใหมี

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี โดยกำหนดโครงสรางองคกรและสายงานการบัง คับบัญชาท่ีชัดเจนในการถวงดุล เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมคลองตัว รวมทั้งกำหนดเปาหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี ้ วัดผลสำเร็จ (Key Performance 

Indicators: KPI) เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย

ขององคกร 

11.1. สภาพแวดลอมและระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาท่ีในการกำกับดูแลใหระบบการควบคุมภายใน 

ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ระบบการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบาย ใหมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกำหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การดูแลรักษาและการใชทรัพยสินเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเปนอิสระข้ึนตรง กับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาท่ีในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ท้ังของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) กรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk 

Management) และหลักเกณฑการกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกตใชใหการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการกำกับดูแลใหมีความสมบูรณ

มากย่ิงข้ึน ภายใตการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing : IIA) เพ่ือใหการดำเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

11.2. การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียงภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีอาจกระทบตอการดำเนิน

ธุรกิจทั ้งจากปจจัยภายนอกและภายในองคกร โดยไดจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management 

Committee: RMC) เพ่ือทำหนาท่ี กำกับดูแลการบริหารความเส่ียงขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย อยูในระดับท่ีองคกร

ยอมรับได และกำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงไวเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรแกพนักงานรับทราบ โดยประเมิน

และบริหารจัดการความเส่ียงจากปจจัยภายนอกและภายในองคกรใหครอบคลุมความเส่ียงดานตางๆ เชน ดานกลยุทธ ดาน

การดำเนินงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเหตุการณตางๆ เปนตน รวมท้ังความเส่ียงจากการทุจริต
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คอรรัปชัน เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงไดอยางเพียงพอเหมาะสม และทันเวลา รวมท้ังมีการกำหนดดัชนีช้ีวัดประสิทธิผลของ

การบริหารความเส่ียง (Key Risk Indicator หรือ KRI) โดยกำหนดใหมีการประชุมประจำทุกไตรมาส รวมท้ังมีการทบทวน

ปจจัยเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ท้ังจากภายนอกและภายใน ท่ีอาจสงผลกระทบตอองคกรเปนประจำทุกป นอกจากนี้ ยัง

กำหนดใหมีการรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหมั่นใจวา การบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯอยูในระดับท่ียอมรับได 

11.3. กิจกรรมการควบคุม   

บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล อม 

ความซับซอน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการตางๆ เชน นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานดาน

การเงิน การจัดซ้ือ การทำรายการระหวางกัน การซ้ือขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เปนตน ตลอดจน

กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝายจัดการแตละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมท้ังประเภทท่ีปฏิบัติโดย

บุคลากร (Manual Control) และระบบอัตโนมัติ(Automated Control) ท้ังในเชิงปองกัน (Preventive Control) และเชิงตรวจหา

รายการความเส่ียง (Detective Control) รวมถึงการแบงแยกหนาท่ีงาน การบันทึกรายการ การอนุมัติใหความเห็นชอบ และการ

จัดการดูแลทรัพยสินท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือเปนการตรวจสอบซ่ึง กันและกัน ท้ังนี้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานตางๆ มีการ

ทบทวนใหเหมาะสมอยูเสมอ 

ในการทำธุรกรรมตางๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของ กับบุคคลดัง กล าว บริษัทมี

มาตรการท่ีรัดกุมในการติดตามดูแลเพ่ือใหมั่นใจวาการทำธุรกรรมนั้นๆ ดำเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ าน

ข้ันตอนการอนุมัติท่ีกำหนด เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน

สำคัญ 

อีกท้ังคณะกรรมการ ผูบริหาร และหัวหนางาน มีหนาท่ีช้ีแจงจุดมุงหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบ คุม

ตางๆ ใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยทุกหนวยงานของฝายจัดการในฐานะปราการดานท่ี2 (Second 

Line of Defense)  และหนวยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะปราการดานที่  3 (Third Line of Defense)  ทำหนาที ่ให

คำปรึกษาแนะนำการออกแบบระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหขอมูลตางๆ มีความถูกตองเปนปจจุบัน และทันตอสภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจท่ีมีการขยายตัวและ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภค โดยไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังมีความปลอดภัยของขอมูล ต้ังแตการรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บขอมูล และติดตามผลขอมูล เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานและการนำขอมูลท่ีสำคัญไปใชในการบริหารจัดการของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา หรือผูมีสวนได

เสียตางๆ มีความครบถวนถูกตองอยางเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมท้ังมีการ

กำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชขอมูล เพ่ือใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

11.5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการประเมิน และติดตามผลการดำเนินธุรกิจ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

กับเปาหมายของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกเดือน รวมท้ังการประเมินผล และติดตามระบบการ
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ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ท่ีครอบคลุมทุกดาน เชน ดานบัญชีและการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ ดานการดูแลทรัพยสิน และดานการทุจริต เปนตน ท่ีมีผลกระทบตอฐานะช่ือเสียงอยางมีนัยสำคัญ เพ่ือใหมั่นใจวา

ระบบการควบคุมภายในยังคงดำเน ินไปอยางครบถวนเหมาะสมตามที่กำหนดไว และสามารถจัดการกับความเสี่ยงท่ี

เปล่ียนแปลงอยางทันทวงทีในแตละชวงเวลา ซ่ึงเร่ืองท่ีมีผลตอการควบคุมภายใน จะถูกรายงานตอผูรับผิดชอบ โดยเร่ือง ท่ีมี

นยัสำคัญจะถูกรายงานตอผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบ คุม

ภายในผานฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนผูตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ำเสมอ รวมถึงเร่ืองท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานท่ีมีผลตอการควบคุม

ภายในไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมทันทวงที นอกจากนี้ ในสวนของการประเมินการควบคุมภายในดาน บัญชี

การเงินมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเปนประจำทุกไตรมาส 

และทุกป ซ่ึงผลการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายตรวจสอบภายในไมพบประเด็น ท่ีเปนขอบกพรอง ท่ีเปน

สาระสำคัญ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม

แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอางอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) ท้ัง 5 องคประกอบ 20 หลักการยอย ท้ังนี้บริษัทฯ ไมพบขอบกพรองท่ีมีนัยสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ และยังไดใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชน โดยมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ท่ี

เพียงพอเหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนอิสระ เท่ียงธรรม มี

จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน(International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing : IIA)  ในการสรางความเชื ่อม ั่น (Assurance)  และใหคำปรึกษา (Consulting) เพื ่อให

กระบวนการทำงานภายในองคกรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับรวมถึงความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

อีกท้ังมีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอโดยเฉพาะในประเด็นท่ีสำคัญหรือมี

ความเส่ียงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณท่ีผิดปกติ เชน กรณีการทุจริต การปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายรายแรง การกระทำของ

ผูบริหารระดับสูงท่ีสงผลตอจริยธรรม เปนตน เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางปองกันความเสียหายหรืออาจเกิดข้ึนซ้ำ เพ่ือใหมั่นใจ

วาการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการบริหารความ

เส่ียงใหอยูในระดับท่ีบริษัทฯยอมรับได และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายในเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และมีการ

ทบทวนใหเหมาะสมเปนประจำทุกป เพ่ือติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ำเสมอ 

11.6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแล เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเร่ืองความขัดแยง

ของผลประโยชน โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนตอง

คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ในการตัดสินใจดำเนินการตางๆทางธุรกิจ โดยพิจารณาแกไขปญหาความขัดแยงของ

ผลประโยชนอยางรอบคอบ ยึดหลักความซ่ือสัตย สุจริต มีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีการ

เปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมเปนสำคัญ ไดมีขอกำหนดมิใหผูท่ีมีสวนไดเสียหรือเก่ียวของ
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เขารวมตัดสินใจในเร่ืองท่ีตองมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติตางๆ โดยในปท่ีผานมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หาก

วาระใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการทานใดอาจมีสวนไดเสียหรือเ ก่ียวของ กรรมการทานนั้นจะงดออกความเห็นในวาระ

ดังกลาว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นตอรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางเหมาะสม รอบคอบ เปนธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด 

ท้ังนี้ รายการใดท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการท่ีมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางเหมาะสม รอบคอบ เปนธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด 

กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกลาว รวมท้ังเปดเผยไวในรายงานประจำป และแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป 

นอกจากนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯจึงไดจัดใหกรรมการและผูบริหาร ทำหนาท่ี

รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของ ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด พรอมท้ังจัดสงเอกสารดังกลาว

ใหกับเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯ ใชเปนขอมูลในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการ และผูบริหาร รวมถึง

บุคคลท่ีเก่ียวของ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

โดยในป 2563 ไม มีเหตุการณใดที ่ เป นการประพฤติ หรือปฏิบัติไมเหมาะสมในเร ื ่องของความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

11.7. การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหความสำคัญในการดูแลการใชขอมูลภายใน จึงกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ท่ีดี และ

จริยธรรมกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทำธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง รวมท้ังไมใชขอมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ 

รวมท้ังใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนใดดวยความระมัดระวัง ไดแก 

1. การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดชวงระยะเวลาหามคณะ กรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายใน ทำการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือน 

กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง ภายหลังจากท่ีขอมูลดังกลาวของ

บริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมี

การแจงขอมูลนั้นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หากบุคคลใดฝาฝนระเบียบนี้ อาจตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และหากเปนเจาหนาท่ีหรือพนักงานของบริษัทฯ อาจตองรับโทษตามขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน

ของบริษัทฯ ดวย 

โดยในป 2563 ไมมีเหตุการณใดท่ีเปนการประพฤติหรือปฏิบัติไมเหมาะสม ในเร่ืองของการใชขอมูลภายในของ

บริษัทฯ 
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2. การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบริหาร คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภ าวะ ของ

กรรมการและผูบริหารดังกลาว เปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกลาว ตองจัดทำ

และเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

2535 (ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. ชวงหามเผยแพรขอมูล (QUIET PERIOD) 

การจำกัดการใหขอมูลกอนวันประกาศงบการเงินบริษัทฯ ไดกำหนดชวงเวลางดใหขอมูลเก่ียวกับผลประ กอบการ

ของบริษัทฯ แกกลุมบุคคลเฉพาะกลุม เชน นักวิเคราะห นักลงทุน และผูถือหุน เปนตน อยางนอย 1 เดือน กอนการเปดเผย

งบการเงิน เพ่ือใหการรับรูขอมูลอยูในเวลาเดียวกันกับผูถือหุนและนักลงทุนรายยอยท่ัวไป ท่ีจะทราบผลประกอบการตอเมื่อ

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงิน และเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลวเทานั้น 

11.8. ขอมูลหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ไดแตงต้ังใหนางสาวนราลัย พรมสาร ใหดำรง

ตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนผูดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวา

หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทำหนาท่ีในการตรวจสอบไดอยางเต็มท่ี โดยใหรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเปนผูมีประสบการณดานการตรวจสอบภายใน อีกท้ังดำรงตำแหนงดานการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน จาก

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIA) จึงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวได ท้ังนี้การพิจารณาและ

อนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย ผูดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตองผานการอนุมั ติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 



  

                                             บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

หนา 107 จาก 152 

 

12. รายการระหวางกัน 

12.1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทฯ 

1. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา (“นายอดิศักด์ิ”) -  เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 11.6  

2. นางนาตยา ต้ังมิตรประชา (“นางนาตยา”) -  เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 8.7 

3. นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา (“นางสาวอริยา”) -  เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ (“นางสลิลทิพ”) -  เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

5. นายมารวย ต้ังมิตรประชา (“นายมารวย”) -  เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

6. บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด ประกอบธุรกิจถือครองที่ดินของกลุมบริษัทฯ  

ที่ใชในการประกอบกิจการ 

 เปนบริษัทยอย 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

7. บริษัท ดูโฮมเอนเนอรจี จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตการสงไฟฟา  เปนบริษัทยอย 

 มีกรรมการรวมกัน 4 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา และ (4) นางสลิลทิพ 

8. บริษัท เอเอ็นแคปปตอล จำกัด ประกอบธุรกิจถือครองที่ดิน  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 1 ทาน ไดแก นางนาตยา เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรอยละ 96.7 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

9. บริษัท ดูโฮมโฮลด้ิง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน  กรรมการ ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0  

 มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ และ (2) นางนาตยา  

10. บริษัท ทุนธาริน จำกัด ประกอบธุรกิจขายสงสินคาครัวเรือน  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 1 ทาน ไดแก นางสลิลทิพ เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรอยละ 50.0 

 มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก นางสลิลทิพ 

11. บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด ประกอบธุรกิจโรงรับจำนำ  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 1 ทาน ไดแก นางสลิลทิพ เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรอยละ 46.3 

 มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก นางสลิลทิพ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทฯ 

12. บริษัท เงินเทอรโบ จำกัด ประกอบธุรกิจใหสินเช่ือ  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 30.4 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 15.2 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 15.2  

 มีกรรมการรวมกัน 4 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา และ (4) นางสลิลทิพ 

13. บริษัท ดูโฮม เอ็กซเพรส จำกัด ประกอบธุรกิจรานสะดวกซ้ือ/มินิมารท  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0  

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

14. บริษัท เอเอสเอ็ม เรียล เอสเตท จำกัด 

(เดิมช่ือ บริษัท ดูโฮม เรียล เอสเตทจำกัด) 

ประกอบธุรกิจถือครองที่ดิน  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

15. บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท จำกัด 

      (เดิมช่ือ บริษัท ดูโฮม คอนซัลแตนท จำกัด) 

 

ประกอบธุรกิจถือครองที่ดิน  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

16. บริษัท อะลาดิน ชอปออนไลน จำกัด ประกอบธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอรเน็ต  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0 

 มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา และ (3) นายมารวย 

17. บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดด้ิง จำกัด ประกอบธุรกิจรานขายปลีกเคร่ืองใชไฟฟา 

ชนิดในครัวเรือน 

 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 1 ทาน ไดแก คุณอริยา เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรอยละ 34.0 

 มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน ไดแก (1) นางสาวอริยา (2) นางสลิลทิพ และ (3) นายมารวย 

18. บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอรต้ี จำกัด ประกอบธุรกิจการเชาและการดำเนินการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของ ตนเองหรือ

เชาจากผูอ่ืนที่ไมใชเพ่ือเปนที่พักอาศัย 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 55.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 27.5 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 27.5 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

19. บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด ประกอบธุรกิจการขายสงวัตถุดิบอ่ืนๆทางการ

เกษตรซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทฯ 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

20. บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด ประกอบธุรกิจการขายสงอุปกรณการวางทอ

และเคร่ืองสุขภัณฑ 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0 

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 

21. บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด ประกอบธุรกิจการใหสินเช่ือเพ่ือการคา 

และการลงทุน 

 มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา 

22. บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ จำกัด ประกอบธุรกิจกิจกรรมการจัดทำโปรแกรม

คอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใช  

(ยกเวนโปรแกรมเว็บเพจและเครือขาย) 

 มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา 

23. บริษัท เงินเทอรโบ อินชัวรันซ โบรกเกอร จำกัด ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัย  มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา 

24. บริษัท บีซีพี ดีเวลลอปเมนท จำกัด ประกอบธุรกิจกิจกรรมใหคำปรึกษาดานการ

บริหารจัดการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 

 มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก (1) นางสาวอริยา 

25. บริษัท มันนี่โอเค จำกัด การบริการของโรงรับจำนำ  มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก (1) นางสลิลทิพ 

26. บริษัท แอมพลัส โฮลด้ิง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน  กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 2 ทาน เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอย

ละ 70.0 ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ ถือหุนรอยละ 35.0 และ (2) นางนาตยา ถือหุนรอยละ 35.0  

 มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน ไดแก (1) นายอดิศักด์ิ (2) นางนาตยา (3) นางสาวอริยา (4) นางสลิลทิพ และ (5) นายมารวย 
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12.2. รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

   รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสำหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปไดดังนี้  

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

1. บริษัท ทุนธาริน จำกัด 1.1 รายการขายสินคา 

 รายไดจากการขาย 

 ลูกหนี้การคา 

 

1.86 

- 

บริษัทฯ ขายสินคาประเภทเคร่ืองใชสำนักงาน เปนส วน

ใหญใหแกบริษัท ทุนธาริน จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไข

ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

การทำรายการดังกลาวเปนรายการ ธุรกิจ

ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน

กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

 1.2 รายการซ้ือสินคาสำเร็จรูป 

 ซ้ือสินคา 

 

 

0.33 

 

 

บริษัทฯ ซ้ือสินคาสำเร็จรูป จากบริษัท ทุนธาริน จำกัด 

เพ่ือนำมาจำหนายตอใหแกลูกคาของบริษัทฯ โดยมีราคา

และเง ื ่อนไขท ั ่วไปเสม ือน กับก ารท ำราย ก า ร กั บ

บุคคลภายนอก 

การทำรายการดังกลาวเปนรายการ ธุรกิจ

ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน

กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

2. บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด 2.1 รายการขายส ินคาและเชา

พ้ืนที่ 

 รายไดจากการขาย 

 รายไดคาเชาพ้ืนที่ 

 ลูกหนี้การคา 

– ยอดยกมาตนงวด 

– เพ่ิมระหวางงวด 

– ชำระระหวางงวด 

– ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 

0.23 

0.04 

 

0.01 

0.27 

(0.26) 

0.02 

ท ั ้ งน ี ้ ต ั ้ งแตเด ือนกรกฎาคม 2561 กลุ มบร ิษ ัทฯ ขาย

ประเภทอุปกรณและเคร่ืองใชสำนักงานเ ปนส วน ใหญ

ใหแก บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไข

ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

การทำรายการดังกลาวเปนรายการ ธุรกิจ

ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน

กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

3. บริษัท เงินเทอรโบ จำกัด 3.1 รายการขายส ินคาและเชา

พ้ืนที่ 

 รายไดจากการขาย 

 

 

4.51 

บริษัทฯ ขายสินคาประเภทเคร่ืองใชสำนักงาน เปนส วน

ใหญให แก บ ริษัท เง ินเทอร โบ จำกัด โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

การทำรายการดังกลาวเปนรายการ ธุรกิจ

ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน

กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

 รายไดคาเชาพ้ืนที่ 

 ลูกหนี้การคา 

– ยอดยกมาตนงวด 

– เพ่ิมระหวางงวด 

– ชำระระหวางงวด 

– ยอดคงเหลือปลายงวด 

0.15 

 

1.93 

4.66 

(4.88) 

1.75 
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12.3. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการเ ขาทำ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และหลักการเก่ียวกับขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไปในการทำธุรกรรมระหวางบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ 

รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ผู

ท่ีมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามสีวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

 ในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวกำหนดใหรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันนั้นตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบ ริษัท 

บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นเ ก่ียวกับความจำเปนในกา รทำ

รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ท้ังนี้ ในการเขาทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปก ติท่ีเปน

ขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป และรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป ให

เปนไปตามหลักการดังนี้ 

 (ก) การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติเปนหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเปนขอตกลง

ทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของได 

หากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณ

เดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวของ (แลวแตกรณี) ท้ังนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกลาว เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 

 (ข) การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 

 การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไปจะตองไดรับการพิจารณาและใหความเห็น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณา

อนุมัติตอไป ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนด

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทำ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทฯ 

จะจัดใหมีบุคคลท่ีมีความรู ความชำนาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีความเปนอิสระ เปนผูให

ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู

ถือหุน (แลวแตกรณี) ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือใหมั่นใจวาการเขาทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและมีความ

สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันไวในแบบแสดง

รายการขอมูลประจำปและหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
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12.4.  นโยบายการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันในอนาคต 

 รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัท ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา ดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาด

หลักทรัพยฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเ ก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และหลักเกณฑอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

 นอกจากนี้ หากมีการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีการเปล่ียนแปลงขอตกลงและเงื่อนไขเก่ียวกับธุรกรรมท่ีเก่ียวโยง

กันกับผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของของบริษัทฯ กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม

คณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกับการพิจารณาการเขาทำธุรกรรมดังกลาว 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
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13. ขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

ตารางสรุปงบการเงิน / งบการเงินรวม / อัตราสวนทางการเงินท่ีสำคัญ 

สรุปรายการทางการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกำไรขาดทุน 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

รายไดจากการขายและบริการ 18,445.36 17,868.70 18,777.38 18,445.36 17,868.70 18,777.38 

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

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

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 865.96 1,155.67 1,149.06 820.77 1,103.14 1,111.46 

กำไรสำหรับป 438.75 725.51 726.68 402.80 683.02 681.75 

งบดุล       

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

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

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

อัตราสวนทางการเงิน       

อัตรากำไรข้ันตน (%) 14.55 16.55 16.19 14.55 16.56 16.20 

อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.37 4.04 3.84 2.17 3.80 3.60 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 9.19 12.89 10.73 7.52 11.07 9.37 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.64 4.17 3.73 2.34 3.81 3.38 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.48 1.81 1.93 2.21 1.67 1.86 

ผลการดำเนินงานตอหุน (บาท)       

กำไรสุทธิตอหุน 0.31 0.46 0.34 0.29 0.43 0.31 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 3.42 4.08 3.27 3.82 4.40 3.49 

จำนวนหุนสามัญ (ลานหุน) 1,400.00 1,584.96 2,165.52 1,400.00 1,584.96 2,165.52 
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14. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ 

14.1. ภาพรวมการดำเนินงาน 

ภาพรวมเศรษฐกิจในป 2563 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ

ไทยและท่ัวโลก ซ่ึงสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจ ท้ังการสงออก การผลิต และการทองเท่ียว แมวารัฐบาลจะเรงกระตุน

เศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ แตเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงไมปรับตัวดีข้ึนเทาท่ีควร 

อยางไรก็ตาม ถึงแมกลุมบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบอยางหนักจากการปดสาขาจำนวนมาก ดวยความสามารถและ

การรวมแรงรวมใจกันของผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกคน จึงทำใหในป 2563 ยังคงมีผลการดำเนินงานท่ีเติบโตอยาง

ตอเนื่องและรายไดของสาขาเดิมยังเติบโตได โดยมีรายไดรวมเทากับ 18,928.38 ลานบาท และกำไรสุทธิเทากับ 726.68 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.3 และรอยละ 0.2 ตามลำดับ ท้ังนี้กลุมบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญเก่ียวกับการพัฒนาและกา รเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานดานตางๆ ใหสูงย่ิงข้ึน เพ่ือสรางผลตอบแทนสูงสุดใหกลุมบริษัทฯ    

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีสาขาท่ีเปดดำเนินการโดยแบงเปนสาขาขนาดใหญ 12 สาขา ไดแก สาขาอุบลราชธานี 

สาขานครราชสีมา สาขารังสิต สาขาขอนแกน สาขาอุดรธานี สาขาพระราม 2 สาขาบางบัวทอง สาขาเชียงใหม สาขาบางนา 

สาขาเพชรเกษม สาขาสุรินทร และสาขามาบตาพุด และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 11 สาขา ไดแก  แม็คโครสา

ขาจรัญสนิทวงศ แม็คโครสาขาสาทร บ๊ิกซีสาขาบางพลี เทสโกโลตัสสาขาโคราช พันธุทิพยสาขางามวงศวาน เทสโกโลตัสสาขา

บางนา คอสโม-วอลก ตลาดชัชวาล ตลาดไทยสมบูรณ ตลาดรวยทรัพย และตลาดไทยรุงทิพย โดยในป 2563 กลุมบริษัทฯ   

ไดเร่ิมเปดดำเนินการสาขาสุรินทรและสาขามาบตาพุด เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาในพ้ืนท่ีจังหวัดนั้นๆ และจังหวัดใกลเ คียง 

นอกจากนี้ ในป 2563 กลุมบริษัทฯ เปดสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) เพ่ิม 6 สาขา ไดแก เทสโกโลตัสสาขาบางนา   

คอสโม-วอลก ตลาดชัชวาล ตลาดไทยสมบูรณ ตลาดรวยทรัพย และตลาดไทยรุงทิพย เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาในพ้ืนท่ีตางๆ และ

ตอบโจทยทุกความตองการของกลุมลูกคา ใหลูกคาสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกย่ิงข้ึน  

กลุมบริษัทฯ จำหนายสินคาท้ังท่ีเปนสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) และสินคาภายใตตราสินคา

ของกลุมบริษัทฯ (House Brand) โดยกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายและคาบริการจากการจำหนายสินคาภายใต

ตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง จากรอยละ 16.0 ในป 2562 เปนรอยละ 16.5 ในป 2563 

ของรายไดจากการขายและคาบริการ ซ่ึงในอนาคต กลุมบริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายท่ีจะเพ่ิมสัดสวนสินคาภายใตตราสินคาของ

กลุมบริษัทฯ (House Brand) เปนรอยละ 20.0 ของรายไดจากการขายและคาบริการภายในป 2565 

นอกจากนี้ เมื่อตนป พ.ศ. 2563 ไดเกิดการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เหตุการณดังกลาว 

สงผลตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ สำหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามลำดับดังนี้ 

ต้ังแตวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขาของ

กลุมบริษัทฯ ตองปดบริการสาขาลงช่ัวคราวตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเพ่ือควบ คุม

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศของแตละจังหวัดท่ีสถานประกอบการสาขา

ต้ังอยู ทำใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินธุรกิจคาปลีกไดตามปกติ อยางไรก็ตามกลุมบริษัทฯ ยังสามารถใหบริการส่ัง ซ้ือ

สินคาแบบออนไลน (E-Commerce) และชองทางการส่ังซ้ือสินคาโดยตรงทางโทรศัพทผานทีมงานขายสินคาและทีมงาน

ผูแทนขายไดตามปกติ ท้ังนี้หลังจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีข้ึนอยางตอเนื่อง และภาครัฐมี

นโยบายผอนคลายมาตรการควบคุม กลุมบริษัทฯ ไดกลับมาเปดใหบริการสาขาตามปกติ โดยสาขาขนาดใหญ 4 สาขา ไดแก 

สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี สามารถกลับมาเปดใหบริการไดตามปกติต้ังแต วัน ท่ี 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเปดใหบริการตามปกติครบทุกสาขาท้ังสาขาขนาดใหญและสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 
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ต้ังแตวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับความตองการจับจายใชสอยของลูกคา โดยมีมาตรการดานสาธารณสุขอยาง

เขมงวด 

ตอมาปลายป ในชวงกลางเดือนธันวาคม 2563 ไดเกิดการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกใหม สงผลใหมีคำส่ังจากภาครัฐใหปดการใหบริการสวนคาปลีกสำหรับสาขาซ่ีงมีท่ีต้ังสถานประกอบการสาขาในจังหวัด

สมุทรสาครและระยอง ไดแก สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ท่ีปดบริการช่ัวคราวอีกคร้ัง ต้ังแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 

และกลับมาเปดดำเนินการตามปกติในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุด ท่ี

ปดบริการช่ัวคราวต้ังแตวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปดดำเนินการตามปกติในวันท่ี 27 มกราคม 2564 ตามประกาศ

ของจังหวัดระยอง 

กลาวโดยสรุป ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำป 2563 ของกลุมบริษัทฯ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงแมวาจะไดรับผลกระทบจากคำส่ังการปดสถานประกอบการสาขาช่ัวคราว แตกลุม

บริษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธในการจัดจำหนาย ปรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เปดสาขาใหมเพ่ือเพ่ิมยอดขายและ

ขยายกลุมลูกคา และพัฒนาการขายผานชองทางออนไลน ซ่ึงไดรับการตอบรับและประสบความสำเร็จเปนอยางดี นอกจากนี้  

กลุมบริษัทฯ จะยังคงเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดจำหนายท่ีมีอยูให ดีมากย่ิงข้ึนอยางตอเนื่อง พัฒนาบุคลากร 

พัฒนางานบริการตางๆ เพ่ือใหธุรกิจสามารถขับเคล่ือนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ภายใตการเปล่ียนแปลงจาก

ส่ิงแวดลอมตางๆ อยางรวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีลูกคา พนักงาน คูคา จะไดรับอยางเหมาะสมและพึงพอใจสูงสุด 

14.2. ภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดสวนใหญมาจากการขายและคาบริการ โดยสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 

2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายและคาบริการเทากับ 18,445.36 ลานบาท 17,868.70 ลานบาท และ 18,777.38 

ลานบาทตามลำดับ โดยรายไดในป 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.1 จากปกอนหนา มีสาเหตุหลักมาจากรายไดของสาขาเดิมท่ีเติบโต

เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมของรายไดจากสาขาท่ีเปดในป 2562 และเปดดำเนินการเต็มป ในป 2563 ไดแก สาขาเพชรเกษมและสาขา

ขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 5 สาขา และรายไดจากสาขาใหมท่ีเปดในป 2563 ไดแก สาขาสุรินทรและสาขามาบตาพุด และ

สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขา  

กลุมบริษัทฯ มีกำไรข้ันตน สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 2,684.50 ลานบาท 

2,957.96 ลานบาท และ 3,040.08  ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนอัตรากำไรข้ันตนเทากับรอยละ 14.6 รอยละ 16.6 และ 

รอยละ 16.2 ตามลำดับ โดยในป 2562 อัตรากำไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ปรับตัวสูงข้ึนโดยมีสาเหตุหลักมาจากเพ่ิม ข้ึนของ

สัดสวนการขายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ซ่ึงเปนกลุมสินคาท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนท่ีสูงกวาสินคา

ภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) และการเพ่ิมข้ึนของอัตรากำไรข้ันตนของสินคาหลายกลุมรวมถึงสัดสวนการขาย

สินคากลุมซอมแซมและตกแตงท่ีสูงข้ึน ประกอบกับการกลับรายการคาเผ่ือสินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชาในไตรมาสแรกของ

ป 2562 มูลคาเทากับ 73.29 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับปรุงประมาณการต้ังสำรองคาเ ผ่ือ สินค าล าสมั ยและ

เคล่ือนไหวชา ท้ังนี้ ในการต้ังสำรองดังกลาวกลุมบริษัทฯ ไดจำแนกกลุมสินคาใหมีความละเอียดมากข้ึนเพ่ือใหสอดคลอง กับ

อายุสินคาและระยะเวลาการเ ส่ือมสภาพและการลาสมัยมากข้ึน รวมถึงการบริหารจัดการสินคาของกลุมบ ริษัทฯ ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีอัตรากำไรข้ันตนท่ีลดลง เนื่องจากในป 2562 มีการกลับรายการคาเ ผ่ือ

สินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชามูลคาเทากับ 73.29 ลานบาท ซ่ึงเปนรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว อีกท้ังการปดพ้ืนท่ีคาปลีก

ช่ัวคราวในบางสาขาตามคำส่ังของภาครัฐเพ่ือควบคุมสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำ

ใหรายไดจากการขายผานชองทางคาปลีกลดลง ซึ ่งสงผลตออัตรากำไรขั ้นตนในชวงที่ปดพื ้นที ่คาปลีก อยางไรกต็าม  
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กลุมบริษัทฯ มีสัดสวนการขายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) เพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับการบริหาร

จัดการตนทุนขายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของอัตรากำไรข้ันตนของสินคาหลายกลุม และมีรายไดจากการบริหาร

ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) เพ่ิมข้ึน ทำใหตนทุนสินคาลดลงและเพ่ิมอัตรากำไรข้ันตน 

กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 438.75 ลานบาท 

725.51 ลานบาท และ 726.68 ลานบาทตามลำดับ หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับ รอยละ 2.4 รอยละ 4.0 และ รอยละ 

3.8 ตามลำดับ  

มูลคาสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 16,674.63  ลานบาท 

18,151.71 ลานบาท และ 20,765.17 ลานบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพยรวม สวนใหญเพ่ิมข้ึนจากการกอสรางสาขาสุรินทร

และสาขามาบตาพุด ที ่ เร ิ่มเปดดำเนินการในชวงกลางป 2563 และงานระหวางกอสรางของสาขาแหลมฉบังที ่จะเปด

ดำเนินการในเดือนมกราคมป 2564 รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของยอดขายและการเปดสาขา

สุรินทร สาขามาบตาพุด และสาขาแหลมฉบัง และการเพ่ิมข้ึนของการบันทึกบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชจากนโยบาย บัญชี 

TFRS16 สำหรับมูลคาหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 11,882.27 ลานบาท 

11,691.34 ลานบาท และ 13,675.41 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวม สวนใหญเพ่ิมข้ึนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

ตามความตองการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและเงินทุนในการขยายธุรกิจ การเพ่ิมข้ึนของจำนวนเจาหนี้การคาและ

เจาหนี้อ่ืน การเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะยาวจากการขยายสาขาของกลุมบริษัทฯ และการเพ่ิมข้ึนของการบันทึกหนี้ สินตาม

สัญญาเชาจากนโยบายบัญชี TFRS16 สำหรับสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

เทากับ 4,792.37 ลานบาท 6,460.37  ลานบาท และ 7,089.76 ลานบาท ตามลำดับ โดยสวนของผูถือหุน สวนใหญเพ่ิมข้ึน

จากการจายหุนปนผล และการเพ่ิมข้ึนตามกำไรสะสมท่ีสูงข้ึน 

14.3. คำอธิบายและการวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

14.3.1. รายได 

กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคาปลีก คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบาน รวมถึงบริการท่ี

เก่ียวของ ภายใตช่ือทางการคาวา “ดูโฮม” โดยรายไดของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย (1) รายไดจากการขายและคาบริการ 

โดยคาบริการสวนใหญเปนรายไดคาจัดสงสินคาใหแกลูกคาเพ่ือเปนการสงเสริมการขาย และ (2) รายไดอ่ืน เชน เงินสนับสนุน

จากเจาของสินคา และรายไดคาเชาและคาบริการ เปนตน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 18,535.17 ลานบาท 

17,971.82 ลานบาท และ 18,924.82 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง 563.35 ลานบาท หรือรอยละ 3.0 ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 

953.00 ลานบาท หรือรอยละ 5.3 ในป 2563 ตามลำดับ 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ 

โครงสรางรายได 

สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและการบริการ    18,445.36          99.5     17,868.70          99.4     18,777.38          99.2  

รายไดอ่ืน         89.81            0.5         103.12            0.6         147.44            0.8  

รายไดรวม    18,535.17        100.0     17,971.82        100.0     18,924.82        100.0  

 หมายเหตุ: (1) รอยละของรวมรายได 



 

  บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

หนา 119 จาก 152 

 

(1) รายไดจากการขายและคาบริการ 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายและคาบริการเทากับ 

18,445.36 ลานบาท 17,868.70 ลานบาท และ 18,777.38 ลานบาทตามลำดับ โดยรายไดในป 2563 เพ่ิมข้ึน รอยละ 5.1 

จากปกอนหนา มีสาเหตุหลักมาจากรายไดของสาขาเดิมท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมของรายไดจากสาขาท่ีเปดในป 2562 และเปด

ดำเนินการเต็มป ในป 2563 ไดแก สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 5 สาขา และรายไดจากสาขาใหม

ท่ีเปดในป 2563 ไดแก สาขาสุรินทรและสาขามาบตาพุด และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขา 

รายไดจากการขายและคาบริการของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงตามประเภทสินคาไดเปน 2 ประเภทดังนี้    (1)  

สินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) และ (2) สินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดจากการขายและคาบริการตามประเภทสินคา 

โครงสรางรายไดจากการขายและคาบริการ 

สำหรับบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

รอยละ(1) รอยละ(1) รอยละ(1) 

สินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand)                  85.6                   84.0                   83.5  

สินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand)                  14.4                 16.0                16.5 

รวมรายไดจากการขายและคาบริการ                100.0                100.0                100.0  

หมายเหตุ: (1) รอยละของรวมรายไดจากการขายและคาบริการ 

รายไดจากการขายและคาบริการของกลุมบริษัทฯ สวนใหญมาจากการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-

house Brand) อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมสัดสวนสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House 

Brand) ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนสูง ใหเปนรอยละ 20.0 ของรายไดจากการขายและคาบริการภายในป 2565 โดย

สัดสวนสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายและคาบริการจากการจำหนายสินคาภายใตตราสินคา ของกลุม

บริษัทฯ (House Brand) เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 16.5 จากเดิมรอยละ 16.0 เปนผลมาจาก (1) นโยบายของกลุมบริษัทฯ ในการ

เพ่ิมสัดสวนสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) และ (2) การคัดเลือกสินคาท่ีตรงตอความตองกา รของ

ลูกคา  

(2) รายไดอ่ืน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดอ่ืนเทากับ 89.81 ลานบาท 103.12 

ลานบาท และ 147.44 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.5 รอยละ 0.6 และรอยละ 0.8 ของรายไดรวม 

ตามลำดับ 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีรายได อ่ืน

เทากับ 89.81 ลานบาท และ 103.12 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 13.31 ลานบาท หรือรอยละ 14.8 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากเงินสนับสนุนจากผูผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนจาก (1) การไดรับเงินสนับสนุนเพ่ือจัดรายการสงเสริม

การขายพิเศษ (2) การไดรับเงินสนับสนุนการทำการตลาดของสาขาเพชรเกษมท่ีเพ่ิงเปดใหมในไตรมาสท่ี 4 ป 2562 (3)  

รายไดเงินคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยกรณีพ้ืนท่ีอาคารของสาขาพระราม 2 ทรุดตัวลงในป 2560 และ (4)  เงิน

สนับสนุนการชวยเหลือเหตุการณน้ำทวมจากคูคา 
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สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายได อ่ืน

เทากับ 103.12 ลานบาท และ 147.44 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 44.32 ลานบาท หรือรอยละ 43.0 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากเงินสนับสนุนจากผูผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนจาก (1) การไดรับเงินสนับสนุนเพ่ือจัดรายการสงเสริม

การขายพิเศษ (2) การไดรับเงินสนับสนุนการทำการตลาดของสาขาสุรินทร ท่ีเพ่ิงเปดใหมในไตรมาสท่ี 2 ป 2563 (3) รายได

เงินคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยท่ีสาขาอุบลราชธานี ในป 2562 (4) กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนเนื่องจากการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

14.3.2. กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตน  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกำไรข้ันตน

เทากับ 2,684.50 ลานบาท และ 2,957.96 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 273.46 ลานบาท หรือรอยละ 10.2 ท้ังนี้ คิดเปน

อัตรากำไรข้ันตนเทากับรอยละ 14.6 และ 16.6 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรข้ันตนเฉล่ียท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของสัดสวนการขายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ซ่ึงเปนกลุมสินคาท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนท่ีสูง

กวาสินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) และการเพ่ิมข้ึนของอัตรากำไรข้ันตนของสินคาหลายกลุมรวมถึงสัดสวน

การขายสินคากลุมซอมแซมและตกแตงท่ีสูงข้ึน ประกอบกับการกลับรายการคาเผ่ือสินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชาในไตรมาส

แรกของป 2562 มูลคาเทากับ 73.29 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับปรุงประมาณการต้ังสำรองคาเผ่ือสินคาลาสมัยและ

เคล่ือนไหวชา ท้ังนี้ ในการต้ังสำรองดังกลาวกลุมบริษัทฯ ไดจำแนกกลุมสินคาใหมีความละเอียดมากข้ึนเพ่ือใหสอดคลอง กับ

อายุสินคาและระยะเวลาการเ ส่ือมสภาพและการลาสมัยมากข้ึน รวมถึงการบริหารจัดการสินคาของกลุมบ ริษัทฯ ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกำไรข้ันตน

เทากับ 2,957.96 ลานบาท และ 3,040.08 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 82.12 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 ท้ังนี้ คิดเปนอัตรา

กำไรข้ันตนเทากับรอยละ 16.6 และ 16.2 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรข้ันตนเฉล่ียท่ีปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากในป 2562 

มีการกลับรายการคาเผ่ือสินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชามูลคาเทากับ 73.29 ลานบาท ซ่ึงเปนรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว 

อีกท้ังการปดพ้ืนท่ีคาปลีกช่ัวคราวบางสาขาตามคำส่ังของภาครัฐเพ่ือควบคุมสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทำใหรายไดจากการขายผานชองทางคาปลีกลดลง ซ่ึงสงผลตออัตรากำไรข้ันตนในชวงท่ีปดพ้ืนท่ีคาปลีก 

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ มีสัดสวนการขายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) เพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับ

การบริหารจัดการตนทุนขายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของอัตรากำไรข้ันตนของสินคาหลายกลุม และมีรายไดจาก

การบริหารศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) เพ่ิมข้ึน ทำใหตนทุนสินคาลดลงและเพ่ิมอัตรากำไรข้ันตน 

14.3.3. คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายและการบริหารสวนใหญประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงานขาย คาใชจายเ ก่ียวกับ

พนักงานบริหาร คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย คาใชจายในการจัดสงสินคา และคาใชจายทางการตลาด โดยสำหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 1,907.00 ลานบาท 

1,879.09 ลานบาท และ 2,037.80 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง 27.91 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 ในป 2562 และเพ่ิม ข้ึน 

158.71 ลานบาท หรือรอยละ 8.5 ในป 2563 
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ตารางแสดงโครงสรางคาใชจายในการขายและการบริหาร 

โครงสรางคาใชจายในการขายและ 

การบริหาร  

สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ลานบาท รอยละ(2) ลานบาท รอยละ(2) ลานบาท รอยละ(2) 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานจากการขาย 644.37 33.8      653.08     34.6  696.44 34.2 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานจากการบริหาร 223.12 11.7     241.32  13.3  326.92 16.0 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 363.77 19.1 369.11       19.5  440.34 21.6 

คาใชจายในการจัดสงสินคา 157.73 8.3       147.45        7.8  171.78 8.4 

คาใชจายทางการตลาด 150.08 7.9        93.25         4.9  102.33      5.0 

อ่ืน (ๆ1) 367.95 19.3       374.88       19.8  299.99 14.7 

รวมคาใชจายในการขายและการบริหาร 1,907.00 100   1,879.09      100  2,037.80 100 

หมายเหตุ:  (1) เชน คาเผื่อหน้ีสูญ คาสาธารณูปโภค คาวัสดุสิน้เปลือง ซอมแซมและบำรุงรักษา คาธรรมเนียมธนาคารและประกันภัย คาภาษีเฉพาะธุรกิจและ  

    คาดำเนินการ คาท่ีปรึกษาและพฒันาระบบ และคาเชาท่ีดิน อาคารอุปกรณ และคาเสือ่มราคาสทิธ์ิการใช 

 (2) รอยละของรวมคาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายและการบริหารท่ีสำคัญดังนี ้

 คาใชจายเก่ียวกับพนักงานขายและบริหารสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของกลุมบริษัท

ฯ เทากับ 867.49 ลานบาท  894.40 ลานบาท และ 1,023.36 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 26.91 ลานบาท หรือ

รอยละ 3.1 ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 128.96 ลานบาท หรือรอยละ 14.4 ในป 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิม

จำนวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายสาขาขนาดใหญ และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนายเพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของคาเส่ือมราคาจากการเปดดำเนิน การ

สาขาใหมและการปรับใชนโยบายทางบัญชีท่ีบังคับใชใหม เร่ือง สัญญาเชา (TFRS16)  

 คาใชจายในการจัดสงสินคาเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับรายไดจากการขายชองทางการส่ังซ้ือสินคาโดยตรงทางโทรศัพท

ผานทีมงานขายสินคาและทีมงานผูแทนขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากสถานการณไวรัสโควิด19 (COVID-19)  

 คาใชจายทางการตลาดสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของกลุมบริษัทฯ เทากับ 150.08 

ลานบาท  93.25 ลานบาท และ 102.33 ตามลำดับ ลดลง 56.83 ลานบาท หรือรอยละ 37.9 ในป 2562 และ 

เพ่ิมข้ึน 9.08 ลานบาท หรือรอยละ 9.7 ในป 2563 โดยคาใชจายทางการตลาดสวนใหญ ประกอบดวย (1) คาส่ือ

ประชาสัมพันธ และ (2) คาใชจายสงเสริมการขาย ตามงบประมาณคาใชจายทางการตลาด 

 คาใชจายอ่ืนสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของกลุมบริษัทฯ เทากับ 367.95 ลานบาท 

และ 374.88 ลานบาท และ 299.99 ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 6.93 ลานบาท หรือรอยละ 1.9 ในป 2562 และ ลดลง 

74.89 หรือรอยละ 20.0 ในป 2563 โดยคาใชจายอ่ืนลดลง มีสาเหตุหลักจากการบริหารจัดการเ ก่ียว กับ ลูกหนี้  

รวมถึงการรับชำระจากลูกหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ทำใหคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลดลง การลดลงของภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสรางตามมาตราการการชวยเหลือจากภาครัฐ 

14.3.4. คาใชจายอ่ืน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายอ่ืน เทากับ 1.35 ลานบาท 26.32 

ลานบาท และ 0.66 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 24.97 ลานบาท หรือรอยละ 1,854.1 ในป 2562 และลดลง 25.66 ลาน
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บาท หรือรอยละ 97.5 ในป 2563 เนื่องจากการวางแผนและบริหารจัดการเ ก่ียวกับการปองกันความเส่ียงเ ก่ี ยว กับ อัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินตราตางประเทศท่ีดีมากย่ิงข้ึน 

14.3.5. คาใชจายทางการเงิน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินเทากับ 320.20 ลาน

บาท 298.04 ลานบาท และ 245.13 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง 22.16 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 ในป 2562  และลดลง 

52.90 ลานบาท หรือรอยละ 17.8 ในป 2563 สอดคลองกับอัตราดอกเบ้ียของตลาดท่ีลดลงและการบริหารจัดการทางการเงิน

ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

14.3.6. ภาษีเงินได 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดเทากับ 107.01 ลาน

บาท 132.12 ลานบาท และ 177.25 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 25.11 ลานบาท หรือ รอยละ 23.5 ในป 2562 เพ่ิม ข้ึน 

45.12 ลานบาท หรือ รอยละ 34.2 ในป 2563 โดยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกำไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทฯ  

14.3.7. กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ 438.75 ลานบาท  

725.51 ลานบาท และ 726.68 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 286.76 ลานบาท หรือรอยละ 65.4 ในป 2562 และเพ่ิม ข้ึน 

1.17 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 ในป 2563 

14.4. คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

14.4.1. สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม เทากับ 16,674.63 ลานบาท 18,151.71 

ลานบาท และ 20,765.17 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 1,477.08 ลานบาท หรือรอยละ 8.9 ในป 2562 และเพ่ิม ข้ึน 

2,613.46 ลานบาท หรือรอยละ 14.4 ในป 2563 โดยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยรวมท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

1)  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 838.87 ลานบาท และ 

859.90 ลานบาท และ 996.45 ตามลำดับ เพ่ิมข้ึนในป 2562 เทากับ 21.03 ลานบาท หรือรอยละ 2.5 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการคาใชจายจายลวงหนาท่ีเพ่ิมข้ึน และ เพ่ิมข้ึนในป 2563 เทากับ 136.55 ลานบาท หรือ

รอยละ 15.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้การคา ซ่ึงสอดคลองกับรายไดขายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

2)  สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวามคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 6,260.20 ลานบาท และ 7,048.16 

ลานบาท และ 8,559.71 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึนในป 2562 เทากับ 787.96 ลานบาท หรือรอยละ 12.6 

โดยมีสาเหตุมาจากการสต็อคสินคาเพ่ือรองรับการเปดสาขาขนาดใหญท่ีเปดไตรมาส 4 ป 2562 คือ สาขาเพชร

เกษม และเพ่ิมข้ึนในป 2563 เทากับ 1,511.56 ลานบาท หรือรอยละ 21.4 โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมสินคาคง

คลังเพ่ือรองรับยอดขายท่ีเ พ่ิมสูงข้ึน และรองรับการเปดสาขาขนาดใหญท่ีเปดไตรมาส 3 ป 2563 คือ สาขา

สุรินทรและสาขามาบตาพุด รวมถึงสาขาแหลมฉบังท่ีจะเปดในเดือนมกราคม ป 2564  

3)  ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ-สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 8,865.71 ลานบาท 

9,619.30 ลานบาท และ 10,381.62 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึนในป 2562 เทากับ 753.60 ลานบาท หรือรอย

ละ 8.5 มีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของ (1) การเพ่ิมข้ึนจากการกอสรางสาขาเพชรเกษม (2) การซ้ือท่ีดินเพ่ือ

รองรับการขยายสาขาในอนาคตและ (3) การลดลงของมูลคาตามบัญชี – สุทธิจากการตัดคาเส่ือมราคาของ
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อาคารและอุปกรณ และเพ่ิมข้ึนในป 2563 เทากับ 762.32 ลานบาท หรือรอยละ 7.9 มีสาเหตุหลักมาจากผล

สุทธิของ (1) การเพ่ิมข้ึนจากการกอสรางสาขาสุรินทร สาขามาบตาพุด และงานระหวางกอสรางสาขาแหลมฉบัง 

(2) การลดลงของมูลคาตามบัญชี – สุทธิจากการตัดคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ 

4)  สินทรัพยสิทธิการใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 491.01 ลานบาท เพ่ิมข้ึนในป 2563 เทากับ 491.01 

ลานบาท หรือรอยละ 100.0 มีสาเหตุมากจากการเร่ิมใชนโยบายทางบัญชี TFRS16 

14.4.2. หน้ีสิน 

ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ มบริษัทฯ ม ีมูลคาหนี้ สินรวมเทากับ 11,882.27 ลานบาท 

11,691.34 ลานบาท และ 13,675.41 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง 190.92 ลานบาท หรือรอยละ 1.6 ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 

1,984.07 ลานบาท หรือรอยละ 17.0 ในป 2563 โดยการเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

1)  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

เทากับ 6,577.03 ลานบาท 5,731.71 ลานบาท และ 6,852.31 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง 845.32 ลานบาท 

หรือรอยละ 12.9 ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 1,120.60 ลานบาท หรือรอยละ 19.6 ในป 2563 ท้ังนี้ เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินถูกนำไปใชเปนเงินทุนหมนุเวียนในการดำเนินงาน  

2)  เจาหนี้การคาและเจาหนี้ อ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 2,128.13 ลานบาท 

2,488.18 ลานบาท และ 2,845.06 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 360.05 ลานบาท หรือรอยละ 16.9 ในป 2562 

และเพ่ิมข้ึน 356.88 ลานบาท หรือรอยละ 14.3 ในป 2563 ซ่ึงคิดเปนระยะเวลาชำระหนี้เฉล่ียของกลุมบริษัทฯ 

เทากับ 48.7 วัน และ 48.7 วัน และ 54.0 ตามลำดับ 

3)  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 3,048.22 ลานบาท 

3,339.14 และ 3,539.37 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 290.91 ลานบาท หรือรอยละ 9.5 ในป 2562 โดยมี

สาเหตุหลักมาจาก (1) การเปล่ียนเทอมการจายชำระจากระยะส้ันเปนระยะยาว (2) การชำระคืนเงินกูยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขกำหนดการชำระคืนในสัญญาเงินกู และเพ่ิมข้ึน 200.23 ลานบาท หรือรอย

ละ 6.0 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การกูเงินเพ่ือขยายสาขาขนาดใหญ ไดแก สาขาสุรินทร สาขา

มาบตาพุด และ สาขาแหลมฉบัง (2) การชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขกำหนดการ

ชำระคืนในสัญญาเงินกู  

4)  หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 53.24 ลานบาท 40.57 ลานบาท 

และ 261.32 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง 12.67 ลานบาท หรือรอยละ 23.8 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การจายชำระคางวด และเพ่ิมข้ึน 220.75 ลานบาท หรือรอยละ 54.51 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

เร่ิมใชนโยบายทางบัญชี TFRS16 

14.4.3. สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 4,792.37 ลานบาท 

6,460.37 ลานบาท และ 7,089.76 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมข้ึน 1,668.00 ลานบาท หรือรอยละ 34.8 ในป 2562 และ

เพ่ิมข้ึน 629.39 ลานบาท หรือรอยละ 9.7 ในป 2563 ตามผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ  

ในป 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 ไดพิจารณาอนุมัติการจายเงิน

ปนผลระหวางกาลมูลคา 1.79 บาทตอหุน หรือคิดเปนมูลคาท้ังหมด 2,506.00 ลานบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ และเมื่อ
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วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดเสนอขายหุนใหแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 

456.16 ลานหุน หุนท่ีออกใหมมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ขายใหแกผูจองในราคาหุนละ 7.80 บาท 

ในป 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาอนุมั ติการ

จายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2562 ในรูปของเงินสด จำนวน 0.0185 บาทตอหุน เปนจำนวนเงิน 34.38 ลาน

บาท และ ในรูปของหุนปนผลในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล เปนจำนวน 309.36 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาท้ังหมด 

343.74 ลานบาทจากกำไรสะสมของบริษัทฯ  

14.5. คำอธิบายและการวิเคราะหสภาพคลองและแหลงท่ีมาของเงินทุน 

กระแสเงินสด 

ตารางแสดงแหลงท่ีมาและใชไปของกระแสเงินสดแยกตามประเภท 

แหลงท่ีมาและใชไปของกระแสเงินสด 

สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน        852.35         588.26  (59.08)  

เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน     (1,245.59)       (944.04) (1,284.77) 

เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน        470.12         392.70   1,239.41  

รวมเงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไป) สุทธิ             76.88              36.92     (104.44) 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกร รม

ดำเนินงานเทากับ 854.88 ลานบาท 588.26 ลานบาท และ (59.08) ลานบาท ตามลำดับ 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาในกิจกรรมดำเนินงานเ ทากับ 

588.26 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนจาก (1) การลดลงของสินคาคงเหลือ 

704.03 ลานบาท และ (2) การเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 289.84 ลานบาท  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวามคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมดำเนินงานเท ากับ 

(59.08) ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนจาก (1) การเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้การคา 

180.35 ลานบาท (2) การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ 1,528.31 ลานบาท แตอยางไรก็ตามมี (3) การเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคา

และเจาหนี้อ่ืน 374.70 ลานบาท 

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุน

เทากับ (1,248.12) ลานบาท  (944.04) ลานบาท และ (1,284.77) ลานบาทตามลำดับ  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ (944.04)  

ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การชำระคาท่ีดินสำหรับสาขาในอนาคต และการชำระคากอสรางสาขาเพชรเกษม 
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สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 1,284.77 

ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจายเพ่ือลงทุนในสินทรัพยสิทธิการใชสำหรับสรางสาขาในอนาคต และการชำระคา

กอสรางสาขาสุรินทร สาขามาบตาพุด และสาขาท่ีกำลังกอสราง ไดแก สาขาแหลมฉบัง 

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาในกิจกรรม

จัดหาเงินเทากับ 470.12 ลานบาท 392.70 ลานบาท และ 1,239.41 ตามลำดับ 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาในกิจกรรมจั ดหาเงินเ ทา กับ 

392.70 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การรับชำระจากการเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก (2) การ

จายเงินปนผล (3) การรับเงินจากเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 290.91 ลานบาท และ (4) การจายคืนเงินกูระยะ

ส้ันจากสถาบันการเงินจำนวน 845.32 ลานบาท 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาในกิจกรรมจั ดหาเงินเ ทา กับ 

1,239.41 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินจำนวน 1,120.60 ลานบาท (2) การ

จายเงินปนผล (3) การรับเงินจากเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 200.23 ลานบาท 

14.6. ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

14.6.1. ผลกระทบจากการลงทุนในการกอสรางและเร่ิมดำเนินการสาขาใหม 

กลุมบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปดดำเนินการสาขาขนาดใหญ 4 สาขาในป 2564 และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 

เพ่ิมเติมตามกลยุทธในการพัฒนาชองทางการจัดจำหนายเพ่ือขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมท่ัวประเทศมากข้ึน  

การเร่ิมดำเนินการสาขาใหมจะทำใหกลุมบริษัทฯ รับรูคาใชจายในการขายและการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงตน ซ่ึง

สวนมากมาจากการจางพนักงานประจำสาขาท่ีเปนคาใชจายคงท่ี ในขณะท่ีรายไดจากการขายและคาบริการของสาขาดังกลาว

ยังคงเติบโตไดไมเต็มท่ี ซ่ึงอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและคาบริการของสาขาดังกลาวยังข้ึนอยูกับปจจัยสำ คัญ

ตางๆ ท่ีรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในธุรกิจคาปลีกและคาสง

วัสดุกอสรางและวัสดุตกแตง โดยอาจทำใหอัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทฯ เชน อัตรากำไรสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทน

จากสินทรัพย และอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน เปนตน ปรับตัวลดลงในชวงปแรกๆ  

อยางไรก็ดีในระยะยาวกลุมบริษัทฯ คาดวาจะไดรับประโยชนจากการขยายสาขา เชน การเติบโตของรายไดและผล

ดำเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน อำนาจในการตอรองราคากับผูผลิตหากส่ังสินคาในปริมาณท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความสามารถในการ

ทำกำไร และการเปนท่ีรูจักและสวนแบงการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน ซ่ึงกลุมบริษัทฯ คาดวาจะสามารถชดเชยผลกระทบระยะ

ส้ันตออัตราสวนทางการเงินได  

14.6.2. ผลกระทบจากความสามารถในการเพิ ่มส ัดส วนการขายส ินค าภายใต ตราส ินค าของกล ุ มบร ิษ ัทฯ  

(House Brand) 

ในชวงระยะเวลา 3 ปที ่ผ านมา กลุ มบริษัทฯ ม ีสัดสวนการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ  

(House Brand) ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง จากรอยละ 14.4 ในป 2561 เปน รอยละ 16.5 ในป 2563 ของรายไดจากการขายและ

คาบริการตามกลยุทธในการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ โดยในอนาคต กลุมบริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายเพ่ิมสัดสวนการจำหนายสินคา

ภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) เปนรอยละ 20.0 ของรายไดจากการขายและการคาบริการภายในป 2565  
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การเพ่ิมข้ึนของสัดสวนรายไดจากการขายและคาบริการจากสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) 

เปนหนึ่งในปจจัยท่ีสงผลใหผลดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากสินคาดังกลาวมีอัตรากำไรข้ันตนท่ีสูงกวา

สินคาภายใตตราสินคาอ่ืน (Non-house Brand) จากตนทุนการขายและการตลาดท่ีต่ำกวา โดยอัตราสวนทางการเงินท่ีได รับ

ผลกระทบไดแก อัตรากำไรข้ันตน อัตรากำไรสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราสวนผลตอบแทน ผู ถือหุน 

เปนตน ท้ังนี้ หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถเพ่ิมสัดสวนการจำหนายสินคาภายใตตราสินคาของกลุมบริษัทฯ (House Brand) ได

ตามเปาหมาย ก็อาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ใหไมเปนไปตามท่ีคาดการณได 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใน สาระสำคัญ นอกจากนี้  

บริษัทขอรับรองวา  

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน

ในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว  

2. บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสำคัญ ท้ังของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

3. บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และไดแจง

ขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

แลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทำท่ีมิชอบท่ีอาจ มี

ผลกระทบตอการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯ 

ไดมอบหมายให นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ตำแหนง กรรมการบริหาร เปนผูลงลายมือช่ือกำกับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก

เอกสารใดไมมีลายมือช่ือนาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กำกับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดรับรองความ ถูกตอง

ของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

  ช่ือ     ตำแหนง   ลายมือช่ือ 

1. นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา    ประธานกรรมการบริหาร …………………………… 

 

2. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ    กรรมการบริหาร  …………………………… 

 

  ช่ือ     ตำแหนง   ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอำนาจ   

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ    กรรมการบริหาร  …………………………… 
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 ทั ้งน ี ้  มาตรา 89/20 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ ่งแกไขเพิ่มเตมิโดย 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิด ตอ

บุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือ ประชาชนท่ัวไป 

โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสำคัญใน กรณีของงบการเงิน และ

รายงานเก่ียวกับฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตองเปดเผย ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 

โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความ ถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทานัน้ 

อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาโดยตำแหนงหนาท่ี ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูล หรือการ

ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20



 

                                          บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)    

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. นายฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ (อายุ 64 ป) 

 ประธานกรรมการบริษัท   

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 พฤษภาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาเอก International Business United States International University 

 ปริญญาโท International Marketing United States International University 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมกรรมการ : 

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การอบรมในป 2563 :  

 Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท โรจูคิส อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

 ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แวต รีฟนด เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จำกัด 

 ปจจุบัน ท่ีปรึกษา สมาคมผูคาปลีกไทย 
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2. นายอดิศักดิ์  ตั้งมิตรประชา (อายุ 67 ป)  

 รองประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดในหนังสือรับรอง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 พฤษภาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

11.64 % 

8.73 % 

คูสมรสของนางนาตยา ต้ังมิตรประชา 

บิดาของนางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา, 

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และ 

นายมารวย ต้ังมิตรประชา 

สัดสวนการถือหุนทางออม 

12.12% 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การอบรมกรรมการ : 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมมี -  

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอรโบ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปตอล จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซเพรส จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอรต้ี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮมโฮลด้ิง จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อะลาดิน ชอปออนไลน จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอรโบ อินชัวรันซ โบรกเกอร จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลด้ิง จำกัด 
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3. นางนาตยา  ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ป) 

 กรรมการ 

 รองประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 รองกรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดในหนังสือรับรอง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 พฤษภาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

8.73 % 

11.64 % 

คูสมรสของนายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา 

มารดาของนางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา, 

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และ 

นายมารวย ต้ังมิตรประชา 

สัดสวนการถือหุนทางออม 

12.12 % 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

การอบรมกรรมการ : 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมมี -  

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอรโบ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปตอล จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซเพรส จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอรต้ี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮมโฮลด้ิง จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อะลาดิน ชอปออนไลน จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอรโบ อินชัวรันซ โบรกเกอร จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลด้ิง จำกัด 
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4. นางสาวอริยา  ตั้งมิตรประชา (อายุ 38 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซ้ือ 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายจัดซ้ือ 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดในหนังสือรับรอง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 พฤษภาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

5.82 % 

0.01 % 

บุตรของนายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา 

 และนางนาตยา ต้ังมิตรประชา 

พ่ีสาวของนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และ 

นายมารวย ต้ังมิตรประชา 

สัดสวนการถือหุนทางออม 

3.46 % 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมกรรมการ : 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมมี - 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอรโบ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปตอล จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซเพรส จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอรต้ี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดด้ิง จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีพี ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลด้ิง จำกัด 
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5. นางสลิลทิพ  เรืองสุทธิภาพ (อายุ 37 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองคกร 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดในหนังสือรับรอง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 พฤษภาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

5.82 % 

- ไมมี - 

บุตรของนายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา 

 และนางนาตยา ต้ังมิตรประชา 

นองสาวของนางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา 

และพ่ีสาวของนายมารวย ต้ังมิตรประชา 

สัดสวนการถือหุนทางออม 

3.46 % 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมกรรมการ : 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมม ี- 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอรโบ จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปตอล จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซเพรส จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอรต้ี จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดด้ิง จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนธาริน จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มันนี่โอเค จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลด้ิง จำกัด 
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6. นายมารวย  ตั้งมิตรประชา (อายุ 29 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดในหนังสือรับรอง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 3 กรกฎาคม 2562 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

5.82 % 

- ไมมี - 

บุตรของนายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา 

 และนางนาตยา ต้ังมิตรประชา 

นองชายของนางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา 

และนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 

สัดสวนการถือหุนทางออม 

3.46 % 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท Global MBA Program University Of Michigan 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาสารสนเทศและการส่ือสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมกรรมการ : 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมมี - 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซเพรส จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอรต้ี จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดด้ิง จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อะลาดิน ชอปออนไลน จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท จำกัด 

 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปตอล จำกัด 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลด้ิง จำกัด 
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7. นางสาวพิกุล  สมวัน (อายุ 49 ป) 

 กรรมการ 

 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 กรกฎาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

0.02 % 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิรนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การอบรมกรรมการ : 

 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Company Reporting Program (CRP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board Reporting Program (BRP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การอบรมในป 2563 :  

 หลักสูตร การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน : 

 2559 – 2561 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ดูโฮม จำกัด 

 2558 – 2559 เลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด 

 2557 – 2558 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท ดูโฮม จำกัด 
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8. นายชลิต  ทองประยูร (อายุ 64 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 28 พฤษภาคม 2561 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ปริญญาตรี การจัดการกอลฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

 วุฒิบัติผูเช่ียวชาญศัลยกรรม แพทยสภา 

การอบรมกรรมการ : 

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การอบรมในป 2563 : - ไมมี - 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน ผูอำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 

 2556 – 2560 ผูอำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
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9. นายสุเวทย  ธีรวชิรกุล (อายุ 61 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 26 เมษายน 2562 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ (นยปส.) 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (TEPCoT) 

การอบรมกรรมการ : 

 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การอบรมในป 2563 :  

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานองคความรูและความรวมมือทางธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกก่ิง 

(BLCU) หอการคาไทย และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center 

 Digital Transformation, MBK Training Center 

 การวิเคราะหอัตรากำลังสำหรับองคกรยุคใหม, MBK Training Center 

 การปรับเปล่ียนอยางไร ใหอยูรอดในสถานการณปจจุบัน, MBK Training Center 

 Just Right...ใชเลย!, MBK Training Center 

 Agile leader, MBK Training Center 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

 2552 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 

 2545 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูอำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
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 2563 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน) 

 2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน) 

 2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน) 

 2548 – 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน) 

 2560 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) 

 2559 - ปจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) 

 2552 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) 

 2550 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 2543 – 2550 กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทยอยและบริษัทรวมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 

 2562 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปปตอล จำกัด 
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10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย (อายุ 67 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 3 กรกฎาคม 2562 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania 

การอบรมกรรมการ : 

 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมมี - 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

 2562 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานอนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 

 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย เมย แบงก กิมเอ็ง (ปทท.) จำกัด (มหาชน) 

 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) 

 2557 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

 2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท .เคทีบีเอส รีทแมเนจเมนท จำกัด 

 2563 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 

 2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จำกัด (มหาชน) 

 2558 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี และอนุกรรมการลงทุน กองทุนการออมแหงชาติ 

 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง องคการเภสัชกรรม 

 2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟานครหลวง 

 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรช่ัน จำกัด 

 2557 - 2559 ประธานกรรมการรตรวจสอบ และกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 

 2556 - 2559 กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน และกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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11. นายธรินทร  ธนียวัน (อายุ 36 ป) 

 กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง : 3 กรกฎาคม 2562 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

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

 BBA, Finance, Thammasat University 

 HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario – Richard Ivey School of Business  

การอบรมกรรมการ :  

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมในป 2563 : - ไมม ี- 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีจดทะเบียนอ่ืน :  

- ไมมี -  

การดำรงตำแหนงในบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียน :  

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

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

Lazada Group 

 2550 - 2558 Project Leader BCG, The Boston Consulting Group 
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คณะผูบริหาร 

นายชยานนท หอพัตราภรณ (อายุ 32 ป) 

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University 

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 TLCA CFO CPD คร้ังท่ี 8/2020 หัวขอ “Strategic Financial Communication” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 การเปดเผยขอมูลเพ่ือวิเคราะหการดำเนินงานของบริษัท (MD&A) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 TLCA CFO Professional Development Program คร้ังท่ี 2/2020 หัวขอ “Transfer Pricing”  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีผลตองบการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ  

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล กับบทบาทหนาท่ีของกิจการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 CFO’ s Orientation Course for New IPOs ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2562 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

 2561 - 2562 ผูอำนวยการฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด 

 2560 - 2561 Executive Director บริษัท โอไรออน แอ็ดไวเซอร่ี จำกัด 

 2558 – 2560 ผูชวยผูอำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 
 

นายอภิยุช  ฟูกุล (อายุ 46 ป) 

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

0.00 % 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2561 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2558 - 2561 ผูจัดการฝายพัฒนาระบบและสารสนเทศ 

 2557 - 2558 ผูจัดการแผนกโปรแกรมเมอร 
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นางจินตนา  คูณทวี (อายุ 51 ป) 

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง การตลาด เทคโนโลยีชนะพลขันธนครราชสีมา 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2561 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ 

 2559 - 2561 ผูจัดการฝายคาปลีก Set up 

 2557 - 2559 ผูจัดการสาขาอุบลราชธานี 

 

นางสาวพรรณี  ผิวนวล (อายุ 36 ป) 

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารการตลาด 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

0.00 % 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป :  

 2561 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารการตลาด 

 2560 - 2561 ผูจัดการศูนยบริการจัดซ้ือและขายตางประเทศ 

 2559 - 2560 หัวหนาศูนยบริการจัดซ้ือและขาย 

 2557 - 2559 พนักงานจัดซ้ือในประเทศ  
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นางนงเยาว  สะอาด (อายุ 53 ป) 

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายทรัพยากรบุคคล 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

0.01 % 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2561 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

 2557 - 2561 ผูจัดการฝายบุคคลและอาคารสถานท่ี 

 

นางพรศิริ  เลิศประภาภรณ (อายุ 37 ป) 

ตำแหนง : รองผูอำนวยการฝายบัญชี  

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

- ไมมี - 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 เทคนิคการตรวจสอบรายงานทางบัญชี-การเงิน เพ่ือปองกันและจัดการการทุจริตในองคกร ธรรมนิติ 

 ทำความเขาใจ TFRS เก่ียวกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และทรัพยสินไมหมุนเวียนตางๆ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 TLCA CFO Professional Development Program คร้ังท่ี 2/2020 หัวขอ “Transfer Pricing”  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 TLCA CFO Professional Development Program คร้ังท่ี 1/2020 “Update on IFRS9 and other new 

standards” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2561 – ปจจุบัน รองผูอำนวยการฝายบัญชี  

 2560 – 2561 Head of Costing & CAPEX บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตต้ิง จำกัด (มหาชน) 

 2559 – 2560 Accounting Division Manager บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 

 2553 – 2559 Accountant บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
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เลขานุการบริษัท 

นางสาวมยุรีย  สีทา (อายุ 39 ป) 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

0.00 % 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :  

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 การเปดเผยขอมูลเพ่ือวิเคราะหการดำเนินงานของบริษัท (MD&A) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีมีผลตองบการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ  

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 Fundamentals For Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 หลักสูตร การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมกรรมการ : 

 Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board Reporting Program (BRP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Effective Minute Taking (EMT) สมาคมสงเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2562 - ปจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ 

 2560 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท 

 2560 - ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายกำกับดูแลกิจการ  

 2559 - 2560 Assistant Accounting Division Manager กลุมบริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 

 2557 - 2559 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ดูโฮม จำกัด 

 



 

                                          บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)    

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อกรรมการ 

นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา นางนาตยา ต้ังมิตรประชา นางสาวอริยา ต้ังมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ นายมารวย ต้ังมิตรประชา 

1. บริษัท ดูโฮม กรุป จำกัด C / / / / 

2. บริษัท ดูโฮม เอนเนอรจี จำกัด C / / / - 

C = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2563 

นางสาวนราลัย พรมสาร (อายุ 35 ป) 

สัดสวนการถือหุนทางตรง 
สัดสวนการถือหุนโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

0.00 % 

- ไมมี - - ไมมี - สัดสวนการถือหุนทางออม 

- ไมมี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การอบรม : 

 หลักสูตร Fundamentals for New Auditor from The Institute of Internal Auditors of Thailand ในวันท่ี     

3-5, 10-13 กรกฎาคม 2561 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง โดยสังเขป : 

 2561 - ปจจุบัน หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน  

 2560 - 2561 พนักงานตรวจสอบภายใน (บัญชี)  

 2557 - 2559 หัวหนาแผนกบัญชีคาใชจาย  

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา : - ไมมี - 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสิน  
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- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 

- ไมมี - 

 

 


	ข้อมูลทั่วไป
	ข้อมูลบริษัทที่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป



