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สารจากประธานกรรมการบริษท
ั
เรี ย น ท่ า นผู้ถือ หุ้น

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19 นี้ หนักหนาสาหัสกว่าวิกฤตการณ์ต้มย�ำกุ้ง
เมื่อปี 2540 มากและถือว่าเป็นวิกฤตโลกเลยก็ว่าได้
การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในไทยขณะนี้ ก็ย่าง
เข้าสู่เดือนที่ 13 นับแต่ปี 2563 และคาดว่าน่าจะอยู่กับ
เราไปอีกราว 6-12 เดือน เป็นอย่างน้อย
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ท�ำให้ทั้งโลกจ�ำเป็น
ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต แม้ว่าช่วงการผ่อนปรน
มาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)
ก็ยงั เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำ รวมถึงการหมัน่ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และรักษาความสะอาดปราศจากเชื้อโรคให้กับ
มือ เพือ่ หลีกเลีย่ งการแพร่กระจายโรคและลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อให้กับตนเอง
การเพิม่ ระยะห่างของธุรกิจมักหมายถึงต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
มาก ขณะเดียวกันความต้องการที่ลดลงจากเศรษฐกิจ
ที่หดตัว นี่เป็นความท้าทายมากส�ำหรับธุรกิจและนี่เป็น
จุดตั้งต้นจากวิกฤตไปสู่ New Normal ทั้งการใช้ชีวิต
การบริโภคและการเสพสือ่ ดังนัน้ นีค่ อื ช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ
ที่ ท ดสอบองค์ ก รในการปรั บ ตั ว และรั บ มื อ ให้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ การน�ำกลยุทธ์ การบริหารจัดการใหม่
มาช่วยยกระดับการด�ำเนินงาน และตอบสนองผูบ้ ริโภค
ได้ชาญฉลาดมากขึ้น
วิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ ไม่มี
สัญญาณบอกกล่าวล่วงหน้า ความไม่แน่นอน Uncertainty
เป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ต้องเผชิญ ด้วยความกล้าหาญและ
จิตใจทีม่ นั่ คง ในขณะทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ก็ได้รบั ผลกระทบ

อย่างหนักจากการปิดสาขาเป็นจ�ำนวนมาก คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกัน เพือ่
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 2
กลยุทธ์ (1) กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพของต้นทุน เป็น
กลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด Lean และ (2)
เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว เน้นความรวดเร็ว
และความยืดหยุ่น ในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ที่เป็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด
Agile
ผูบ้ ริหารได้ตดั สินใจทันทีดว้ ยการเพิม่ ทีมงานส�ำหรับการ
ขายสินค้าผ่านช่องทางการสั่งซื้อโดยตรงทางโทรศัพท์
และทีมงานผู้แทนขาย เพื่อให้มีทีมงานเพียงพอส�ำหรับ
การอ�ำนวยความสะดวกต่อลูกค้า รวมถึงการผลักดัน
ยอดขายสินค้าผ่านช่องทางสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
(E-Commerce) จึงท�ำให้รายได้ของสาขาเดิมในปี 2563
เติบโตได้สวนทางกับผลประกอบการของธุรกิจอื่นๆ
ในนามบริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารงานและพั ฒ นากลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ให้ผา่ นพ้นวิกฤต COVID-19 จนอยูร่ อดและเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน และได้สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า
คูค่ า้ สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจตลอดมา กลุม่
บริษัทฯ เชื่อมั่นละยึดมั่นการด�ำเนินงานภายใต้หลัก
ก�ำกับกิจการทีด่ ี หลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาผลักดันให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยความปรารถนาดี

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพั นธ์

ประธานกรรมการบริษัท

2

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

3

สารจากประธานกรรมการบริหาร
เรี ย น ท่ า นผู้ถือ หุ้น

ในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและทั่ว
โลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม
บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีเ่ พือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) จึงด�ำเนินการปิดให้บริการชัว่ คราวในส่วน
ค้ า ปลี ก ทั้ ง สาขาขนาดใหญ่ แ ละสาขาขนาดเล็ ก
(Dohome ToGo)

ส�ำหรับการขยายธุรกิจ ณ สิ้นปี กลุ่มบริษัทฯ มีสาขา
ขนาดใหญ่ ทั้ ง สิ้ น 12 สาขา และสาขาขนาดเล็ ก
(Dohome ToGo) ทั้งสิ้น 11 สาขา กลุ่มบริษัทฯ มีแผน
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
เติบโต เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมถึงการ
ปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัย พร้อมกับพัฒนา
และบริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดให้กลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มบริษัทฯ จะได้
รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดสาขาเป็นจ�ำนวนมาก
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อธุรกิจจึงบริหารจัดการ
โดยการเพิ่ ม ที ม งานส� ำ หรั บ การขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ ง
ทางการสั่งซื้อโดยตรงทางโทรศัพท์และทีมงานผู้แทน
ขาย เพื่อให้มีทีมงานเพียงพอส�ำหรับการอ�ำนวยความ
สะดวกต่อลูกค้า รวมถึงการผลักดันยอดขายสินค้าผ่าน
ช่องทางสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ (E-Commerce) จึง
ท�ำให้รายได้ของสาขาเดิมในปี 2563 เติบโตได้

ในนามคณะกรรมการบริหาร ผมขอขอบคุณในความ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ของพนักงานในองค์กรทุกคน และ
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการ
เงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ด้วยความสามารถ
และความรับผิดชอบ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของ
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคน ผมมีความเชื่อ
มั่นว่า กลุ่มบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง
และสร้างก�ำไรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การให้ความส�ำคัญต่อการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ และการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

ด้วยความปรารถนาดี

นายอดิศัก ดิ์ ตั้ง มิตรประชา

ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

5

วิสัยทัศน์

บริษัท ดูโ ฮม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DOHOME”)
มีวิสัย ทัศ น์ในการด�ำเนินธุรกิจ คือ

เป็ น ศู น ย์ร วมสินค้า และบริการด้ า นวั ส ดุ ก่อ สร้ า งและอุ ป กรณ์ ตกแต่ ง บ้ า นที่

ครบ ถูก และดีท่ส
ี ุด
ส� ำหรับ ลูกค้าทุกกลุ่ม

6

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ
◆

บริษัทฯ จะผลักดันให้ดูโฮมเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในเรื่องสินค้า ราคา และ		
บริการที่จริงใจดุจญาติมิตร ด้วยความปรารถนาในการสร้างประสบการณ์ซื้อ		
สินค้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกค้า

◆

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันพนักงานให้มีศักยภาพ และนำ�เทคโนโลยีนวัตกรรม		
ใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำ�งานด้วยความสุขและมี		
ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

◆

บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึง		
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งความสำ�เร็จร่วมกัน

◆

บริษัทฯ จะตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

7

เป้าหมายและ
กลยุทธ์ใน
การดำ�เนินงาน

8

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

“ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม”
โดยมีกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญดังนี้

1

การน�ำเสนอสิ นค้าที่มีความ
หลากหลายเพื่ อให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการ
ของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดย
มุ่งเน้นความ เป็นผู้น�ำด้านราคา
(Price Leadership)

3

การเพิ่ มช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายผ่านหน้าร้านโดยการ
ขยายสาขาไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

2

การให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบวงจร

4

การพั ฒนาช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายแบบออนไลน์

9

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด

10

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563
“ดีมาก” โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2563 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลคะแนนการประเมินที่
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ คือ 98 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีมาก”

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

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

11

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จุดเด่นทางการเงิน
สรุปรายการทางการเงิน

งบการเงินรวม

งบกำ�ไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2563

2561

2562

2563

รายได้จากการขายและบริการ

18,445.36

17,868.70

18,777.38

18,445.36

17,868.70

18,777.38

รายได้รวม

18,535.17

17,971.82

18,924.82

18,544.19

17,979.88

18,932.39

กำ�ไรขัน้ ต้น

2,684.50

2,957.96

3,040.08

2,684.50

2,958.98

3,042.20

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
865.96
และภาษีเงินได้		

1,155.67

1,149.06

820.77

1,103.14

1,111.46

438.75

725.51

726.68

402.80

683.02

681.75

สินทรัพย์รวม

16,674.63

18,151.71

20,765.17

17,204.47

18,666.96

21,623.44

หนีส้ นิ รวม

11,882.27

11,691.34

13,675.41

11,849.67

11,686.65

14,058.68

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

4,792.37

6,460.37

7,089.76

5,354.81

6,980.31

7,564.77

อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น (%)

14.55

16.55

16.19

14.55

16.56

16.20

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

2.37

4.04

3.84

2.17

3.80

3.60

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

9.19

12.89

10.73

7.52

11.07

9.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

2.64

4.17

3.73

2.34

3.81

3.38

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

2.48

1.81

1.93

2.21

1.67

1.86

0.31
3.42
1,400.00

0.46
4.08
1,584.96

0.34
3.27
2,165.52

0.29
3.82
1,400.00

0.43
4.40
1,584.96

0.31
3.49
2,165.52

กำ�ไรสำ�หรับปี
งบดุล

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลการดำ�เนินงานต่อหุน้ (บาท)

กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
จำ�นวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )

12

จุดเด่นทางการเงิน
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

13

ได้ย้ายที่ตั้งสาขา
อุบลราชธานีมา
ณ ที่ตั้งปัจจุบันที่
ต�ำบลวารินช�ำราบ

ระหว่างปี 2546 - 2549 บริษัทฯ มีการ
เพิ่มทุน จดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับ
โครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม
บริษัทฯ ได้น�ำรูปแบบการค้าแบบธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade)

2552

2536

2526

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
เริ่มด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วน
จ�ำกัด ศ. อุบลวัสดุ

2546 - 2549

ประวัติความเป็นมา
และพั ฒนาการที่ส�ำคัญ

บริษัทฯ น�ำ
โปรแกรม SAP
มาใช้

จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นภายใต้ชื่อ
บริษัท อุบลวัสดุ จ�ำกัด

14

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

2563

ในเดือนมิถุนายน
2563 บริษัทฯ ได้รับ
การคัดเลือกเข้าดัชนี
SET100 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บริษัทเข้าท�ำการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2562

2562

2559

บริษัทฯ เปิดตัวช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย
แบบออนไลน์
(E-Commerce)
ภายใต้ชื่อ “Dohome
Shop Online”

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

เตรียมความพร้อมใน
การเสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ
ต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO)

2560

2558

บริษัทฯ เริ่มมี
การออกแบบ จ้างผลิต
และจ�ำหน่ายสินค้า
ภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ
(House Brand)

15

คณะกรรมการบริหาร
1. นายอดิศักดิ์ ตัง
้ มิตรประชา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง

4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง

2. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

5. นายมารวย ตั้งมิตรประชา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด
ออนไลน์ / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

3. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ / ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทน
บริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

คณะกรรมการบริษัท
2

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพั นธ์
◆
◆
◆
◆

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

3

นายอดิศก
ั ดิ์ ตัง
้ มิตรประชา
◆
◆
◆
◆
◆

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง

5

4

นางสาวอริยา ตัง
้ มิตรประชา

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ
◆ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง

สายงาน บัญชี การเงิน และ
สนับสนุนองค์กร
◆ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง

◆ กรรมการ
◆ กรรมการบริหาร
◆ รองกรรมการผู้จัดการ
◆

8

9

นายชลิต ทองประยูร
◆
◆
◆
◆

◆ กรรมการ
◆ กรรมการบริหาร
◆ รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
◆ กรรมการบริหารความเสี่ยง
◆
◆
◆
◆

นางนาตยา ตัง
้ มิตรประชา

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
◆ รองกรรมการผู้จัดการ
◆ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง
◆
◆
◆

6

7

นายมารวย ตัง
้ มิตรประชา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตลาดออนไลน์
◆ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรอง
◆
◆
◆

10

นางสาวพิ กล
ุ สมวัน
◆
◆

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร

11

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
◆
◆

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

1

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายธรินทร์ ธนียวัน
◆
◆

กรรมการ
กรรมการอิสระ

17

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2563

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพั นธ์ (อายุ 64 ปี)

1

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาเอก International Business United States International University
◆ ปริญญาโท International Marketing United States International University
◆ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :
◆ Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

18

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (อายุ 67 ปี)

2

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คู่สมรสของนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง
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นางนาตยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ปี)

3

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
คู่สมรสของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
มารดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
พี่สาวของนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.บีซีพี ดีเวลลอปเมนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 38 ปี)

4

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ (อายุ 37 ปี)

5

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

5.82%

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชาและนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
น้องสาวของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และพี่สาวของนายมารวย ตั้งมิตรประชา
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนทองมาวิน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนธาริน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มันนี่โอเค
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

3
กรกฎาคม
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

5.82%

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท Global MBA Program University Of Michigan
◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศและการสือ่ สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

23

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายมารวย ตั้งมิตรประชา (อายุ 29 ปี)

6

นางสาวพิ กุล สมวัน (อายุ 49 ปี)

7

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
กรกฎาคม
2561

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรมกรรมการ :
◆ Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :
◆ หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
(FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
2559 - 2561
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก.ดูโฮม
2558 - 2559
เลขานุการบริษัท บจก.ดูโฮม
2557 - 2558
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ดูโฮม

- ไม่มี -
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
◆ ปริญญาตรี การจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
◆ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
◆ วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม แพทยสภา
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
2556 - 2560 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายชลิต ทองประยูร (อายุ 64 ปี)

8

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (อายุ 61 ปี)

9

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

26
เมษายน
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
◆ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
◆ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 		
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
◆ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า 		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)
การอบรมกรรมการ :
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน 			
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย		
หอการค้าไทย
◆ Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center
◆ Digital Transformation, MBK Training Center
◆ การวิเคราะห์อัตราก�ำลังส�ำหรับองค์กรยุคใหม่, MBK Training Center
◆ การปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน, MBK Training Center
◆ Just Right...ใช่เลย!, MBK Training Center
◆ Agile leader, MBK Training Center
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม บี เค
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ.เอ็ม บี เค
2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล
				
(ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2550 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2543 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบนั 			
ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ บมจ.เอ็ม บี เค
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (อายุ 67 ปี)

10

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

3
กรกฎาคม
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania
การอบรมกรรมการ :
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
				
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
				
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ปทท.)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
				
บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย
2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
				
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บจก.เคทีบเี อส รีทแมเนจเมนท์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
				
บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และอนุกรรมการลงทุน
				
กองทุนการออมแห่งชาติ
2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
				
องค์การเภสัชกรรม
2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
2558 - 2560 กรรมการ บจก.อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2559 ประธานกรรมการรตรวจสอบ และกรรมการ การประปาส่วนภูมภิ าค
2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการตรวจสอบ กลต.

27

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายธรินทร์ ธนียวัน (อายุ 36 ปี)

11

กรรมการ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

3
กรกฎาคม
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School,
University of Pennsylvania
◆ BBA, Finance, Thammasat University
◆ HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario
– Richard Ivey School of Business
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
2561 - 2563
Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.
2558 - ปัจจุบัน
EVP, Group Strategy and Government Relation /
				
EVP, Chief Commercial Officer Lazada Group
2550 - 2558
Project Leader BCG, The Boston Consulting Group

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

28

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทฯ

Dohome
Energy

Dohome
Group

การถื อ หุ้ นของกลุ่มบริษัทฯ ดัง นี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จ�ำกัด

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ำกัด

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
การประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว (ล้านบาท)

		

ถือครองที่ดินของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ

ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(Solar Rooftop)
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง (ร้อยละ)

400.00

100.0

60.00

100.0
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
เรี ย น ท่ า นผู้ถือ หุ้น

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 2
ครัง้ เป็นดังนี้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ปี 2563

รายชือ่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ การประชุม

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
		

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

2. นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา
		

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
		

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

รายละเอียดการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญในปี 2563 สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
1. การพิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีค่ รบวาระ ซึง่ ได้
พิจารณาสรรหาจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม ครบถ้วน
ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถ (Board Skill Matrix) ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
บริษทั ฯ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย
สามารถเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั ได้ตงั้ แต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง - 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2564 โดยทัง้ นีไ้ ม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคล
เพือ่ พิจารณา
2. การพิ จ ารณาก�ำหนดวิ ธี ก ารหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อนื่ ใดแก่คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย
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3. การพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการปรับ
เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส ตลอดจนผลประโยชน์อนื่ ใดของ
พนักงานในอัตราทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับผลการด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563 ไม่มกี ารปรับปรุงแก้ไข
เนื่ อ งจากกฎบั ต รฉบั บ ปั จ จุ บั น มี ค วามครบถ้ ว นและ
เหมาะสม
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษทั ฯ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพั นธ์

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงบริการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ชอื่ ทางการค้าว่า “ดูโฮม” โดยมีศนู ย์จ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (Onestop Home Products Destination) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “มหาอาณาจักรบ้าน” ซึ่งเป็นอาคารจ�ำหน่าย
สินค้าขนาดใหญ่ดว้ ยพืน้ ทีใ่ ห้บริการทีป่ ระกอบด้วยพืน้ ทีข่ ายและพืน้ ทีค่ ลังสินค้า ขนาดประมาณ 22,000 - 65,000
ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดด�ำเนินการแล้วทั้งหมด 23 สาขา
โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 12 สาขาและสาขาขนาดเล็ก(Dohome ToGo) 11 สาขา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดสาขาที่เปิดด�ำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2536
ธันวาคม

สาขาขอนแก่น

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

สาขาพระราม 2

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

2550
กันยายน

2553
กรกฎาคม

2555
มิถุนายน

2556
ธันวาคม

2557

สาขาบางนา

สาขาเทสโก้โลตัส บางนา
14/9 ม.13
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
10540
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

สาขาตลาดชัชวาล คลอง 7
99/14 ม.4
ต.บึงค�ำพร้อย อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี
12150
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

สาขาตลาดไทยสมบูรณ์
รังสิตคลอง 3
58/109 ม.4 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12150
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

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

2558
2561

สาขาสุรินทร์

สาขาตลาดรวยทรัพย์
บางพลี

55 ม.6 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10560
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

สาขาอุดรธานี

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

สาขาบางบัวทอง

สาขาเชียงใหม่

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

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

สาขาแม็คโคร จรัญฯ

สาขาแม็คโคร สาทร

สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

เมษายน

2562
ธันวาคม

2563
ธันวาคม

สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

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

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

ธันวาคม

ธันวาคม

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

สาขารังสิต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สาขานครราชสีมา

412 ม.2 ถ.ราชสีมาโชคชัย ต.หนองบัว
ศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
สาขาขนาดใหญ่

สาขาอุบลราชธานี

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

สาขามาบตาพุด

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

สาขาตลาดไทยรุ่ง
ทิพย์ คลองด่าน

521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

สาขาเพชรเกษม

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

สาขาเทสโก้ โลตัส โคราช
719/5 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

1 ถ.นราธิวาสราช
นครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10210

สาขาบิ๊กซี บางพลี
89 ม.9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
10540
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

สาขาพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า
217 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน
อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)

98 ม.7 ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
10550
สาขาขนาดเล็ก
(DohomeToGo)
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กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจาก
ผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมงาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านทั้งภายนอกและ
ภายใน และมีระดับราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้วยจ�ำนวนหน่วยเก็บสินค้า

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

กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
รายได้จาก
การขายและ
ค่าบริการ(1)
รายได้อื่น

รวมรายได้

18,535

17,972

18,925

| หมายเหตุ : (1) รายได้
ค่าบริการส่วนใหญ่มาจาก
ค่าบริการจัดส่งสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายและ
ค่าบริการ โดยในระหว่างปี 2561 - 2563 รายได้จาก
การขายและค่าบริการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่ง
ตามประเภทสินค้าได้ ดังนี้ (1) สินค้ากลุม่ วัสดุกอ่ สร้าง
ประมาณร้อยละ 42.0 - 45.0 (2) สินค้ากลุม่ วัสดุ
ซ่อมแซม ประมาณร้อยละ 35.0 - 38.0 และ (3)
สินค้ากลุม่ วัสดุตกแต่ง ประมาณร้อยละ 17.0 - 20.0
ของรายได้จากการขายและค่าบริการ ตามล�ำดับ

นอกเหนื อ จากรายได้ จ ากการขายและค่ า บริ ก าร
กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ เช่น รายได้จากการให้เช่า
พื้นที่บริเวณรอบอาคารสาขาแก่บุคคลภายนอก เช่น
ร้านผูใ้ ห้บริการซ่อมเครือ่ งมือช่าง ร้านอาหารและเครือ่ ง
ดืม่ ร้านออกแบบ ห้างทอง เป็นต้น ซึง่ โดยส่วนมาก
จะเป็นการให้เช่าพืน้ ทีก่ บั ธุรกิจทีส่ ง่ เสริมธุรกิจของกลุม่
บริษัทฯ เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มความสะดวก
สบายให้กบั ลูกค้า ทัง้ นี้ ในอนาคตกลุม่ บริษทั ฯ อาจ
พิจารณาปรับสัดส่วนพืน้ ทีข่ ายและพืน้ ทีเ่ ช่าตามความ
เหมาะสม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ บริษทั ฯ

| ร้านออกแบบ

| ห้างทอง
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ลั ก ษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประเภทสินค้าของกลุ่ม
บริ ษั ท ฯ สามารถแบ่ ง
เป็น 3 กลุม่ หลัก ได้แก่
สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง
สินค้ากลุม่ วัสดุซอ่ มแซม
และสิ น ค้ า กลุ ่ ม วั ส ดุ
ตกแต่ ง โดยประเภท
สิ น ค ้ า แ ล ะ ตั ว อ ย ่ า ง
รายการสิ น ค้ า มี ร าย
ละเอียดดังนี้

| ที่มา: ข้อมูลบริษัทฯ

1

2

3

สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง

สินค้ากลุ่มวัสดุซ่อมแซม

สิ น ค้ า กลุ ่ ม วั ส ดุ ต กแต่ ง

เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น
สีและเคมีภณ
ั ฑ์ คิว้ ไม้ ปูน
ลวด สแตนเลส และ
สินค้าโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ

ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง
เกษตรสวน-อุ ป กรณ์
ประปา วั ส ดุ ปู พื้ น -ผนั ง
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ลู ก บิ ด บานพับ ปั้มน�้ำ อุปกรณ์
สุขภัณฑ์ เครื่องครัว-บาน
ซิ ง ค์ สุ ข ภั ณ ฑ์ ประตู หน้าต่าง

เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เฟอร์นเิ จอร์
เครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า น
เครื่ อ งเขี ย นแบบพิ ม พ์
โคมไฟตกแต่ ง อุ ป โภค
บ ริ โ ภ ค เ ค รื่ อ ง น อ น
กิ๊ฟช๊อป และของตกแต่ง
บ้าน

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ
มีการจ�ำหน่ายสินค้าภาย
ใต้ ต ราสิ น ค้ า ของกลุ ่ ม
บริษทั ฯ (House Brand)
ทั้งในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
กลุม่ วัสดุซอ่ มแซม และ
กลุม่ วัสดุตกแต่ง ซึง่ เป็น
สินค้าที่ออกแบบ และ/
หรือ สัง่ ผลิตจากโรงงาน
เพื่อวางจ�ำหน่ายที่สาขา
ของกลุม่ บริษทั ฯ ส่งผล
ให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถ
ตั้งราคาขายสินค้าภาย
ใต้ ต ราสิ น ค้ า ของกลุ ่ ม
บริษทั ฯ (House Brand)
ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ กั บ สิ น ค้ า
ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า อื่ น
(Non-house Brand)
และสามารถสร้ า งแรง
จูงใจให้ลกู ค้าซือ้ สินค้าได้
เป็นอย่างดี

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลธุรกิจจ�ำแนกตามประเภทสินค้า

กลุม่ บริษทั ฯ มีทมี งานเพือ่ พัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ซึ่งท�ำหน้าที่ในการ
จั ด หาผู ้ ผ ลิ ต และ/หรื อ พั ฒ นาสิ น ค้ า และ/หรื อ
ออกแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกการซื้อสินค้าของลูกค้า
ทัง้ นี้ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ (House
Brand) จะผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพตั้ ง แต่ ก าร
คัดเลือกผู้ผลิต โดยกลุ่มบริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลและ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้าจากผู้ผลิต
แต่ละรายเพื่อคัดเลือกผู้ผลิต ตลอดจนสุ่มตรวจสอบ
กระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้
ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพและคุ้มค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand)
รวมมากกว่า 20,000 หน่วยเก็บสินค้า (SKUs) เช่น
เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์ ประตู-หน้าต่าง วัสดุปูพื้นผนัง เกษตรสวน-อุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ และ
เฟอร์นเิ จอร์ เป็นต้น โดยกลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (“มอก.”) ทั้งหมด
115 ฉบั บ ส�ำหรั บ สิ น ค้ า ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า ของ
กลุ่มบริษัทฯ (House Brand)

กราฟรายได้จากการขายและค่าบริการตามประเภทสินค้า
2561

2562

2563

0

สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น

สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ

| หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและค่าบริการ

ในปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จาก
การจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ
(House Brand) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเติบโตขึ้น
จากร้อยละ 14.4 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 16.0 ในปี
2562 และเป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2563
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน
สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) ในอนาคต เป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้จาก
การขายและค่าบริการ ภายในปี 2565

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การให้บริการ

บริการจัดส่งสินค้า(Delivery Service)

บริการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม(Maintenance Service)

◆ กลุม่ บริษทั ฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ลกู ค้าถึงทีห่ มายทีพ่ ร้อม
ให้บริการด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ และรถร่วมขนส่งจาก
บุคคลภายนอก ซึง่ คิดอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าตามระยะทาง
นำ�้ หนักของสินค้าและตามขนาดของรถขนส่ง โดยค�ำนึงถึงการ
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
◆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิด
ค่าบริการให้แก่ลกู ค้าทีซ่ อื้ สินค้าครบตามเงือ่ นไข เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมการขายและกระตุ้นยอดขายในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่ภายในสาขาเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ
บ�ำรุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมกั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก โดย
กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกจาก
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะ
สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้
ส�ำหรับสาขาที่ไม่มีศูนย์บริการรักษาและซ่อมแซมจากผู้ให้
บริการภายนอก ลูกค้าสามารถน�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่าง
มาแจ้งซ่อมผ่านสาขาได้ โดยสาขาจะอ�ำนวยความสะดวก
ในการจั ด ส่ ง เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ช ่ า งดั ง กล่ า วไปยั ง
ศูนย์บริการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม

บริการจัดหาสินค้าพิเศษ (Special Order)

บริการประกอบและติดตั้ง (Home Service)

กลุม่ บริษทั ฯ มีบริการจัดหาสินค้าพิเศษ (Special Order) เพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้า
กลุ่มวัสดุตกแต่งจ�ำพวกผ้าม่าน ฉากกั้นห้องน�้ำ และโต๊ะห้อง
ครัว ที่ลูกค้าจะต้องเลือกรูปแบบ สี และขนาดก่อนการสั่งซื้อ
เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่าบริการจัดหาสินค้าพิเศษ
(Special Order) ตามประเภทสินค้าและปริมาณสินค้าที่สั่ง

กลุ่มบริษัทฯ มีบริการประกอบและติดตั้งสินค้าจ�ำพวกเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ เช่น แอร์ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น
เครือ่ งซักผ้า อ่างล้างหน้า และชัน้ วางของ เป็นต้น โดยภายหลัง
ช�ำระค่าสินค้าแล้วลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการประกอบ
และติดตั้งและนัดวันเวลาส�ำหรับท�ำการติดตั้งได้ที่สาขา ซึ่ง
กลุม่ บริษทั ฯ จะจัดส่งช่างผูเ้ ชีย่ วชาญให้บริการลูกค้าถึงสถานที่
โดยจะคิดอัตราค่าบริการประกอบและติดตั้ง ตามประเภท
ของสินค้าและระยะทาง นอกจากนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีบริการ
ประกอบและติดตั้งโดยไม่คิดค่าบริการให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า
ครบตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและกระตุ้น
ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

บริการให้ค�ำปรึกษาและด�ำเนินการออกแบบตกแต่ง
(Design Center)
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) ทีมออกแบบ และช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำปรึกษา
กับลูกค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และดูแลการออกแบบ
ตกแต่ง (Design Center) เช่น ห้องน�้ำ และห้องครัว เป็นต้น
ซึง่ รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำด้านออกแบบควบคูก่ บั การประเมิน
ราคาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการมากที่สุด
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งบ้าน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและครบวงจร เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้า ได้แก่

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน

กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และ
ให้บริการด้านค้าวัสดุกอ่ สร้าง ซ่อมแซมและตกแต่งบ้าน ที่
ครบ ถูก และดีทสี่ ดุ ส�ำหรับลูกค้าทุกกลุม่ โดยพร้อมตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าและมุง่ เน้นการบริหารจัดการ
อย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS)
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทฯ ให้
ความส�ำคัญต่อการให้บริการทีค่ รบวงจรและการขยายสาขา
เพื่อรองรับและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น โดยมี
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจทีส่ �ำคัญดังนี้
(1) สินค้าทีค่ รบครัน (Product Variety)
กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาและแสวงหาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความครบถ้วนของสินค้า
ทัง้ ด้าน (1) ปริมาณทีพ่ ร้อมตอบสนองความต้องการสินค้า
ปริมาณมากของลูกค้า และ (2) ความหลากหลายของ
สินค้า (Product Variety) ทีร่ วมถึงความครบถ้วน ทัง้ ใน
ด้านเชิงลึกของหน่วยเก็บสินค้า (SKUs) ในแต่ละประเภท
สินค้า (Deep Specialty) เช่น รูปแบบ (Design) และ
ตราสินค้า (Brand) ทีห่ ลากหลาย เป็นต้น และในด้านเชิง
ประเภทสินค้า (Product Assortment) เพือ่ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้ครบในทีเ่ ดียว
จากประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านกว่า 37 ปี ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มี
ความเข้ า ใจในความต้ อ งการของลู ก ค้ า และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ท�ำให้เข้าใจ
ความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ยังให้
ความส�ำคัญในการคัดเลือกสินค้าที่จะน�ำมาวางจ�ำหน่าย
โดยปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ ท�ำการตลาดและจ�ำหน่ายทัง้ สินค้า
ภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ (House Brand) และ
ตราสินค้าอืน่ (Non-house Brand)
◆ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) : กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ทีมงานเพือ่ จัดหาผูผ้ ลิต
และ/หรือ พัฒนาสินค้า และ/หรือออกแบบสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ (House Brand) โดย
มุง่ เน้นการน�ำเสนอสินค้าทีม่ รี ปู แบบทันสมัย สวยงาม
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับสินค้าภายใต้ตราสินค้า
อื่น (Non-house Brand) และใช้กลยุทธ์เรื่องราคา
เข้ า มาเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ภายใต้ ต รา
สินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ (House Brand) ใช้งบประมาณ
ทางการตลาดไม่สงู มาก ท�ำให้สามารถ ก�ำหนดราคาที่
สร้ า งความคุ ้ ม ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า สู ง สุ ด และยั ง ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนตามเป้าหมายของกลุม่ บริษทั
◆ สินค้าภายใต้ตราสินค้าอืน่ (Non-house Brand) :
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กลุม่ บริษทั ฯ คัดสรรสินค้าภายใต้ตราสินค้าทีม่ ชี อื่ เสียง
ทัง้ จากผูผ้ ลิตในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่
(2) ราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้ (Price Competitiveness)
กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดราคาทีเ่ น้นความคุม้ ค่าของ
ลูกค้าและสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้
กับกลุม่ บริษทั ฯ โดยการควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทฯ ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ
สามารถจ�ำหน่ายสินค้าทีม่ รี าคาทีแ่ ข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายอืน่ ได้ (Price Competitiveness) ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ
มีนโยบายก�ำหนดราคาสินค้าโดยแบ่งตามประเภทสินค้า
ดังต่อไปนี้
◆ สินค้าที่มีความนิยมในตลาดสูง (Fast Moving
Products) โดยทั่วไปจะเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยม และมี
อัตราซื้อขายหมุนเวียนสูง เช่น สินค้าที่มีตราสินค้า
(Brand) เป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ผูบ้ ริโภค และมีวางขายทัว่ ไป
เช่ น สี เครื่ อ งมื อ ช่ า ง และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง นี้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จะก�ำหนดราคาที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้
(Competition-based Pricing) กับผู้ประกอบการ
รายอื่น โดยมีการตรวจสอบราคาตลาดของสินค้า
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้
และสามารถดึงดูดลูกค้าและกระตุน้ ยอดขายของสินค้าได้
◆ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) กลุม่ บริษทั ฯ จะก�ำหนดราคาทีส่ ามารถแข่งขัน
ได้ (Competition-based Pricing) กับสินค้าประเภท
เดียวกันภายใต้ตราสินค้าอืน่ (Non-house Brand) เพือ่
เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ พิ จ ารณาในเรื่ อ งราคา
คุณภาพ และคุณสมบัตกิ ารใช้งานเทียบเคียงกับสินค้า
ประเภทเดียวกันในตลาด
◆ สินค้ากลุม่ เหล็ก (Steel) เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทรี่ าคา
เปลี่ ย นแปลงตามราคาตลาดโลก กลุ ่ ม บริ ษั ทฯ มี
นโยบายการปรับราคาสินค้ากลุม่ เหล็กให้สอดคล้องกับ
ราคาตลาด โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของสินค้าประเภท
นัน้ ๆ (Market-based Pricing) ควบคูก่ บั นโยบายการ
ก�ำหนดอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเป้าหมายของสินค้า (Target
Gross Profit Margin) เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
◆ สินค้าทั่วไป (Others) เป็นสินค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น
โคมไฟ เฟอร์นเิ จอร์ และของตกแต่งบ้าน กลุม่ บริษทั ฯ
จะตัง้ ราคาบวกจากต้นทุน (Cost-plus Pricing) โดย
พิจารณาควบคูก่ บั อัตราก�ำไรขัน้ ต้นเป้าหมาย (Target
Gross Profit Margin) ตามนโยบายของกลุม่ บริษทั ฯ
(3) บริการทีค่ รบวงจร (One-Stop Service)
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การขายและการตลาด

(1) กิจกรรมด้านการตลาด
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ วางแผนและจั ด ท�ำแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ประจ�ำปี โดยศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของ
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเพือ่ ก�ำหนดกิจกรรม รูปแบบ และสือ่
ในการท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ
ของปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามเทศกาล หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว และมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐ
เพือ่ กระตุน้ การบริโภค ทัง้ นีก้ ารตลาดในยุคปัจจุบนั มีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การจัด
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแล้วยัง
สามารถกระตุน้ รายได้จากการขายได้เพิม่ ขึน้ โดยการจัด
กิจกรรมให้เป็นทีส่ นใจและเป็นทีก่ ล่าวขานของกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมาย และสาธารณชน ด้วยวิธกี ารของการตลาดเชิง
กิจกรรม (Event Marketing) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากยิง่ ขึน้
กิจกรรมด้านการตลาดของกลุม่ บริษทั ฯ แบ่งเป็น
◆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลัก (Promotion)
เพือ่ ส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภค เช่น มหกรรมตกแต่งบ้าน
มหกรรมงานช่าง มหกรรมเกษตรสวนและประปา
มหกรรมลดราคาครัง้ ใหญ่แห่งปี และ Dohome Online
Festival ส�ำหรับช่องทางออนไลน์ ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ
จะจัดโปรโมชัน่ ส�ำหรับกลุม่ สินค้าขายดีให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลานัน้ ๆ
◆ การจัดงานกิจกรรมทางการตลาด (Event) ตามงาน
เทศกาลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้มาใช้บริการทีส่ าขา เช่น วันส�ำคัญทางศาสนา
วันตรุษจีน วันเทศกาลแห่งความรัก วันสงกรานต์ เป็นต้น
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ จะวางแผนการจัดงานกิจกรรมทางการ
ตลาด (Event) ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมโปรโมชัน่
หลัก เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าใช้โปรโมชั่นหลักของ
กลุม่ บริษทั ฯ
◆ การเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นในแต่ละสาขาในฐานะ
ผู้สนับสนุนรายการเพื่อสร้างการรับรู้ และจดจ�ำชื่อ
ทางการค้าของกลุม่ บริษทั ฯ เช่น การร่วมเป็นหนึง่ ใน
ผูส้ นับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ และแห่เทียนพรรษา
เป็นต้น
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ จะวางแผนรูปแบบ และลักษณะของสือ่
ต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้อง และตอบรับกับกิจกรรมทางการ
ตลาดข้างต้น โดยเลือกใช้ช่องทางการท�ำการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลายครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้า ซึง่
รวมถึง
◆ สื่ อ โฆษณารู ป แบบดั้ ง เดิ ม เช่ น สิ่ ง พิ ม พ์ ต ่ า งๆ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น
◆ สือ่ โฆษณาภายนอกอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
(Billboard) และ/หรือป้ายโฆษณาบนเส้นทางหลัก
เป็นต้น
◆ สือ่ โฆษณาดิจทิ ลั และสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook
Instagram Line และเว็บไซต์ของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ เชือ่ ม
ต่อระหว่างลูกค้าและกลุม่ บริษทั ฯ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ โดยสือ่
ออนไลน์เหล่านี้จะน�ำเสนอข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่น
ต่างๆ ซึง่ จะท�ำให้ลกู ค้ามีความต้องการทีจ่ ะเข้ามาทีส่ าขา
เพือ่ เลือกซือ้ สินค้ามากขึน้
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กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งบ้านทีม่ คี ณ
ุ ภาพและครบวงจร
โดยมุง่ เน้นให้พนักงาน (1) มีความรู้ และความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำหน่ายอย่างลึกซึง้ โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรม
พนักงานเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมด�ำเนินการพัฒนา
สือ่ การสอนแบบ Digital Learning ทัง้ ในรูปแบบ VDO
และเอกสารแนะน�ำตัวสินค้า โดยให้พนักงานสามารถเรียน
รูไ้ ด้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้านสถานที่ และสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ
เวลา และ (2) ใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เพือ่ สร้างความ
แตกต่างทางด้านบริการ (Service Differentiation) เพือ่
ยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่
◆ การให้ขอ้ มูลก่อนการซือ้ สินค้า : กลุม่ บริษทั ฯ จัดให้
มีผใู้ ห้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) ทีม่ ี
ความรู้ และความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับตราสินค้าหรือกลุม่
สินค้านัน้ ๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับสินค้า รวมทัง้
ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ลกู ค้าในการเลือกสินค้า
ทีเ่ หมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจาก
นี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีทีมออกแบบ และช่างที่
เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
ปรับปรุง และตกแต่งบ้าน แก่ลกู ค้า
◆ งานจัดส่งและติดตัง้ สินค้า : กลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการ
จัดส่งสินค้าทั่วไทยทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน
สาขาและลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยค�ำนึงถึง
การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา
เพือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ
ยังมีบริการจัดหาช่างผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้บริการประกอบ
และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์
◆ งานบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม : กลุม่ บริษทั ฯ จัดให้มี
ศูนย์รบั บริการด้านงานบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยช่าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ลูกค้าสามารถน�ำเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ช่างมาใช้บริการทีศ่ นู ย์รบั บริการได้โดยตรง หรือติดต่อ
ผ่านทางสาขาในกรณีทไี่ ม่มศี นู ย์รบั บริการภายในสาขา
นัน้ ๆ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า

◆ การท�ำการตลาดในพืน้ ทีส่ าขา โดยการร่วมมือกับผูผ้ ลิต
และ/หรือ ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า เช่น การจัดสือ่ โฆษณา
การจัดแสดงสินค้า การให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับสินค้าโดย
ผูใ้ ห้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) ทีเ่ ป็น
ตัวแทนของตราสินค้า เพือ่ ช่วยจูงใจลูกค้าทีเ่ ข้ามาเยีย่ ม
ชมสาขาให้เลือกซือ้ สินค้า
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ เปิดให้ลกู ค้าสามารถสมัครสมาชิก
(Membership Scheme) เพือ่ สะสมแต้มจากยอดซือ้ สินค้า
และน�ำมาแลกของสมนาคุณเมือ่ ครบเงือ่ นไขทีก่ �ำหนด อีก
ทั้งยังมีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการซือ้ สินค้า และกลุม่ บริษทั ฯ ยังสามารถน�ำ
ข้ อ มู ล การซื้ อ สิ น ค้ า ของสมาชิ ก มาเพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา ส่ ง ผลให้
กลุม่ บริษทั ฯ สามารถวางแผนการตลาดและคัดเลือกสินค้า
ที่ น�ำมาจ�ำหน่ า ยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถ
ตอบโจทย์ลกู ค้าแต่ละกลุม่ ได้ดยี งิ่ ขึน้
(2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย
กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย
และท�ำให้สนิ ค้าหมุนเวียนตลอดทัง้ ปี ดังนี้
◆ โปรโมชัน่ ลดราคา (Price off)
◆ โปรโมชัน่ ของแถม (Premium)
◆ โปรโมชัน่ ยิง่ ซือ้ มาก ยิง่ ประหยัดมาก (Buy more save more)
◆ โปรโมชัน่ แจกสินค้าตัวอย่าง (Sampling)
◆ โปรโมชัน่ แลกซือ้ (Redeem Offer)
(3) ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลกได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กจิ กรรม
การลงทุนและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวอีกทั้ง
มาตรการภาครัฐในการควบคุมการระบาด ส่งผลให้มกี าร
ปิ ด พื้ น ที่ ค ้ า ปลี ก ชั่ ว คราวในบางสาขา แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี
สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
จ�ำกัดเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ยัง
สามารถให้บริการผ่านช่องทางสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
(E-Commerce) และช่องทางการสัง่ ซือ้ สินค้าโดยตรงทาง
โทรศัพท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผู้แทนขายได้
ตามปกติ
อย่างไรก็ดธี รุ กิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านค้าวัสดุกอ่ สร้าง
ซ่อมแซมตกแต่งบ้าน ในอนาคตยังคงมีศกั ยภาพการเติบโตสูง
กลุม่ บริษทั ฯ เห็นว่าธุรกิจนีย้ งั มีศกั ยภาพ และโอกาสทางการ
ตลาด อีกทัง้ การทีม่ ผี ป้ ู ระกอบการในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นจะ
ช่วยเร่งให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคให้
รูจ้ กั ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้มากยิง่ ขึน้ จึง
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ท�ำให้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายสาขาไปในพื้นที่ต่าง
จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ริม่ เปลีย่ นไป ส่งผลให้การแข่งขันมี
แนวโน้มสูงขึน้ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีการทบทวนปรับแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทีจ่ ะสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
กลุม่ คูแ่ ข่งขัน
กลุม่ คูแ่ ข่งขันทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมการจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง
และตกแต่งบ้านสามารถแยกเป็นกลุม่ ต่างๆ ได้ดงั นี้
กลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ ได้แก่
1. โฮมโปร (Home Pro) : บริหารงานโดย บริษทั โฮม
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก
โดยจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง
ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซ่ม ปรับปรุง อาคาร บ้านและทีอ่ ยู่
อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center)
ปัจจุบนั มีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการจ�ำนวน 115 สาขา
2. ไทวัสดุ : บริหารงานโดยบริษทั ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ�ำกัด
ในเครือเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชัน่ จ�ำหน่ายวัสดุอปุ กรณ์
เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครบวงจร ภายใต้จุด
ขาย “ครบ ถูก ดี ทีไ่ ทวัสดุ” โดยเปิดให้บริการครัง้ แรก ปี
2553 ปัจจุบนั มีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการจ�ำนวน 54 สาขา
3. โกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL HOUSE) : บริหารงานโดย
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าวัสดุกอ่ สร้าง วัสดุตกแต่ง เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน
มาเป็นเวลานานกว่า 12 ปี ปัจจุบนั มีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการ
จ�ำนวน 71 สาขา
4. โฮมฮับ (Home HUB) : บริหารงานโดยคุณองอาจ
ตัง้ มิตรประชา จ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างและตกแต่งบ้านภาย
ใต้สโลแกน “โฮมฮับ เร็ว ง่าย ได้อย่างใจ” ปัจจุบนั มีจ�ำนวน
สาขาทัง้ หมด 5 สาขา โดยตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดอุบลราชธานี 3
สาขา จังหวัดขอนแก่น 1 สาขา และ จังหวัดอุดรธานี 1
สาขา
5. เมกาโฮม (MEGA HOME) : บริหารงานโดยบริษทั
เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าวัสดุกอ่ สร้าง
และเครือ่ งใช้ตา่ งๆ โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ บริษทั โฮม
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (โฮมโปร) เปิด
ด�ำเนินการปี 2556 ปัจจุบนั มีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการ 14 สาขา
6. บ้าน แอนด์ บียอนด์ (baan & BEYOND) : บริหาร
งานโดยบริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น เป็นดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ส�ำหรับบ้าน เปิด
ด�ำเนินงานปี 2556 ปัจจุบนั มี 7 สาขา

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัย
ความเสี่ยง

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญบางประการอันอาจ
มีผลกระทบในทางลบต่อกลุม่ บริษทั ฯ และมูลค่า
หุ้นของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยความ
เสีย่ งทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสีย่ ง
อื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้
หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาใน
ขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจเป็นปัจจัย
ความเสีย่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อไปในอนาคต ความ
เสีย่ งดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
ธุรกิจ รายได้ ผลก�ำไร ผลด�ำเนินงาน กระแส
เงินสด ฐานะการเงิน สินทรัพย์ สภาพคล่อง
แหล่งเงินทุนตลอดจนโอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ
ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ก ลุ่ ม
บริ ษั ท ฯ
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้
บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ซึ่ง
โดยทัว่ ไปมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญกับระดับการ
ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และปริมาณกิจกรรมการ
ก่อสร้าง โดยในปี 2563 ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและทัว่ โลก
ชะลอลง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคและ
ระดับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และปริมาณ
กิจกรรมการก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ เช่น การบริโภคภาคครัวเรือน อัตราการ
ว่างงาน ระดับหนี้ภาคครัวเรือน ภาวะตลาดสินเชื่อ
การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐบาล ตลอดจน
การขยายตัวของเมือง (Urbanization) เป็นต้น ดังนั้น
การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยดังกล่าวในทางลบอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ จึงมีการติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ โดยกลุม่ บริษทั ฯ พิจารณา
และก�ำหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาให้รอบคอบ
ระมัดระวังมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จา่ ย โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการท�ำงาน
ภายในต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รวม
ถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริม
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การขายทีเ่ หมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเพือ่
สนั บ สนุ น ยอดขายของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ และด�ำเนิ น
นโยบายราคาที่สามารถแข่งขันได้เพื่อกระตุ้นหรือ
ดึ ง ดู ด ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ซื้ อ สิ น ค้ า และใช้ บ ริ ก ารของกลุ ่ ม
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าของราคาสินค้า
2) ความเสี่ ย งจากสภาวะการแข่ ง ขั น

กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากคู่แข่งในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้
บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้ง
ผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ธุ ร กิ จ โฮมเซ็ น เตอร์ ผู ้
ประกอบการร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store)
เช่น ร้านจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน วัสดุ
ก่อสร้าง และสุขภัณฑ์ และผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยผู้ประกอบ
การแต่ละรายพยายามเร่งขยายสาขาเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่
ผูบ้ ริโภคและครอบคลุมตลาดมากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อ
ส่วนแบ่งการตลาดและอาจท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในการท�ำการตลาด การโฆษณา
และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าวโดยเน้นการสร้างการรับรู้ในชื่อทางการ
ค้า “ดูโฮม” ว่าเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่มีสินค้าครบวงจร
ราคาถูก และบริการด้วยรอยยิม้ ภายใต้แนวคิด “ครบ
ถูก ดี...ทีด่ โู ฮม” และมุง่ เน้นในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายและครบถ้วน ท�ำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครบถ้วนทุกประเภท
ทั้งสินค้ากลุ่มโครงสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง อีกทั้ง
มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการท�ำการตลาดแบบ Omni
Channel โดยเชื่อมโยงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหน้า
ร้านสาขาและการเลือกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
(E-Commerce) อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับการ
ซื้อสินค้าแบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถดูตัวอย่าง
สิ น ค้ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ และช่ อ งทางการ
ออนไลน์อื่นๆ
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กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ คือ การสรรหา
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ครบถ้วน และราคาแข่งขันได้ ดังนัน้
กลุม่ บริษทั ฯ จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องเผชิญกับความ
เสี่ ย งหรื อ ความท้ า ทายในการจั ด หาและการสั่ ง ซื้ อ
สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่
หลากหลายได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังต้องบริหาร
จัดการไม่ให้มสี นิ ค้ามากเกินไป โดยการวางแผนสัง่ ซือ้
สินค้าในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการขายและ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ ห ากกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ไม่สามารถจัดหาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาและปริมาณ
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการได้ อาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่ า งไรก็ ดี กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย ง
ดังกล่าว จึงมีการจัดหาและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต
และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยมีทีมงานในการหาและคัดเลือกผู้ผลิต และ/หรือ
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ารายใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงผู้ผลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าน้อยราย โดยสร้างอ�ำนาจต่อรองในระยะยาว
อีกทัง้ กลุม่ บริษทั ฯ มีการวางแผนการจัดซือ้ สินค้าบาง
รายการทีร่ าคาไม่ได้เปลีย่ นแปลงตามฤดูกาลล่วงหน้า
กับผู้ผลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า เพื่อ
ให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าตลอด
เวลาและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้
4) ความเสี่ ย งจากการปรั บ เพิ่ มของ
ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ซ่อมแซม และตกแต่ง มีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น ปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ คือ ต้นทุนของสินค้า ซึ่งอาจมีความผันผวน
และขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กลุ่มบริษัทฯ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุปสงค์
และอุปทานของสินค้าหรือวัตถุดิบของสินค้า และค่า
ขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ต้นทุนสินค้าบางรายการมีความ
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ผันผวนตามราคาตลาดโลก เช่น สินค้ากลุ่มเหล็ก
เป็นต้น ท�ำให้ในบางครั้งกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทั้ง
จ�ำนวน หรือปรับราคาขายสินค้าได้ทันที เนื่องจาก
ความสามารถในการปรับขึ้นราคาขายสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ตามต้นทุนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ขึ้นอยู่
กับสภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน การควบคุมราคา
ขาย และมาตรฐานของผู้ผลิต และ/หรือตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้า จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนใน
การจัดหาสินค้าและมูลค่าสินค้าคงคลัง โดยอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และผลการด�ำเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการจัดซื้อ
สินค้าบางรายการที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามฤดูู
กาลล่วงหน้ากับผูผ้ ลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้า ในส่วนของสินค้ากลุม่ เหล็ก กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบาย
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ากลุ่มดัง
กล่าวอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
รวมทั้งประมาณการยอดขายเพื่อวางแผนการสั่งซื้อ
สินค้าในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการขาย รวม
ทั้งการพิจารณาปรับราคาขายอ้างอิงจากราคาตลาด
(Market-based Pricing) ควบคู่กับนโยบายการ
ก�ำหนดอัตราก�ำไรขั้นต้นเป้าหมาย (Target Gross
Profit Margin)
5) ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคหรื อ แนวโน้ ม
ตลาด

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด (COVID-19) ส่งผลท�ำให้สภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศและทั่ ว โลกได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญ จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
บริโภครวมถึงแนวโน้มของตลาด หากกลุม่ บริษทั ฯ ไม่
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
บริโภคและแนวโน้มตลาดได้ทนั ต่อสภาวะการณ์ทเี่ กิด
ขึ้น อาจท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งฐาน
ลูกค้ากลุม่ เดิมและการดึงดูดลูกค้ากลุม่ ใหม่ ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการติดตาม
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การเปลีย่ นแปลงของแนวโน้ม
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ปัจจัยความเสี่ยง

3) ความเสี่ย งจากความสามารถในการ
จัดซื้อ/จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่ อตอบ
สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ห ลาก
หลายได้อย่างเพี ยงพอ

ตลาดและเทคโนโลยี ต ่ า งๆ เพื่ อ น�ำมาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่
บริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น
รูปแบบการจัดวางหน้าร้าน การน�ำเสนอข้อมูลสินค้า
โดยผู้ให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ (Product Consultant)
การวางแผนกิจกรรมด้านการตลาดและกิจกรรมส่ง
เสริมการขาย การพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สินค้า และการก�ำหนดแผนการขยายสาขาและรูป
แบบสาขา เป็นต้น
6) ความเสี่ ย งจากการบริ ห ารจั ด การ
สิ น ค้ า คงคลั ง

เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน โดยสินค้าบางรายการ เช่น สุขภัณฑ์ สินค้า
เครื่องใช้ภายในบ้าน บางรายการเป็นสินค้าที่นิยมใน
ระยะหนึ่งเท่านั้น จึงอาจท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความ
เสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จากค่า
เผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
โดยเมื่อความนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและ
ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ อาจส่งผลให้สนิ ค้าล้าสมัย
ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจ
ต้องปรับราคาลดลงได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดัง
กล่าว และมีความพยายามในการลดระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่ อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า
คงเหลือ การควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือขัน้ ตำ�่ ก่อน
การสัง่ ซือ้ สินค้า และการเจรจาต่อรองกับผูผ้ ลิต และ/
หรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าในการเปลี่ยนสินค้าบาง
รายการจากสินค้ารุ่นเดิมเป็นสินค้ารุ่นใหม่เพื่อลดผล
กระทบดังกล่าว ทัง้ นีม้ กี ารแยกทีมงานจัดซือ้ และทีม
งานบริหารจัดการสินค้าคงคลังออกจากกัน เพือ่ ให้เกิด
การตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่ กันและกัน ตัง้ แต่ปี 2561
กลุ่มบริษัทฯ เริ่มเปิดด�ำเนินการศูนย์กระจายสินค้า
(Distribution Center) ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ
สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่ม
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม ด�ำเนิ น การน�ำระบบเกี่ ย วกั บ
กระบวนการเติมเต็มสินค้าคงเหลือให้เพียงพอตลอด
เวลา (Replenishment) เข้ามาช่วยบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนิน
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การแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 โดยระบบดัง
กล่าวจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการสินค้าคง
เหลื อ และการลดระยะเวลาขายสิ น ค้ า เฉลี่ ย ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
7) ความเสี่ยงจากการช�ำรุดและสูญหาย
ของสินค้า

สินค้าช�ำรุดและสูญหาย ถือเป็นความเสี่ยงที่มีความ
ส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือ
เป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ต้องพึงระวัง โดยอาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ ทั้งการช�ำรุดหรือสูญหายระหว่างขนส่ง
สินค้า และการช�ำรุดสูญหายในคลังสินค้า เนื่องจาก
ความผิดพลาดจากระบบการจัดการภายใน การทุจริต
หรือฉ้อฉลของพนักงานและลูกค้า และอาจรวมถึงการ
วางระบบการควบคุมภายใน การรับ การส่ง การโอน
การจัดเก็บ การดูแลรักษาสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้หาก
กลุม่ บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมการช�ำรุดและสูญหาย
ของสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ อาจส่งผล
กระทบต่อการด�ำเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่ม
บริษัทฯ มีหน่วยงานป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) ในแต่ละสาขา เพื่อท�ำหน้าที่ในการวางแผน
และจั ด ให้ มี ม าตรการในการป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา
ปกป้อง การช�ำรุดและสูญหายของสินค้า โดยท�ำหน้าที่
ประสานกั บ หน่ ว ยงานภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ หา
มาตรการป้องกันให้เกิดความเสียหายอยู่ในระดับต�่ำ
ที่สุด และในส่วนของคลังสินค้า กลุ่มบริษัทฯ มี
นโยบายให้มีการตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนของ
สินค้าและต�ำแหน่งจัดเก็บอย่างสม�่ำเสมอ และจัดท�ำ
ที่จัดเก็บสินค้าเฉพาะ เพื่อรองรับสินค้าประเภทที่
ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เพื่อลดการเกิด
สินค้าช�ำรุดเสียหายน้อยที่สุด

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

9) ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ พึ่ ง
พิ งโดยการเช่าที่ดินและอาคารเพื่ อใช้ใน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน ซึง่ มีจ�ำนวนสาขาส�ำหรับให้บริการลูกค้าในหลาย
พื้นที่ จึงอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ท�ำงานต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากความประมาทเลิ น เล่ อ อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
บาดเจ็บ เสียชีวติ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรั พ ย์ สิ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
มลภาวะทางสิง่ แวดล้อม และอาจส่งผลให้การประกอบ
กิจการของกลุม่ บริษทั ฯ ต้องถูกระงับ รวมถึงกรรมการ
หรือผู้บริหาร อาจต้องรับโทษทางแพ่ง และ/หรือทาง
อาญา ได้

ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ เข้าท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร
ทีส่ �ำคัญเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่
หากมีการยกเลิกสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนด
ที่คล้ายคลึงเดิม หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้เลย กลุ่มบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้ที่ดิน
และอาคารดังกล่าวเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่
บริษัทฯ ต่อไปได้ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
หรือขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคาร หรืออาจไม่
สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากอาคาร และ/หรื อ ส่ ว น
ปรับปรุงอาคาร และ/หรือส่วนปรับปรุงทีด่ นิ ทีไ่ ด้ลงทุน
ตามแผนที่ ว างไว้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่า
ใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ จึงมีการท�ำ
ประกั น ภั ย ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของ
กลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดความสูญเสีย
และเสียหายต่อทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ โดยมีนโยบายทีจ่ ดั ให้มปี ระกันภัย
ความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากความ
เสียหายทีก่ รมธรรม์อาจไม่สามารถคุม้ ครองได้ทงั้ หมด
หรือครบถ้วน ซึ่งรวมถึง กรณีที่ (1) กรมธรรม์
ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความ
เสียหายสืบเนื่องในบางเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงความ
เสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียรายได้
การระงับหรือการหยุดให้บริการสาธารณูปโภค และ
ความเสี ย หายซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากสงครามและภั ย ก่ อ
การร้าย (2) มูลค่าความเสียหายส่วนแรกตามเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดในกรมธรรม์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ครอบคลุม
มูลค่าความเสียหาย (3) มูลค่าความเสียหายมากกว่า
จาํ นวนเงินประกันภัย (4) บริษทั ประกันภัยไม่สามารถ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้
(5) กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าท�ำ
กรมธรรม์ได้ในราคาทีเ่ หมาะสม ในกรณีทเี่ บีย้ ประกัน
ภั ย มี สั ด ส่ ว นที่ สู ง และไม่ เ หมาะสม และ (6)
กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกันภัย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก�ำหนดในกรมธรรม์ ซึ่ ง
ความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ
ได้
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

โดยกลุม่ บริษทั ฯ มีแผนด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ ง ดังนี้
◆ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่ดินและ

		 อาคาร พร้อมกับจัดให้มีทีมงานคอยติดตาม
		 ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
		 สัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด
◆ การเจรจาเงื่อนไขระยะเวลาการเช่าระยะยาว

		
		
		
		
		
		
		
		

โดยมากกว่า 30 ปีขึ้น ทั้งนี้หากไม่สามารถ
เจรจาเช่าในระยะเวลาดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ
จะเจรจาเพื่อให้สามารถเช่าได้ในระยะเวลาที่
ยาวที่ สุ ด เท่ า ที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น และอาคารจะ
พิจารณา โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผล
ตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ส�ำหรับการเช่า
ที่ดินและอาคารส�ำหรับการก่อสร้างสาขาขนาด
ใหญ่

◆ การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนด้าน

		
		
		
		

การเงิน (Financial Feasibility Study) ก่อน
การตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทน
หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า
ที่ดินและอาคารได้
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8) ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของ
กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเสีย
หายหรือข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้น

10) ความเสี่ ย งจากการถู ก เรี ย กร้ อ ง
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ในผลิ ต ภั ณ ฑ์

ภายใต้แนวคิดการด�ำเนินงานที่ “ครบ ถูก ดี...ทีด่ โู ฮม”
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง มี สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายเพื่ อ มุ ่ ง เน้ น
การน�ำเสนอสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และ
ตกแต่งที่ครบถ้วน โดยมีการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิต
และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าหลายราย รวมถึงยัง
ท�ำการตลาดและจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ
กลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ อาจ
ต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน
ผลิตภัณฑ์เนื่องจากสาเหตุุต่างๆ กรณีดังต่อไปนี้ (1)
ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (2) ความไม่มี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (3) การช�ำรุดบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์ (4) การติดฉลากและค�ำเตือนของ
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ หรือไม่ถกู ต้อง หรือมีขอ้ ความ
ที่ท�ำให้เข้าใจผิด หรือ (5) การละเมิดลิขสิทธิ์ และ/
หรือ สิทธิบัตรของสินค้าและตราสินค้า
ทัง้ นีห้ ากมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์บางส่วนหรือทัง้ หมด
รวมถึงการถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด อันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่กลุม่ บริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจากค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ นอกจากนีห้ ากมีขอ้ กล่าวหาเกีย่ วกับสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand)
และถึงแม้วา่ ข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ข้อเท็จจริง แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึง
ผลการด�ำเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของกลุ ่ ม
บริษัทฯ ได้
กลุม่ บริษทั ฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของความเสีย่ ง
ดังกล่าว จึงมีนโยบายว่าจ้างและจัดหา Outsource
เพือ่ ท�ำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีจ่ ดั ซือ้ /จัดหาจาก
ผู้ผลิตสินค้า และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเข้มงวดในการ
คัดเลือกผูร้ บั จ้างผลิตสินค้า (OEM) ภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดก่อนจะมีการน�ำเข้า
มาจ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้า ในอนาคตกลุม่ บริษทั ฯ มีแผน
ให้มีการจัดตั้งทีมงานในการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าก่อนรับเข้าศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ
โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าอีก
ครั้งเพื่อให้มั่นใจก่อนน�ำไปวางจ�ำหน่าย เพื่อส่งมอบ
สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามหลากหลาย ในราคา
เหมาะสมให้แก่ลูกค้า

46

11) ความเสี่ยงด้านการขนส่ง

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า โดยรถ
ขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ เอง หรือมีการว่าจ้างผู้ให้
บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดส่งสินค้า
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ อ าจมี ห ลายปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การขนส่ง และปัญหาการขนส่งไม่ได้คณ
ุ ภาพจากผูใ้ ห้
บริการภายนอก เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ อาจส่งผล
กระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
มีผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการและนโยบาย
การจัดการความเสี่ยงด้านขนส่ง โดยทีมงานท�ำการ
วางแผนและค�ำนวณปริ ม าณสิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งจั ด ส่ ง ให้
สอดคล้องกับปริมาณรถขนส่งและก�ำหนดเส้นทางการ
วิ่งของรถขนส่ง พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) เพือ่ สามารถติดตามต�ำแหน่ง
ปัจจุบันของรถขนส่งให้เป็นไปตามเส้นทางที่กลุ ่ ม
บริ ษั ท ฯก�ำหนด เพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมทักษะการขับขี่ของ
พนักงานขับรถ และจัดให้มพี นักงานคอยประสานงาน
และดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้
บริการด้านการขนส่งกับกลุ่มบริษัทฯ
ทั้งนี้ส�ำหรับการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก มีการจัดท�ำทะเบียนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (Approved Vendor List) โดยมี
การพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้บริการขนส่งอย่างเข้ม
งวด ทัง้ ในเรือ่ งระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ขอบเขตการ
ให้บริการและต้นทุนค่าขนส่ง รวมทั้งก�ำหนดให้มีการ
ทบทวนทะเบียนดังกล่าวเป็นประจ�ำ นอกจากนี้กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการท�ำประกันภัยซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการจัดส่งสินค้า และก�ำหนด
ให้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจัดท�ำประกันภัย
เช่นเดียวกัน

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
มี ก ารลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
บริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ใช้โปรแกรม SAP ส�ำหรับเก็บ
ข้อมูลและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์
และการแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานต่างๆ อีกทัง้ ยัง
ใช้โปรแกรม SAP ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมขาย
หน้าร้าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการจัดท�ำงบการ
เงิน รวมถึงการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะ
ทางการเงิ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ หากระบบดั ง กล่ า ว
มีปัญหา มีการปิดระบบที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า หรือ
มี ก ารละเมิ ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ จึงมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย
มีมาตรการควบคุมต่างๆ ดังนี้

13) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน

กลุม่ บริษทั ฯ มีการท�ำสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจซึ่งรวมถึงสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคารที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ สัญ ญาบางฉบับมี
ข้อก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องกระท�ำการและละเว้น
กระท�ำการบางอย่าง เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการ
เงิน การจัดให้มีประกันภัยเพือ่ คุ้มครองภัยต่างๆ หาก
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าว อาจ
เป็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาและส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อเจรจา
เงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีทีมงานคอย
ติดตามดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการประกอบธุรกิจของกลุม่
บริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามกฎหมาย และกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในสัญญาได้ครบถ้วน
ความเสี่ ยงด้านการเงิน

◆ การก�ำหนดสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบ

1) ความเสี่ยงจากการมีภาระหนี้เงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน

◆ การก�ำหนดรหัสผ่านในการใช้งานของแต่ละ

กลุม่ บริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินทัง้ เงิน
กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการซื้อ
ที่ดิน และ/หรือ ก่อสร้างสาขา และ/หรือ เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินกิจการ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ภาระทีต่ อ้ งช�ำระดอกเบีย้ และคืนเงินกูย้ มื ให้แก่สถาบัน
การเงินและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุในสัญญาเงินกู้
เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และการท�ำ
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ความ
สามารถในการกูย้ มื เงินของกลุม่ บริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั ผล
การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ
ในขณะนั้น ข้อจ�ำกัดในสัญญาเงินกู้ปัจจุบันและปัจจัย
อืน่ ๆ รวมถึงสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
ทัง้ นีอ้ ตั ราดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกูบ้ างส่วนเป็นอัตรา
ดอกเบีย้ แบบลอยตัว หากอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวมีการ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั ส�ำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

		 สารสนเทศตามอ�ำนาจและความรั บ ผิ ด ชอบ
		 ของพนักงานแต่ละระดับ
		 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

◆ การส�ำรองข้อมูลและควบคุมดูแล โดยพนักงาน

		 ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
◆ การจัดท�ำแผนและทดสอบการบริหารความต่อ

		 เนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการวางแผนว่าจ้าง Outsource ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น
สามารถป้องกันและรับมือกับความเสีย่ งใหม่ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการเติบโตของกลุม่ บริษทั ฯ
ในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ มีการวางแผนทางการเงิน
และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่

47

ปัจจัยความเสี่ยง

12) ความเสี่ ย งจากประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด
เพียงพอส�ำหรับช�ำระดอกเบี้ยและช�ำระคืนเงินกู้ยืม
โดยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่ก�ำหนด
ในสัญญาเงินกู้ และ/หรือขอผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามข้อ
ก�ำหนดดังกล่าวในสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวม
ถึงความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เพือ่
ป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุน
การกูย้ มื และเงือ่ นไขต่าง ๆ จากหลายสถาบันการเงิน
เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสมที่สุด
2) ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของ
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีการช�ำระเงินค่าสินค้าบางส่วนเป็นเงิน
ตราต่างประเทศ ซึ่งอาจท�ำให้ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ
เพิม่ สูงขึน้ และส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ ซึง่ รวมถึง
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
ตราต่างประเทศ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย
ป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า (Currency Forward) และสิทธิใน
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency Option)
เป็นต้น นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีการวางแผนการ
ซือ้ สินค้าล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในกรณีทรี่ าคา
สินค้าผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งจากการขยายการลงทุน
1) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุน
ส�ำหรับใช้ในการขยายสาขา

การลงทุนเปิดสาขาใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา
ใช้เงินลงทุนจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และ/หรือ
เงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น และ/หรือกระแสเงินสดจาก
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ผลการด�ำเนิ น งานของสาขาในปั จ จุ บั น หากกลุ ่ ม
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุน เพื่อมาใช้ในการ
ขยายธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลให้การลงทุน
ขยายสาขาในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญการ
จัดหาเงินลงทุน จึงมีการวางแผนงบเกีย่ วกับประมาณ
การใช้เงินลงทุนเพื่อการขยายสาขาเป็นการล่วงหน้า
และเพือ่ ให้มแี หล่งเงินทุนพร้อมส�ำหรับการขยายสาขา
ได้เพียงพอ โดยจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริม่ การ
ก่อสร้างสาขาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งกลุ่ม
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหลาย
แห่ง นอกจากนี้ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
(IPO) ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความคล่องตัว
ทางการเงินและความสามารถในการกูย้ มื มากขึน้ รวม
ทัง้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทัง้ ตลาดตราสารทุนและ
ตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น
2) ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินส�ำหรับ
ใช้เป็นที่ตั้งสาขา

จากการเติบโตของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง จึงเห็น
โอกาสในการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดที่มี
ศักยภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยมีเป้า
หมายในการเป็นผู้น�ำธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้
บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของ
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความจ�ำเป็นในการ
จัด หาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการขยายสาขาใน
อนาคต ซึ่งอาจท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก
การจัดหาที่ดินที่มีขนาดพื้นที่เพียงพอในพื้นที่ตามที่
ก�ำหนดในแผนธุรกิจ และ/หรือความเสี่ยงจากต้นทุน
การได้มาซึ่งที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนสูงกว่าที่คาด
การณ์ไว้ หรือกลุม่ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถขยายสาขา
ใหม่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงพิจารณาและด�ำเนินการจัดหา
ทีด่ นิ ด้วยความระมัดระวัง โดยจัดให้มที มี งานของกลุม่
บริษัทฯ รวมทั้งมอบหมายให้ตัวแทนจัดหาที่ดินเป็นผู้
ด�ำเนินการรวบรวมทีด่ นิ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ
ก�ำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์กับ
ตัวแทนจัดหาที่ดินหลายราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดหาที่ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ จะเข้าท�ำสัญญาซื้อขาย และ/หรือสัญญาเช่า
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

3) ความเสี่ ย งจากการที่ ผ ลตอบแทน
จากการลงทุ น อาจไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าด
การณ์ และ/หรือกลุม
่ บริษท
ั ฯ อาจสูญเสีย
โอกาสในการลงทุ น

กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเปิดสาขาใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ถ้าหากกลุม่ บริษทั ฯ ไม่สามารถด�ำเนินการ
ตามแผนการขยายธุรกิจได้ส�ำเร็จภายใต้งบประมาณ
ที่วางแผนไว้หรือภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนด หรือการ
สร้างรายได้ทไี่ ม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีตน้ ทุนการ
ด�ำเนิ น งานที่ สู ง ขึ้ น อาจท�ำให้ ผ ลตอบแทนที่ ก ลุ ่ ม
บริษทั ฯ ได้รบั จากการเปิดด�ำเนินการสาขาดังกล่าวไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือสูญเสียโอกาสในการ
ลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ รวมถึง
ผลการด�ำเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของกลุ ่ ม
บริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่
หลายสาขาที่ ผ ่ า นมา ท�ำให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้าน
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง ทั้งนี้ก่อนการเข้า
ลงทุนขยายสาขาใหม่ กลุม่ บริษทั ฯ มีการประเมินการ
ลงทุนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งมีการ
ติดตามการด�ำเนินการตามแผนการขยายสาขาอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าการขยายสาขาใหม่เป็นไปตาม
งบประมาณและกรอบระยะเวลาด�ำเนินการที่วางไว้
รวมถึงกลุม่ บริษทั ฯ มีการติดตามผลประกอบการของ
สาขาและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับแผนการ
ด�ำเนินการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที
ความเสี่ ย งด้านการบริห ารจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 ครอบครัวตั้งมิตรประชาจะถือ
หุน้ ทางตรงและทางอ้อมรวมกันประมาณร้อยละ 72.5
ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด แม้ว่าสมาชิก
ในครอบครัวไม่มีเจตนาจะกระท�ำการถือหุ้นในกลุ่ม
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ร่วมกัน เพื่อครอบง�ำกิจการร่วมกัน (Acting
in Concert) แต่สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะท�ำให้
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นรายอื่นของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วง
ดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีข้อก�ำหนดจริยธรรมทาง
ธุรกิจและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่จะ
ช่ ว ยปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และ
ควบคุมการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน
ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่ง
มากกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และ
มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษทั เพือ่ ท�ำ
หน้าทีต่ รวจสอบ ถ่วงดุล ตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ิ
รายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินการใดๆ ของกลุม่ บริษทั ฯ เป็น
ไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และกลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่อง
ทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด นอกจากนัน้ แล้ว กลุม่ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ลไก
ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อีกทัง้ ได้มแี นวปฏิบตั ทิ คี่ ณะกรรมการก�ำหนด
กรณีทมี่ กี ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการ
อนุมัติรายการดังกล่าว
2) ความเสี่ ย งจากการพึ่ งพาผู้ บ ริ ห าร
หลั ก และพนั ก งานที่ มี ค วามสามารถ

ความส�ำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และความต่อเนื่องใน
การท�ำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ของผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชาซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการ
เพิ่มจ�ำนวนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม เพื่อ
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ที่ดินกับเจ้าของที่ดินโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคา
ที่ดิน และ/หรืออัตราค่าเช่าที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าท�ำ
สัญญาเป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

รองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจูงใจและรักษา
ผูบ้ ริหารหลักและพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถไว้
ได้ หรือไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรือเพิม่ เติม
ได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสมในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนิน
งาน ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญใน
การจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบ
ของบุคลากร รวมถึงการจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสม
กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในแต่ละระดับและแต่ละสาขา
ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของ
บุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดสรร
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
แต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
งานและการสรรหาพนักงานใหม่ เพือ่ ทดแทนบุคลากร
ที่สูญเสียไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
กฎหมาย
1) การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่
ภายใต้กฎหมาย และระเบียบหลายประเภท
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กฎหมายและระเบี ย บ
เกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มี
ความเสี่ ย งทางด้ า นกฎหมายเพิ่ มขึ้ น นอก
เหนือจากบริษัทอื่นโดยทั่วไป อันอาจท�ำให้
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินกิจการเพิ่ มขึ้น
และมีความเสี่ยง
ด้านการรับผิดเพิ่ มขึ้น

นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติทตี่ อ้ งอยูภ่ าย
ใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยทั่วไป ธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั ฯ เป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับผูบ้ ริโภค
และอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะที่ส�ำคัญอีก 2 ฉบับ
กล่าวคือ พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดย
กฎหมายทัง้ สองฉบับดังกล่าวบัญญัตสิ ทิ ธิของผูบ้ ริโภค
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ทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองทางกฎหมาย ให้ได้รบั ข่าวสาร
ที่ถูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า ความปลอดภัยจาก
การใช้สินค้า การได้รับความเป็นธรรมในการท�ำ
สัญญา และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความ
เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับความคุ้มครอง
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หากผู้บริโภคน�ำสินค้าไปใช้
และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ
อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคล
อื่น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือ
ไม่ก็ตาม และไม่ว่าความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจาก
การผลิต การออกแบบ หรือแม้แต่การไม่ได้ก�ำหนด
วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค�ำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ที่เหมาะสม โดยกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้สิทธิผู้
บริโภคในการเรียกค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมมากขึ้น
นอกเหนื อ จากที่ ก�ำหนดตามกฎหมายทั่ ว ไป คื อ
ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความเสียหายต่อจิตใจ และ
ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ การลงโทษที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
ค่าสินไหมทดแทนแท้จริงได้อกี 2 เท่า ไม่วา่ ผูป้ ระกอบ
การจะเป็นผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิต ผูน้ �ำเข้า ผูข้ ายสินค้า
ที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือ
ผู้น�ำเข้าได้
นอกจากนี้ การจัดหาสินค้ามาเพื่อจ�ำหน่าย หรือการ
จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
(House Brand) ต้องด�ำเนินการภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตามกฎหมาย
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการ
ด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและโอกาสในการท�ำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญได้
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จึ ง ก�ำหนดให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ
คุณภาพและการคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM)
ที่เข้มงวด รวมทั้งก�ำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
2) ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการละเมิ ด ต่ อ
กฎหมายสิ ท ธิ บั ต ร

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเป็น
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าหลากหลายประเภทและบาง
ประเภทมีการหมุนเวียนเปลีย่ นรูปแบบสินค้าอยูเ่ สมอ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีการจัดหาและสั่งซื้อจาก
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กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้
มี ขั้ น ตอนการท�ำงานและกระบวนการตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรก่อนที่จะมีการสั่งซื้อและ/หรือ
จ�ำหน่ายสินค้าจากผู้จ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศไทย
3) กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ อยู่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ
ดู แ ลเพื่ อป้ อ งกั น การผู ก ขาดทางการ
ค้ า ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร แ ข่ ง ขั น
ทางการค้ า

การประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจมีการแข่งขันอย่าง
เสรี เป็นธรรม และป้องกันการผูกขาดทางการค้า โดย
มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าท�ำหน้าทีใ่ นการ
ก�ำกั บ ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น หากมีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ว่าเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้าต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะ
ส่งผลให้มีการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง หรือ
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวจะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระ
ค่าใช้จา่ ยในการต่อสูค้ ดี และอาจส่งผลต่อชือ่ เสียงและ
มุมมองของสังคมที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ ในด้านลบ

ความเป็นธรรม มีจริยธรรม และไม่กระท�ำการใด ๆ อัน
เป็นการผูกขาดทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมทั้งต่อลูกค้า
และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ
่ งเกีย
่ วกับกฎหมายมาตรฐาน
4) ความเสีย
ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเป็น
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าหลากหลายประเภทและบาง
ประเภทต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีการจัดหา
และสั่งซื้อจากผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
และไม่ว่าจะเป็นการจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้
ผลิตโดยตรงหรือการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) การประกอบธุรกิจ
ปกติดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในการที่ต้องควบคุมให้
สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม ดังนั้นหากกลุ่มบริษัทฯ มีการจ�ำหน่าย
มีไว้เพื่อจ�ำหน่าย เสนอขายหรือน�ำเข้ามาในประเทศ
ซึ่ ง สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ.2511 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
อาจรวมไปถึงผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลของกลุม่ บริษทั ฯ ต้องรับ
ผิดทางแพ่งและทางอาญา
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้
มีขนั้ ตอนการท�ำงานและกระบวนการตรวจสอบสินค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อน
ที่จะมีการจัดหาและสั่งซื้อ และ/หรือจ�ำหน่ายสินค้า
จากผู ้ จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแข่ ง ขั น ทางการค้ า เป็ น เรื่ อ งที่ ส�ำคั ญ
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วย
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ผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า และไม่ว่าจะ
เป็นการจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตโดยตรง
หรื อ การจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ต ราสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ (House Brand) การประกอบธุรกิจปกติ
ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดคดีความฟ้องร้องได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิต ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรือน�ำเข้ามาในประเทศซึง่ สินค้าทีม่ บี คุ คลอืน่ เป็น
ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยกลุ่มบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต
จากผู้ทรงสิทธิบัตร อาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรง
สิทธินั้น อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติสิทธิ
บัตร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจ
รวมไปถึงผู้แทนนิติบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรับผิด
ทางแพ่งและทางอาญา

่ ว
5) การมีผลใช้บังคับของกฎหมายเกีย
กับความรับผิดต่อความช�ำรุดบกพร่อง
ของสิ น ค้ า อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบ
ต่อฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
รวมทั้งผลกระทบต่อชื่อเสียงและโอกาส
ในทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดต่อความช�ำรุด
บกพร่องของสินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้
บริโภคทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากสินค้าทีช่ �ำรุดบกพร่อง
และก�ำหนดวิธกี ารเยียวยาความเสียหายของผูบ้ ริโภค
โดยผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ประกอบการ ซึ่ง
หมายถึง แก้ไข เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นสินค้า เลิกสัญญา
ขอลดราคา และเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ใน
กรณีที่สินค้ามีความช�ำรุดบกพร่องได้ ผู้ขาย ผู้ผลิต
เพื่อขาย ผู้สั่งหรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผูซ้ อื้ เพือ่ ขายต่อซึง่ สินค้า ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรา
กฎหมาย และหากกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับตาม
ทีเ่ สนอ กลุม่ บริษทั ฯ ในฐานะผูข้ ายจึงมีหน้าทีโ่ ดยตรง
ในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคในความ
เสียหายจากความช�ำรุดบกพร่องของสินค้า ซึ่งหาก
กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และโอกาสในทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตที่
ต้ อ งจั ด หา จั ด ให้ มี หรื อ ด�ำรงไว้ นี้ อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งประเภทและจ�ำนวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายและ
บริการที่กลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการ ณ ขณะใดขณะ
หนึ่ง แม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตาม
ด�ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใบอนุ ญ าตต่ า งๆ โดย
สม�่ำเสมอ แต่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่ากลุ่ม
บริษทั ฯ จะสามารถจัดหาหรือจัดให้มใี บอนุญาตต่างๆ
เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชือ่ เสียงของกลุม่ บริษทั ฯ และอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม

6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาหรือจัด
ให้มีใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องมีเพื่ อใช้ใน
การประกอบกิจการงานส่วนต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่ม
บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจั ด หา จั ด ให้ มี หรื อ ด�ำรงไว้ ซ่ึ ง
ใบอนุญาตต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ อาทิ
เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (หิน ดิน ทราย ซีเมนต์) ซึ่งต้องมีไว้เพื่อใช้
ในการจ�ำหน่ายซีเมนต์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งต้องมีไว้เพื่อการ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ทุนจดทะเบียน

: 2,165,520,000 บาท (หุน
้ สามัญ 2,165,520,000 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท)

ทุนช�ำระแล้ว

: 2,165,517,966 บาท (หุน
้ สามัญ 2,165,517,966 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท)

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ท่จ
ี ดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: DOHOME

จากข้อมูลผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีถ่ อื หุน้ ผ่านบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด (Thai NVDR) ณ 30 ธันวาคม 2563 มี
จ�ำนวน 33,484,273 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายแล้วทัง้ หมด ทัง้ นีห้ นุ้ สามัญทีถ่ อื โดย Thai NVDR
นีจ้ ะไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ ยกเว้นกรณีการใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ ลงมติเกีย่ วกับการเพิกถอน
หุน้ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist) ดังนัน้ จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของบริษทั ฯ จะ
ลดลง ซึง่ จะท�ำให้สทิ ธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ เพิม่ ขึน้ ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ ที่
ถือโดย Thai NVDR ได้จากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาใช้สทิ ธิออกเสียงต่อไป

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 2,165,520,000 หุน้ เรียกช�ำระแล้ว
2,165,517,966 หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

1

บริษัท ดูโฮม โฮลดิง
้ จ�ำกัด

2

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

3

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

4

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

5

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

จ�ำนวนหุน้ 630,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 29.1

จ�ำนวนหุน้ 252,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 11.6

จ�ำนวนหุน้ 189,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 8.7

จ�ำนวนหุน้ 126,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 5.8

จ�ำนวนหุน้ 126,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 5.8

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

6

นายมารวย ตั้งมิตรประชา

จ�ำนวนหุน้ 126,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 5.8

7

AMPLUS HOLDINGS LIMITED

8

น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

9

นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล

10

จ�ำนวนหุน้ 120,119,999

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 5.5

จ�ำนวนหุน้ 109,932,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 5.1

จ�ำนวนหุน้ 58,000,000

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 2.7
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล
70/30

จ�ำนวนหุน้ 16,850,500

ร้อยละของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด 0.8
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย

หมายเหตุ - ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22.4
		 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.3
- ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ (1) บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0
		 และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของจ�ำนวนหุ้นจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)
- ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ (7) AMPLUS HOLDINGS LIMITED มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 และนางนาตยา
		 ตั้งมิตรประชา ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของจ�ำนวนหุ้นจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30.0 (สามสิบ) ของก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการ
จัดสรรทุนส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เช่น ผลการด�ำเนิน
งาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะ
ทางการเงิน ความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า
บริษัทฯ มีก�ำไรสมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้นได้ โดยจะ
รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการประจำ�ปี 2562 มีดังนี้

2562
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จ�ำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)

(6 : 1)

มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น

0.166666666667

มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)

0.018518518519

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/หุ้น)

0.185185185186

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ

52.98%

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะอยู่
ภายใต้อ�ำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละ
บริษัท โดยจะต้องค�ำนึงถึงผลด�ำเนินงาน สภาพคล่อง
ทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ความ
จ�ำเป็ น ในการใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ บริ ห าร
กิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็น
สมควร
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ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ เมือ่ บริษทั ย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการผูเ้ ป็น
ตัวแทนของบริษทั ฯ ซึง่ เข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย
แต่ ล ะบริ ษั ท จะท�ำการรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ฯ ทราบในการประชุ ม
คราวถัดไป

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

เลขานุการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

รองกรรมการ
ผูจ
้ ด
ั การสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตลาด
ออนไลน์

รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
บัญชี การเงินและ
สนับสนุนองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
ปฏิบัติการและ
จัดซื้อ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร
การตลาด

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายซัพพลาย
เชน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีความเป็นอิสระจาก
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย
1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายชลิต ทองประยูร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการอิสระ
5. นายธรินทร์ ธนียวัน
กรรมการอิสระ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1.1 รายชื่อ และต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
		
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
		
3. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา
		
4. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา
5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
6. นายมารวย ตั้งมิตรประชา
7. นางสาวพิกุล สมวัน
8. นายชลิต ทองประยูร
		
9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
		
		
10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
11. นายธรินทร์ ธนียวัน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ

นางสาวมยุรยี ์ สีทา ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั (Company Secretary) ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

1.2 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพั นบริษัทฯ

(2) นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา
นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
นางสาวพิกุล สมวัน นายมารวย ตั้งมิตรประชา สองใน
หกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบ

ริษัทฯ ในเอกสารค�ำขออนุญาต หรือการยื่นเอกสารกับ
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของ
กระทรวงพาณิชย์ กองงานคนต่างด้าว ส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ห น ่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีอากร
เอกสารน�ำเข้าและส่งออก และการแก้ไขเอกสาร ใบอนุญาต
ท�ำงาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ
โครงสร้างการจัดการ

(1) นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา
นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
นายมารวย ตั้งมิตรประชา สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2563
รายชือ่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
		
		

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

6

6

2. นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา
		
		

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6

6

3. นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา
		

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

6

6

4. นางสาวอริยา ตัง้ มิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร

6

4

5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6

6

6. นายมารวย ตัง้ มิตรประชา

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6

6

7. นางสาวพิกลุ สมวัน

กรรมการ

6

6

8. นายชลิต ทองประยูร
		

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6

6

9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
		
		

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรม
การตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6

6

10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ

6

6

11. นายธรินทร์ ธนียวัน

6

5

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ และกรรมการอิสระ

จ�ำนวนครัง้ การประชุม จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563
รายชือ่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ การประชุม จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4

4

2. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3. นายชลิต ทองประยูร

กรรมการตรวจสอบ

4

4

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

ประธานกรรมการบริหาร

2.นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

รองประธานกรรมการบริหาร

3.นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

กรรมการบริหาร

4.นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

กรรมการบริหาร

5.นายมารวย ตั้งมิตรประชา

กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นางสาวพิกุล สมวัน ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

2.3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนปี 2563

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ การประชุม

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
		

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

2. นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา
		

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
		

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

โครงสร้างการจัดการ

รายชือ่ กรรมการ

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งปี 2563
รายชือ่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายชลิต ทองประยูร

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

4

2. นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

4

3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

4

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

จ�ำนวนครัง้ การประชุม จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
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3. ผู้ บ ริ ห าร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

กรรมการผู้จัดการ

2. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
การเงิน และสนับสนุนองค์กร

5. นายมารวย ตั้งมิตรประชา

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตลาดออนไลน์

6. นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. นางจินตนา คูณทวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

8. นางสาวพรรณี ผิวนวล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

9. นางนงเยาว์ สะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10. นายอภิยุช ฟูกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

4. เลขานุ ก ารบริษัท

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว
มยุรยี ์ สีทา ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่
ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
(3) รายงานประจ�ำปีของบริษทั
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(4) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ย วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งส�ำเนาให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงาน
นัน้
(4) ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนประกาศก�ำหนด

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
(7) จั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และการประชุ ม คณะ
กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษทั และข้อพึงปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และการ
ด�ำเนินการอืน่ ใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตาม
ทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และ/
หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

5. ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริหาร

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพือ่ พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการเพือ่ น�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 โดยวันที่
22 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
40,000 บาท / คน / เดือน
- รองประธานกรรมการ
35,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ
30,000 บาท / คน / เดือน
1.2. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
30,000 บาท / คน / เดือน
- รองประธานกรรมการ
25,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ
25,000 บาท / คน / เดือน
1.3. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ
20,000 บาท / คน / เดือน
ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม
ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

(5) ให้ค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย ข้อก�ำหนด
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ข้อก�ำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
(6) ติดตามและดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2563 มีดังนี้
รายชือ่
ตำ�แหน่ง
		

ค่าเบีย้ ประชุม
ทุกคณะ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

รวม

250,000

480,000

730,000

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2. นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา

รองประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

n/a

n/a

-

3. นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา

กรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

n/a

n/a

-

4. นางสาวอริยา ตัง้ มิตรประชา

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร

n/a

n/a

-

5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร

n/a

n/a

-

6. นายมารวย ตัง้ มิตรประชา

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร

n/a

n/a

-

7. นางสาวพิกลุ สมวัน

กรรมการบริษทั

n/a

n/a

-

8. นายชลิต ทองประยูร

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

280,000

360,000

640,000

9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

320,000

360,000

680,000

10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ

100,000

360,000

460,000

11. นายธรินทร์ ธนียวัน

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ

75,000

360,000

435,000

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยเลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2562
ผู้บริหาร 8 คน

2563

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

23,191,622

18,865,922

ผู้บริหาร 11 คน

| หมายเหตุ: (1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างหนักในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง
ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท 5 ท่าน ประสงค์ไม่รับเงินเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลากรของบริษัทที่มีความจ�ำเป็นต่อไป
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(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอืน่ ของผูบ้ ริหารประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และเงินประกันสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้บริหาร 8 คน

2563
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

713,381

569,230

ผู้บริหาร 11 คน

โครงสร้างการจัดการ

2562

| หมายเหตุ: (1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างหนักในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง
ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท 5 ท่าน ประสงค์ไม่รับเงินเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลากรของบริษัทที่มีความจ�ำเป็นต่อไป

6. กรรมการและผู้บ ริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อย

		
รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการ
บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป		 บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี
จ�ำกัด		
จ�ำกัด
1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

C		

C

2. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา

/		

/

3. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

/		

/

4. นางสลิลทิพ เรืองสทธิภาพ

/		

/

5. นายมารวย ตั้งมิตรประชา

/		

-

C = ประธานกรรมการ ,/ = กรรมการ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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่ นแปลงการถือครองหุน
7. รายละเอียดการเปลีย
้ ของบริษท
ั ฯ ของกรรมการ ในปี 2563
รายชือ่
ตำ�แหน่ง
		
1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ

ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2. นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ
3. นางนาตยา ตัง้ มิตรประชา
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ 1 ม.ค. 63

จำ�นวนหุน้ ที่ จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
สัดส่วนการ
เปลีย่ นแปลง ณ 31 ธ.ค. 63 ถือหุน้ (%)

-

-

-

-

รองประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

216,000,000
162,000,000

36,000,000
27,000,000

252,000,000
189,000,000

11.6%
8.7%

กรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

162,000,000
216,000,000

27,000,000
36,000,000

189,000,000
252,000,000

8.7%
11.6%

4. นางสาวอริยา ตัง้ มิตรประชา กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

108,000,000
146,800

18,000,000
141,133

126,000,000
287,933

5.8%
0.0%

5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

108,000,000
-

18,000,000
-

126,000,000
-

5.8%
-

6. นายมารวย ตัง้ มิตรประชา
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

108,000,000
-

18,000,000
-

126,000,000
-

5.8%
-

223,000
-

124,466
-

347,466
-

0.0%
-

7. นางสาวพิกลุ สมวัน
กรรมการบริษทั
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ
8. นายชลิต ทองประยูร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

-

-

-

-

9. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

-

-

-

-

10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

11. นายธรินทร์ ธนียวัน
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-
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่ นแปลงการถือครองหุน
8. รายละเอียดการเปลีย
้ ของบริษท
ั ฯ ของผูบ
้ ริหาร ในปี 2563
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ 1 ม.ค. 63

จำ�นวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ 31 ธ.ค. 63

ถือหุน้ (%)

1. นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

-

-

-

-

2. นางจินตนา คูณทวี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

120,000
-

(120,000)
-

-

-

3. นางสาวพรรณี ผิวนวล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

19,900
-

(15,350)
-

4,550
-

0.0%
-

4. นางนงเยาว์ สะอาด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

128,200
-

43,700
-

171,900
-

0.0%
-

5. นายอภิยชุ ฟูกลุ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

30,000
-

(10,000)
-

20,000
-

0.0%
-

-

-

-

-

6. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชี
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่		
บรรลุนติ ภิ าวะ

สัดส่วนการ

9. บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายละเอียดพนักงาน

2561

2562

2563

396

461

725

สาขา

3,109

3,245

4,451

รวม

3,505

3,706

5,176

สำ�นักงานใหญ่

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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รายชือ่
ตำ�แหน่ง
		

ค่าตอบแทนของบุ คลากร

ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทน
รวมให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็น
จ�ำนวน 841.54 ล้านบาท 834.92 ล้านบาท และ
1,009.42 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี กองทุนส�ำรองเลี้ยงชี พ

ในปี 2560 บริษทั ฯได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพร่วม
กับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม โดยลูกจ้างและ
บริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนคิดเป็น
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานของ
ลูกจ้าง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายเงิน
สมทบจ�ำนวน 3.75 ล้านบาท และ 5.00 ล้านบาท
และ 4.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ กองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพจัดเป็นกองทุนทีแ่ ยกต่างหากจากสินทรัพย์อนื่ ของ
บริ ษั ท ฯ โดยมี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ำกัด เป็นผู้บริหารจัดการ
กองทุน ลูกจ้างจะได้รบั เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเมือ่
สิ้นสุดการจ้างงานตามกฎระเบียบของกองทุน
ข้อพิ พาทด้า นแรงงาน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้าน
แรงงานทีส่ �ำคัญใดๆ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
การบริหารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยฯ ให้เป็นมาตรฐาน ตามกฎหมาย พรบ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน พ.ศ.2554 โดยได้ก�ำหนดนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าน

66

ความปลอดภัยฯ มีการลงนามนโยบายโดยผู้บริหาร
ระดับสูงสุดขององค์กร เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการ
ดูแลความปลอดภัยพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของกลุ่ม
บริษัทฯ และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยมีจัดอบรมให้ความรู้ การฝึกซ้อม และการจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ เพือ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการท�ำงาน กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าในการบริหาร
จั ด การและพั ฒ นาด้ า นความปลอดภั ย ฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
นโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน

กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ค�ำนึ ง ถึ ง การจั ด การความปลอดภั ย
สุขภาพอนามัย และมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่
ดี โดยการน�ำระบบมาตรฐานความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน
มาด�ำเนินการด้วยความมุ่งมั่นดังนี้
(1) ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่
จะร่วมมือกันปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของตนเอง ของบริษทั ฯ และของ
ผู้อื่น
(2) บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มี
ความรู้ และมีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี
(3) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการท�ำงาน ที่มีต่อ
พนักงานหรือบุคคลอื่น
(4) บริษทั ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย รวม
ถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
(5) พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่
ดู แ ล แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานของ
ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ก�ำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน เพื่อให้เกิดผลในการ
ปฏิบัติกับทุกๆฝ่ายอย่างสูงสุด
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(7) บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามข้อบังคับ
และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการจัดการ

◆ กลุ่มบริษัทฯ เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงใน
แต่ละพื้นที่เขตเทศบาลของบริเวณใกล้เคียงแต่ละ
สาขา เพื่อด�ำเนินการอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและ
อพยพหนีไฟประจ�ำปี 2563 โดยอบรมความรู้ให้กับ
พนักงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
รวมทัง้ พนักงานยังสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำได้อีกด้วย

| ฝึกอบรมความปลอดภัยในปฏิบัติงานเกี่ยวกันเครน

◆ การจัดให้มีการฝึกอบรมการขับขี่รถยก อย่างถูก
ต้องและปลอดภัย และการบ�ำรุงรักษารถยก ให้กับผู้
ปฏิบัติงานในแต่ละสาขา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะใน
การควบคุ ม รถยก การตรวจเช็ ค สภาพรถยก ให้
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ปลอดภัย

| ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◆ การจัดให้มกี ารฝึกอบรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
งานเกีย่ วกันเครน เพือ่ ใช้ในการยกสิง่ ของ โดยได้มกี าร
สอนวิธกี ารใช้งาน การตรวจเช็ค และการยกเคลือ่ นย้าย
สิ่งของเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและ
บุ ค คลรอบข้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

| ฝึกอบรมการขับขี่รถยก
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรบุคคล
ที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่สุดในการด�ำเนินธุรกิจ
และเป็นส่วนส�ำเร็จที่จะท�ำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานในทุกด้านของพนักงานในทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพือ่ เพิม่ คุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษทั ฯ
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้
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คณะกรรมการบริหารร่วมกันกับฝ่ายจัดการ และ
ผูบ้ ริหารแต่ละสายงานด�ำเนินการก�ำหนดกลยุทธ์ ทีม่ ี
จุดมุ่งหมาย เสริมสร้างทัศนคติ เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การท�ำงานร่วมกัน โดยมีความเหมาะสม สามารถ
จดจ�ำได้งา่ ย กระชับและครอบคลุม และปฏิบตั ติ ามได้
อย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก รใช้ เ ป็ น
แนวทางปฏิบัติในการท�ำงานซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ คือ DOHOME DO BY HEART

H : Honestly :

โปร่งใส ตรวจสอบได้

E : Excellent Service :

การบริการที่เป็นเลิศ

A : Ability Development :

มุ่งมั่นพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

R : Ready to Change :

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

T : Teamwork :

การท�ำงานเป็นทีม

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหา
โดยยึดหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานต้องมีความโปร่งใส และด�ำเนินการด้วยความ
เสมอภาคและเป็ น ธรรม โดยจะมี ก ารก�ำหนด
คุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้ง
ระบุวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ และ
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน
โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามวิธีการที่
ก�ำหนดไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีความเหมาะสม
ตามต�ำแหน่งหน้าที่
(2) การพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า ง
สม�่ ำ เสมอ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้
ทักษะ และความช�ำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

คุณภาพการท�ำงานเพื่อสะท้อนการท�ำงานอย่างมือ
อาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
การพัฒนาและการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่
พนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบ Success
Factors Performance and Goal ซึง่ เป็นระบบส�ำหรับ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนเส้น
ทางสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และมีแบบแผนด�ำเนินการจัดท�ำการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งหลักทีเ่ ป็นหัวใจในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจเช่น กลุม่ งานขาย กลุม่ งานปฏิบตั กิ าร และกลุม่
งานคลังสินค้า เป็นต้น โดยด�ำเนินการออกแบบและ
จัดท�ำโครงการดังนี้

(1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความ
รูค้ วามช�ำนาญจากการปฏิบตั งิ านจริง โดยจะจัดให้มผี ู้
ควบคุมการด�ำเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงาน
ท�ำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ
(2) บริษทั ฯ ส่งเสริมการให้หมุนเวียนงาน (Rotation)
และด�ำเนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจาก
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้แก่
บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถ และศักยภาพในการท�ำงาน พร้อมทั้งให้น�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการด�ำเนิน
งานในบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
(3) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความต้องการและ
จ�ำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และ
ก�ำหนดขึน้ เป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัทฯ และ
เป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรของบริษัทฯ ให้พร้อมที่
จะรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับต�ำแหน่งงาน
ที่ว่างได้
(4) บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้
ชิดสนิทสนม ความคุน้ เคย ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกต�ำแหน่งให้สามารถเพิ่ม
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) แผนผังเส้นทางการด�ำรงต�ำแหน่งไป
สูต่ �ำแหน่งเป้าหมาย ทัง้ ในแนวดิง่ (การเลือ่ นต�ำแหน่ง
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น) และในแนวนอน (การย้ายเลขที่
ต�ำแหน่ง หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยการ
มอบหมายงานใหม่) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสัง่ สม
ประสบการณ์และผลงานทีจ่ �ำเป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ในต�ำแหน่งเป้าหมาย โดยได้ออกแบบกระบวนการใน
การด�ำเนิ น การผ่ า นระบบ SuccessFactors ซึ่ ง
พนักงานสามารถตรวจสอบเส้นทางการเติบโตของตัว
เองได้ผ่านระบบ และสามารถประเมินสมรรถนะ
ประจ�ำต�ำแหน่งในต�ำแหน่งที่สนใจได้ผ่านระบบเพื่อ
วางแผนในการพัฒนาตนเอง IDP (Individual Development Plan)
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(1) การสรรหา

(Potential Evaluation) เพื่อค้นหาผู้มีศักยภาพ หรือ
Talent เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการจัดท�ำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างตัวบุคคล
(Candidate) มากกว่า 1-2 คน ในตารางแสดงความ
สัมพันธ์ที่เรียกว่า “Talent/Succession Matrix”และ
จั ด ท�ำแผนพั ฒ นาและการประเมิ น ผลรองรั บ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว

การจั ด เตรี ย มและพั ฒ นาตั ว บุ ค คลผู ้ มี ศั ก ยภาพ
(Succession Plan)
การจัดเตรียมและพัฒนาตัวบุคคลผูม้ ศี กั ยภาพ ไว้ลว่ ง
หน้ามากกว่า 2 ปี โดยผสมผสานทั้งกระบวนการคัด
เลือกตัวบุคคลผ่านทาง Talent /Succession Matrix
และ Career Path เข้าด้วยกัน การด�ำเนินการในรูป
แบบระยะยาวหรือ Long-term Succession Plan นี้
Career Path จะมีบทบาทเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ (HR
Tool) ทีจ่ ะช่วยในการจัดเตรียมและพัฒนาผูม้ ศี กั ยภาพ
ทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป้าหมายในอนาคตให้เกิดความ
พร้ อ มอย่ า งเต็ ม ที่ ผ่ า นทางกระบวนการสั่ ง สม
ประสบการณ์ตามทีก่ �ำหนดไว้ใน Career Path ของ
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับ M3 ขึน้ ไป

นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของพนักงาน
ที่สามารถเติบโตก้าวหน้าในเส้นสายอาชีพของตนเอง
และสามารถเติ บ โตเป็ น คู ่ คิ ด ไปกั บ ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม
บริษัทฯ ได้ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้
สูงขึ้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสให้ พ นั ก งานที่ ส นใจปรั บ เปลี่ ย นหรื อ เลื่ อ น
ต�ำแหน่งในสายงานตามโครงสร้างบริษัท เข้ารับการ
สั ม ภาษณ์ ง านผ่ า นกระบวนการสรรหา คั ด เลื อ ก
ภายใต้ชอื่ โครงการ “โตไปด้วยกัน” (Grow Together)

บริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management)

โครงการ “โตไปด้วยกัน” (Grow Together)

โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถและองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น ความรู้และผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ
ความสามารถ ประสบการณ์ อายุงาน คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลโดยในปี 2564 จะเริม่ ด�ำเนินการผ่านระบบ
SuccessFactors ในกระบวนการประเมินศักยภาพ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต่อองค์กรโดยการเปิด
โอกาสและเตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรเติบโตไป
พร้อมกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ และมีความ
ต้องการท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องลดการสูญ
เสียบุคลากร ลดการสูญเสียเวลาและโอกาส รวมทัง้
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การอบรมพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
และความช�ำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานในทุกระดับ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) วิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
โดยด�ำเนินการวิเคราะห์ทงั้ ระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคลในบุคลากรทุกกลุม่ ซึง่ จะพิจารณาจากขีดความ
สามารถและสมรรถนะของบุคลากร (Competency)
ความต้องการของหน่วยงาน ความต้องการของลูกค้า
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(2) วางแผนการเรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็นทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับ
บุคลากร และสรุปหลักสูตรประจ�ำส�ำหรับพนักงานใน
ทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในต�ำแหน่งปัจจุบันและ
เตรียมความพร้อมในต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้
(3) ด�ำเนิ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาโดยยึ ด หลั ก
70:20:10 คือ
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◆ 70% : Experiential Learning พัฒนาการ
เรียนรู้มาจากการลงมือท�ำ On-the-job
◆ 20% : Exchange Learning การเรียนรู้มาจาก
บุคคลอืน่ ๆ การสอนงาน (Coaching) และการให้
Feedback จากหัวหน้า Mentoring พี่เลี้ยงในการ
สอนงาน
◆ 10% : Education Learning เพิ่มเติมความรู้และ
ประสบการณ์ ผ ่ า นกระบวนการการฝึ ก อบรม
จากการเข้าอบรม VDO Conference, Classroom
Training, Digital Learning
นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว กลุม่ บริษทั ฯ
ยั ง เล็ ง เห็ น ความส�ำคั ญ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
การส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Learning) ที่ พ นั ก งานสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ โ ดยไม่ มี
ข้ อ จ�ำกั ด ด้ า นสถานที่ ทุ ก เวลา และเริ่ ม พั ฒ นา
กระบวนการ Knowledge Management หรือ KM
เข้ามาใช้ ทัง้ นีต้ งั้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุม่ บริษทั ฯ
ได้เริ่มใช้งานระบบ Learning Management ซึ่งเป็น
Module หนึ่งที่อยู่ในระบบ SuccessFactors LMS
หรือ Learning Management System คือ ระบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่พนักงานสามารถ เรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเนื้อหาความรู้ที่ถูกออกแบบให้
สั้ น กระชั บ น่ า สนใจและทั น สมั ย ท�ำให้ พ นั ก งาน
ท�ำความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย และสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
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ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน มีความก้าวหน้า
อย่างชัดเจน โดยน�ำหลักการ Talent management
มาเป็นกระบวนการวิเคราะห์และวางแผน ที่มีความ
สอดคล้องกัน ซึ่งมีกระบวนการของการรับสมัคร
พนักงานที่มีความสนใจเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
(Selection) การน�ำไปเข้ า สู ่ ก ระบวนการพั ฒ นา
(Deployment) และการท�ำให้คงอยู่ (Retention) ของ
ทรัพยากรบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพสูงและสามารถท�ำงานได้
อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

Library (Catalogue) : ก�ำหนดกลุ่มหลักสูตรโดย
ก�ำหนดสิทธิการมองเห็นหลักสูตรแบ่งตามสายงาน
และฝ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

หลักสูตร 2.ทดสอบความรู้ 3. ติดตามผลการฝึก
อบรม

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

(4) ประเมินผลและติดตามหลังการฝึกอบรม โดย
ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัทฯ

Physical Resource : สามารถบริหารทรัพยากร
ฝึกอบรม เช่น สถานที่อบรม ห้องอบรม และวิทยากร

มีแผนด�ำเนินการจัดท�ำระบบการติดตามและประเมิน
ผล 2 ระดับ คือ

Assignment : ก�ำหนดกลุม่ ผูเ้ รียนซึง่ มีทงั้ การก�ำหนด
อัตโนมัติเพื่อก�ำหนดให้พนักงานต้องผ่านการอบรม
รวมถึงการก�ำหนดเองเมื่อเห็นสมควรว่าพนักงานควร
ศึกษาเพิ่มเติม

◆ ประสิทธิภาพ เช่น การจัดฝึกอบรมได้ตามแผน
งาน ความสามารถของวิทยากร และความพึงพอใจใน
การฝึกอบรม

Surveys (Evaluation) : แบบฟอร์ ม ประเมิ น
ฝึกอบรม ซึ่งออกแบบใช้งาน 3 ประเภท 1. ประเมิน

◆ ประสิทธิผล เช่น ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
โดยฝ่ายพัฒนาองค์กรและศูนย์การเรียนรู้ด�ำเนินการ
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

2562

2563

2,114,302

1,882,080

2,590

14,542

53/168

175/276

1,098

2,388

Content ประเภท คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการใช้งานระบบ (คู่มือ)

-

255

Content ประเภท VDO ขั้นการปฏิบัติงาน
และการใช้งานระบบ (VDO)

-

20

Digital LEARNING (เรียนรู้+ทดสอบผ่านระบบ (คน))

-

1,538

Classroom Training
งบประมาณในการลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
สถิติการฝึกอบรม
Classroom (คน)
จ�ำนวนหลักสูตรที่อบรม (หลักสูตร)/(รุ่น)(1)
Classroom (ชั่วโมง)
Digital LEARNING ผ่านระบบ SuccessFactors LMS(2)

| หมายเหตุ : (1)จ�ำนวนหลักสูตรที่อบรม (หลักสูตร) หมายถึง จ�ำนวนหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมในปี 2563 /
(รุ่น) หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มีการจัดฝึกอบรม ในบางหลักสูตรซึ่งมีการจัดมากกว่า 1 ครั้ง เช่น การใช้งานระบบ SuccessFactor
(2)

Digital LEARNING ผ่านระบบ SuccessFactors LMS บริษัทเริ่มใช้เดือนเมษายน 2563
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นโยบายเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดี

ในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการของบริษทั ฯ
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good
Corporate Governance of Listed Companies 2012)
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) ตามแนวทางที่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ก�ำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และยังท�ำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�ำให้
เกิดความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights
of Shareholders)

บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ต่ า งๆ ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ในฐานะของนั ก ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ
ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้
รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับ
ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิ
ธุร กรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศ ทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติทขี่ อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุมและละเว้นการกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการ
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จ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ
(2) อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเหมาะสม และ
ละเว้นการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการ
เข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง โดย
จะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะ
สม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซัก
ถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์
การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
(4) สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะหรือตั้งค�ำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
อิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ
(6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม
(7) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับแต่ละ
รายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการ
(8) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง
การท�ำรายการได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับ
ผลการลงคะแนน
(9) บริษทั ฯ จะจัดให้มบี คุ คลากรทีเ่ ป็นอิสระท�ำหน้าที่
ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ
จะจัดท�ำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูก
ต้องและครบถ้วนในสาระส�ำคัญ รวมทัง้ จะมีการบันทึก
ประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน (The Equitable Treatment
of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
ที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี
ระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ำหนังสือเชิญ
ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
(2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
โดยสามารถเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(3) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่ม
วาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ให้ ชั ด เจนเป็ น การล่ ว งหน้ า เพื่ อ แสดงถึ ง ความ
เป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระ
ที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
(4) ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารไม่ควรเพิม่ วาระการประชุม
ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะ
วาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
(5) ในการด�ำเนิ น การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะครั้ ง
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะ
ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลง
คะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุน
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน
(7) ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียอย่างมีนยั ส�ำคัญในลักษณะทีจ่ ะไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
(8) ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน�ำ
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษร
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
และก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษทั เป็นประจ�ำ
และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั ฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย (The
Role of Interested Persons) นโยบาย
การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียกลุม
่ ต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการและ
การพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อ ก�ำหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
ก�ำหนดนโยบายให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
แต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าว
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และ
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียเหล่านั้น
นอกจากนี้ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้ ค�ำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ตาม
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การก�ำกับดูแลกิจการ

ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ จะน�ำผลการ
ลงคะแนนในแต่ ล ะวาระ รวมทั้ ง เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณา
(11) บริษัทฯ จะจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือ
หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น: บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะ
สร้างผลการด�ำเนินงานที่ดีและการเจริญ
เติบโตทีม่ นั่ คง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมทัง้ ด�ำเนินการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและ
เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน: บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกรายอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม�ำ่ เสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา
และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึง
กับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรง
จูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง
ให้คงอยูก่ บั บริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาองค์กรต่อ
ไป อีกทั้งยังได้ก�ำหนดแนวทางในการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การห้าม
ใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
คู่ค้า:
บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่
ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่า
เทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความ
ยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน
และคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ จั ด ท�ำรู ป แบบสั ญ ญาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุก
ฝ่าย และจัดให้มรี ะบบติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
อย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้า
จากคูค่ า้ ตามเงือ่ นไขทางการค้า ตลอดจน
ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า:
บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานของสิ น ค้ า และ
บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ ค รบถ้ ว นและ
ครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะ
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ยาว นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ค�ำนึ ง ถึ ง
สุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการ
บริโภคสินค้าและบริการของบริษทั ฯ และ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยัง
จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางให้ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ฯ
สามารถแจ้งปัญหาสินค้าและบริการทีไ่ ม่
เหมาะสมเพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้ปอ้ งกัน และ
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับสินค้าและบริการของ
บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษา
ความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดย
มิชอบ
เจ้าหนี้: บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตาม
สัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง
การช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดูแล
หลักประกันต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
คู่แข่ง: บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขัน
ที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
สังคมและ บริษทั ฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความ
ส่วนรวม: ปลอดภั ย ต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริม
ให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�ำนึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ
พยายามเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ทีเ่ ป็นการสร้างและรักษาไว้ซงึ่ สิง่ แวดล้อม
และสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอยู่

การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าในงานวิจัยตลาด ในปี 2562 โดยเป็นการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customers Satisfaction Survey) ทั้งแบบที่ส�ำรวจจากลูกค้าโดยตรงและ
ส�ำรวจจากความนิยมของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
เช่น Facebook เป็นต้น
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customers Satisfaction Survey) โดยมีวัตถุประสงค์ของการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำผลการส�ำรวจมา
ประกอบในการพิจารณาการจัดท�ำแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมถึงกระบวนการท�ำงาน
ต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดภาพ
ลักษณ์ ทีด่ ใี นสายตาของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น
ทั้งนี้จากการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี
2562 เทียบกับปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจจากลูกค้าร้อยละ 75.7 และร้อยละ
84.7 ตามล�ำดับ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จากผูใ้ ช้บริการ Facebook
สูงถึง 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน โดยความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งาน Facebook เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภาย
หลังจากช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ที่กลุ่มบริษัทฯ มี
การปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ และจัดตั้งทีมงานคอย
ดูแลลูกค้าช่องทางออนไลน์ให้เป็นระบบและมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยด�ำเนิน
การบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงควบคุม
ดูแลอย่างเข้มงวดรัดกุม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า คู่ค้า พนักงานให้ปลอดภัยและโปร่งใส
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยด�ำเนินการดังนี้
◆ ก�ำหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่
ให้เป็นมาตรฐานการท�ำงานของบริษัทฯ
◆ แต่งตัง้ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
องค์ ก ร เพื่ อ คอยดู แ ล วิ เ คราะห์ และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
◆ ก�ำหนดมาตรการต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การก�ำหนด
วัตถุประสงค์ การขอความยินยอม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การใช้ข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Protection Officer) หรือ (“DPO”)
และช่องทางการติดต่อ รับค�ำร้องขอใช้สิทธิ และช่อง
ทางการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
บริษัทฯ
Email:
dpo@dohome.co.th
ไปรษณีย์: บริ ษั ท ดู โ ฮม จ�ำกั ด (มหาชน)
ส�ำนั ก งานใหญ่ ดิ น แดง เลขที่ 60
ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-027-8787 และ 1746

นโยบายความปลอดภัย และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจแบบยั่งยืน โดยด�ำเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดเก็บฐานข้อมูล การประมวลผล
การแสดงผล การเผยแพร่ สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ดิจติ อล และความต้องการของธุรกิจ โดยส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเทคโนโลยีที่
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ รวมถึงการ
บริหารจัดการความเสีย่ งด้านความมัน่ คงปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามหลักจริยธรรม
โดยเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยให้
บุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้า
ที่ต้องสร้างสรรค์งานที่มี สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจน
ช่วยปกป้องรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญา อาทิเช่น สิทธิบตั ร
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ซึ่ง
มีความส�ำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะต้องใช้
สิทธิเหล่านัน้ อย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงเคารพใน
สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย อาทิเช่น
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมาลง
ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟท์ แ วร์ ตลอดจนบริ ห ารจั ด การการเข้ า ถึ ง สื่ อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทกุ ประเภท รวมถึงการเผยแพร่
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลใด ๆ
ให้ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สื่อสังคมออนไลน์

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วย
ความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึง
ความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิด
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นในเรือ่ ง
ของ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึง
จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้
แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความ
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รูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน และปลูกจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรของ
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสากล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนให้
คูค่ า้ และผูร้ ว่ มธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่เกีย่ วข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความ
โปร่งใส ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดมัน่ ในหลักการการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้หรือ
การรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือภาคเอกชน
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อ
กลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ มุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชันในทุกรูป
แบบ
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการ
บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพือ่ ให้
มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายได้
ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ฯ ห้ามการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั รวมถึงบุคคลทีอ่ าจ
จะถือได้วา่ เป็นตัวแทนบริษทั ด�ำเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดย
ให้ครอบคลุมถึงกลุม่ ธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีแนวทางการปฏิบัติและข้อก�ำหนดในการด�ำเนิน
การ ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูป
แบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
2. คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
ผูบ้ ริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และมีหน้าทีใ่ นการ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารหลักฐานทีช่ ดั เจนประกอบ และมีการก�ำหนด
อ�ำนาจอนุมตั ใิ นแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
11. เพือ่ ความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันในเรือ่ งดังต่อไป
นี้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้อง
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชดั
11.1 การให้ มอบหรือรับของก�ำนัล และการเลีย้ ง
รับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ
หรือประเพณีนยิ มในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
11.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมัน่ ใจว่าการให้หรือการรับเงินบริจาค หรือ
เงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ�ำพรางการติด
สินบน
11.3 ในการด�ำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา
การประมูล และการด�ำเนินการอืน่ ๆ กับหน่วย
งานภาครัฐ หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั จะต้อง
ไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการด�ำเนิน
กิจการ

การแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด
หากพบเห็นการกระท�ำทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษัท บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการติดต่อ การแจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตรง
กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท (Whistle Blowing)
ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท ในหัวข้อการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการ
กระท�ำผิด) หรืออีเมล internalaudit@dohome.co.th

การดำ�เนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่อาจ
ได้รับความเสียหาย โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
โดยการรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน
ที่ ชั ด เจนเพี ย งพอที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารกระท�ำที่
เป็นการทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย ขัดต่อเจตนารมณ์ตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอน
บริษัทถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ายงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
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การก�ำกับดูแลกิจการ

ทุกฝ่าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
3. กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั มีหน้าที่
ต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการ
ทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ และให้ความร่วม
มือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
ทีแ่ จ้งเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ บุคคลทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
5. ผูท้ กี่ ระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชันจะต้องได้รบั โทษทาง
วินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ และอาจได้รบั โทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิดกฎหมาย
6.บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษทั ผ่านช่อง
ทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสือ่ สารภายใน
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ และน�ำนโยบาย
ไปปฏิบตั ิ เป็นต้น
7. บริษทั ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริม
ให้มกี ารสือ่ สารทีห่ ลากหลายช่องทาง เพือ่ ให้พนักงาน
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
และจัดให้มมี าตรการการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส โดยมี
การปกป้องตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพือ่
หลีกเลีย่ งการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายทีไ่ ม่เป็นธรรม
รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุก
เบาะแสทีม่ กี ารแจ้งเข้ามา
8. บริษทั สนับสนุนให้คสู่ ญ
ั ญา คูค่ า้ หรือบุคคลอืน่ ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั
9. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
พนักงานและลูกจ้างของบริษทั อย่างเป็นธรรมและเพียง
พอ เพือ่ ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันภายในองค์กร และ
เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของ
บริษทั
10. บริษทั จัดให้มรี ะเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการ
จัดซือ้ จัดจ้าง โดยก�ำหนดวงเงิน ตารางอ�ำนาจอนุมตั ิ
วัตถุประสงค์ในการท�ำรายการ และผู้รับ ซึ่งต้องมี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
เวลา และโปร่งใส ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้
(1) มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
นักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน
(2) จัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน
หรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ข่ า วสารเป็ น ประจ�ำผ่ า นทาง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ บ นเว็ บ ไซต์
ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�ำปี โครงสร้างบริษทั ฯ
และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น โดยทั้งนี้
สามารถติ ด ต่ อ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ขอข้ อ มู ล ของ
บริษัทฯ ดังนี้
(1) ทางโทรศัพท์ : 062-197-6688
(2) ทางอีเมล์ : IR@dohome.co.th
(3) เว็ ป ไซต์ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ :
		 http://investor.dohome.co.th/th

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารบรรยาย เพื่ อ ชี้ แ จง
รายละเอียดรวมถึงข้อมูลต่างๆ ส�ำหรับนักวิเคราะห์
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นักลงทุน รวมถึง ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยจัดท�ำเอกสารการน�ำเสนอเป็น
รายไตรมาส ทั้ ง นี้ ห ากมี เ หตุ ก ารณ์ หรื อ การ
เปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญ กลุม่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการ
สือ่ สารแจ้งให้ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมพบนักลงทุน และการเยี่ยมชมกิจการ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์
นั ก ลงทุ น รวมถึ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าพบ ผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้รบั ทราบถึงข้อมูล
ผลการด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมา การวางกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ โดยผ่านกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
(1) การจั ด กิ จ กรรมการเดิ น ทางพบปะ
นักลงทุน (Road Show) รวม 2 ครั้ง ซึ่งเป็น
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
(2) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสาขา (Site
Visit) จากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย
ย่อย รวม 5 ครั้ง
(3) การจัดกิจกรรมพบนักลงทุน (Company
Visit) จากนักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์
และนั ก ลงทุ น สถาบั น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทฯ รวม 56 ครั้ง
(4) การประชุ ม ทางโทรศั พ ท์ ร่ ว มกั บ
นักลงทุน (Conference Call) จากนักลงทุน
ในประเทศ 57 ครัง้ และนักลงทุนต่างประเทศ
4 ครั้ง เพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ
รวม 61 ครั้ง
(5) การสื่อสารตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
ร่วมกับนักลงทุน โดยเฉลี่ยประมาณ 285
ครั้ง/เดือน
(6) การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
นักลงทุน (Opportunity Day) รวม 3 ครั้ง
จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ ง มี นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ นั ก ลงทุ น
ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชนเข้าร่วม (ครั้งที่ 1
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563, ครั้งที่ 2
จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2563,
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
(7) การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดย
นักลงทุนสถาบัน (Investment Conference)
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

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

1. โครงสร้ า งคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ
โดยเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและ
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่
ไม่เกิน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด และมีจ�ำนวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน อันจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุล
ในการพิจารณาและออกเสียงในเรือ่ งต่างๆ อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติ
ตามทีก่ �ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
เกณฑ์ ข้อก�ำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษทั มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
ไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด โดย
กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งไม่
เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ สามารถเข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัท
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ให้รบั ทราบ ทัง้ นี้ กรรมการแต่ละ
คนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้
ไม่เกิน 5 บริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ
บริหารจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
ข้อบังคับ และค�ำสัง่ ใด ๆ รวมทัง้ เป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้
ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การจัดท�ำ
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การก�ำกับดูแลกิจการ

รวม 5 ครั้ง ซึ่งมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชนเข้าร่วม
(3) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท�ำค�ำอธิ บ ายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis)
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และเข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ฯ จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและการเข้าประชุม
ในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�ำหน้าที่ รวมทั้ง
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อ
เนื่องในรายงานประจ�ำปี รวมถึงการเปิดเผยนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้
จ�ำนวนเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ เ ปิ ด เผยควรรวมถึ ง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย
(5) เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบ
บัญชีให้บริการ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง
ช่องทางอืน่ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ น�ำ
เสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานทางการเงิน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการเปิด
เผยข้อมูลของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
น่าเชือ่ ถือ
(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า นเพื่ อ ท�ำหน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ และ/หรือน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมถึงพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ
(4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเสีย่ งจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการ
ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก�ำกับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่ งโดยรวมให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี ลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำ
หน้าทีใ่ นการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค�ำ
แนะน�ำในเรือ่ งข้อก�ำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะ
กรรมการบริษทั
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ ว
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีหน้าทีก่ �ำหนด
นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้
ก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ระยะยาวแก่ผถู้ อื หุน้ ภายใต้
กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียด
ตามทีก่ �ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั
(1) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
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บริษทั ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
ทัง้ นี้ การจัดท�ำคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะจัด
ให้มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
(2) หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสีย ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ
ได้จดั ท�ำคูม่ อื จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ได้รบั
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท และก�ำหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนี้
(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ตอ่ ลูกค้า
(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ตอ่ คูค่ า้
			 คูแ่ ข่ง ทางการค้า และเจ้าหนี้
(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ
			 พนักงาน
(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
			 และสิง่ แวดล้อม
(1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตมีเหตุผล
และเป็ น อิ ส ระภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมที่ ดี เพื่ อ ผล
ประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิด
เผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้
บริษทั ฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึง
ไม่มอี �ำนาจอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน และ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทัง้ จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำทีต่ อ้ งก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการทีด่ ี รวมทัง้ ก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่
การสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 : ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
คณะกรรมการควรก�ำหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
หลั ก ปฏิ บั ติ 3 : เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการที่ มี
ประสิทธิผล
คณะกรรมการควรรั บ ผิ ด ชอบในการก�ำหนดและ
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรือ่ งขนาด องค์
ประกอบสัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและ
จ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัด
เลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจนเพือ่
ให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์
ประกอบทีก่ �ำหนดไว้
หลักปฏิบตั ิ 4 : สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มจี �ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม และก�ำหนดให้มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียม
สืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและการประเมินผลด�ำเนินงานของกิจการ
หลักปฏิบตั ิ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคูไ่ ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และดูแลให้
ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและ
การพัฒนาทรัพยากร เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยัง่ ยืน
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การก�ำกับดูแลกิจการ

(2) การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการ
ก�ำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ มี
การจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อท�ำ
หน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และรายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบทีว่ างไว้
(3) การบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารก�ำกับดูแลระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งจะพิจารณาก�ำหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ ย งทั้ ง ภายนอกและภายในบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วาม
ครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ
ธุ ร กิ จ และน�ำเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(4) ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้อง
เรี ย นและการด�ำเนิ น การกรณี มี ก ารชี้ เ บาะแสการ
กระท�ำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการ
ผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูล
ร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้งมายังบริษทั ฯ จะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ โดยกรรมการอิ ส ระหรื อ กรรมการ
ตรวจสอบจะด�ำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและ
หาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ต่อไป
(5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงิน โดยมีฝา่ ยบัญชีและผูส้ อบบัญชีมาประชุม
ร่วมกัน และน�ำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี
3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ
หลักปฏิบตั ิ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน

หลักปฏิบตั ิ 6 : ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบ
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะท�ำให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
บริษทั ฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้
รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น การใช้ ป ระโยชน์ อั น มิ ค วรใน
ทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษทั ฯ และการท�ำ
ธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ ใน
ลักษณะทีไ่ ม่สมควร
หลักปฏิบตั ิ 7 : รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการติดตามดูแล
ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความ
สามารถในการช�ำระหนี้ และจัดให้มกี ลไกทีจ่ ะสามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณีทกี่ จิ การประสบปัญหา
ทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ
สือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการจะดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ
4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่าง
น้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความ
จ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ให้
กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจ�ำเป็น
เร่งด่วน และจะจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีร่ บั รองแล้วเพือ่ ใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุม
ทุกครัง้ ควรจัดให้มผี บู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วม
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ประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการตัดสิน
ใจทีถ่ กู ต้องและทันเวลา
ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติ
ของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึง่ คนมีหนึง่ เสียง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้ นี้
ในกรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมจะ
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่
ปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงาน โดยมีการก�ำหนด
หัวข้อทีจ่ ะประเมินชัดเจนก่อนทีจ่ ะวัดผลการประเมินดัง
กล่าว เพือ่ รวบรวมความเห็นและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม
รวมทัง้ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมิน
ในภาพรวมในรายงานประจ�ำปี
5. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบ
เที ย บได้ กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบเพิม่ ขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพือ่ น�ำเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู ้ แ ก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และ
เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจ
กระท�ำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอกก็ได้
ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการ
เข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่
รวมถึงจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จาํ กัดหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากต�ำแหน่ง
(5) ศาลมีค�ำสัง่ ให้ออก
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบริษทั
(1) การท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษทั
(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ประชุมคณะ
กรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
สองข้างเท่ากัน
(3) มีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
(4) การท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
ประธานกรรมการ จะไม่ตอ้ งไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
งาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจ�ำ ผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ ในบริษทั
ร่วม และบริษทั ตรวจสอบบัญชี
(5) ควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั สนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติทปี่ ระชุม
(6) ส่งเสริม และดูแลให้กรรมการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่
เกีย่ วข้อง
(7) สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ และคณะกรรมชุดย่อย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณา และ
ทบทวนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ 1/2563
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คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้
รับมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็น
หลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะก�ำหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวเพือ่ เป็นแผนพัฒนา
และสืบทอดงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหาร
และพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงาน
มากขึน้ และให้สามารถท�ำงานแทนกันได้
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 4
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ
(2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจ�ำนวนตามที่ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ก�ำหนด แต่ตอ้ งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
(3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด แต่
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็น
ประธานกรรมการบริษทั และในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคน
หนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษทั ก็ได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั
ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ�ำปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของ
จ�ำนวน กรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งได้
นอกจากกรณีพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว
กรรมการบริษทั อาจพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่

เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ได้ก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ดังนี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริตเพือ่ รักษาสิทธิ
และผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
(2) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอ�ำนาจ
อนุมตั ิ (Authority Limits) ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตามทีฝ่ า่ ยจัดการน�ำเสนอ รวมถึงก�ำกับดูแลการบริหาร
งานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่ก�ำหนดไว้ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผล
ประกอบการทีด่ โี ดยค�ำนึงถึงผลกระทบระยะยาว รวม
ถึงก�ำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญ การบริหาร
งาน และผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการหรือบุคคล
ใด ๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าว เพือ่ ให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ ทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การตลาด
และสภาพการแข่งขันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ อย่างต่อ
เนือ่ งและสมำ�่ เสมอเพือ่ ให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณ และก�ำกับดูแลให้มีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานของกิจการ
(4) ก�ำกับดูแลกิจการให้มกี ารประกอบธุรกิจตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี จี ริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลีย่ นแปลง
(5) ก�ำหนดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Plan) เพือ่ เป็นการเตรียมสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้
จัดการใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้
จัดการใหญ่รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก�ำกับดูแลให้กจิ การ
มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม
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(6) ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดกรอบ นโยบาย และ
โครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและจูงใจให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ขององค์ ก ร และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึง่
รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่า
ตอบแทนทีเ่ ป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนทีส่ มั พันธ์กบั
ผลการด�ำเนินงานระยะสัน้ และผลการด�ำเนินงานระยะ
ยาวของกิจการ และการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการ
จ่ายค่าตอบแทน
(7) ด�ำเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีระบบงาน
บัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มรี ะบบ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนีข้ องบริษทั ฯ
(8) ก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
ในการสอบทานให้กิจการมีระบบควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
(9) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ
(10) พิ จ ารณาก�ำหนดและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ
กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
(11) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (ในกรณีทขี่ นาดของรายการไม่
จ�ำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินงานใดๆ ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
(12) พิจารณาอนุมตั แิ ละให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�ำเป็นต้อง
พิจารณาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) ของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
(13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้
คราวต่อไป
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(22) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการ
จัดท�ำและเปิดเผยงบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้มคี วามถูกต้องเพือ่ แสดง
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมาได้
ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมติ
(23) ก�ำกับดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้
รับการดูแลตามกฎหมาย
(24) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชี
ของบริษทั ฯ และด�ำเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำ
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(25) พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งต่ า งๆ โดยค�ำนึ ง ถึ ง ผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
บริษทั ฯ อย่างเป็นธรรม
(26) มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะ
ไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่
ท�ำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้
รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ทที่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ น
การบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท�ำ
หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
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(14) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึน้ ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการท�ำ
ธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ ใน
ลักษณะทีไ่ ม่สมควร ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการรายใดมี
ส่วนได้เสียในธุรกรรมใดทีท่ �ำกับบริษทั ฯ หรือมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ
โดยไม่ชกั ช้า
(15) ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับของ
องค์กรและต่อคนนอกเพือ่ ให้เกิดการน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
(16) จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ด�ำเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแส
(17)ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธรุ กิจในระยะยาว ควบคูไ่ ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(18) แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ใด เพือ่ ช่วย
เหลือและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั ตามความเหมาะสม
(19) แต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทจี่ �ำเป็นและเหมาะสม เพือ่ ช่วยเหลือคณะ
กรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
(20) แต่งตัง้ บุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมในจ�ำนวนอย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
เพือ่ ให้มกี ารควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ และการท�ำรายการต่างๆ ให้ถกู ต้องตาม
กฎหมาย ซึง่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญให้
ครบถ้วนถูกต้อง
(21) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหาก
มีความจ�ำเป็นเพือ่ ประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม

ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจ
สอบคนหนึง่ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วย
เหลือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ ว
กับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการ
ประชุม การน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการ
บันทึกรายงานการประชุม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ พ้นต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก
อย่างไรก็ตามกรรมการตรวจสอบจะมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง เป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ต่อไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั
กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุดงั ต่อ
ไปนี้
(1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษทั
(2) ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ถูกถอดถอน
(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำกับ หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
ก�ำหนด
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณา
และทบทวนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
1/2563 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ได้ก�ำหนด
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบดังนี้
(1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
(2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Inter-
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nal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ
และ/หรือธุรกิจของบริษทั ฯ
(5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
พร้อมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ เข้า
ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(6) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจ
จะมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับ
บริษทั ฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
(7) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการ
บริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับ
บริษทั ฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำ
ปี อัตราก�ำลัง และทรัพยากรทีจ่ �ำเป็นในการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับ
เปลีย่ นแผนงานตรวจสอบในส่วนทีม่ นี ยั ส�ำคัญ รวมถึง
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือ
ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการอยูด่ ว้ ย
(13) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
(14) สอบทาน และให้ ค วามเห็ น ในรายงานผล
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(15) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบ
ประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (ถ้ามี)
(16) ทบทวนและเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์
(17)รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน
(18) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบ
หมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3
คน โดยกรรมการบริหารไม่จ�ำเป็นต้องด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1
คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วย
เหลือในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกีย่ ว
กับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม
น�ำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงาน
การประชุม
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(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และ
ผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
(8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(9) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจในการว่าจ้างหรือ
น�ำผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
(10) ว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่
ให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น
(11) หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท เพื่ อ ด�ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ค วาม
บกพร่องทีส่ �ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริษทั ฯ และ/
หรือธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำเนินการให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ
การกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารอาจพ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละมี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กฎหมายก�ำหนด
(4) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ออก ในกรณี
ที่มีจ�ำนวนกรรมการบริหารต�่ำกว่า 3 คน ให้คณะ
กรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบ
ถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จ�ำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความ
ต่อเนือ่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร
กฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ห ารนี้ ได้ ผ ่ า นการ
พิจารณาและทบทวนแล้ว จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครัง้ ที่ 7/2563 เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 เมือ่ วันที่
11 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ ได้ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ดังนี้
(1) จัดท�ำและก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ นโยบาย เป้ า หมาย แผนธุ ร กิ จ
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบ และด�ำเนินการตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ผ่านกรรมการผู้จัดการ
ของบริษทั ฯ
(3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่
และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทาง
ธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็น
สมควรเพือ่ ด�ำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่
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การลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำนิตกิ รรมสัญญา และ/หรือ
การด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จ
การตามอ�ำนาจอนุมตั ิ (Authority Limits) และ/หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และ/หรือ ตามข้อ
บังคับของบริษทั ฯ
(4) อนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่
เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ (เช่น การซือ้
ขายสินค้า การให้/ รับบริการ และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ) ภายใน
วงเงินตามทีก่ �ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมตั ิ (Authority Limits) และ/หรือ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
(5) พิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงิน
กับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ
จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�ำ้ ประกันและการอืน่ รวมถึงการซือ้ ขาย
และจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ตลอด
จนถึงการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา ยื่นค�ำขอ ค�ำเสนอ
ติดต่อ ท�ำนิตกิ รรมกับส่วนราชการ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิ
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ และ/หรือ การด�ำเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการตามอ�ำนาจอนุมตั ิ
(Authority Limits) และ/หรือ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(6) อนุมตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ �ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยอยูภ่ ายใต้กรอบงบประมาณ
ทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละปี
(7) ก�ำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทน
ส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การ
ก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัลของ
พนักงาน และผูบ้ ริหาร (ทีไ่ ม่ใช่กรรมการผูจ้ ดั การ)
(8) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด
(9) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(10) มอบอ�ำนาจให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคน
ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจหรื อ มอบอ�ำนาจช่ ว งที่ ท�ำให้ ค ณะกรรมการ
บริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษทั
(2) ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ถูกถอดถอน
(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท
มหาชนจาํ กัด หรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนนี้
ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนโดยที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2563 ซึง่ ได้ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนดังนี้
(1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ ง
ของจ�ำนวนคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาด ประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ
(2) ก�ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น�ำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี)
โดยจะด�ำเนินการให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
(3) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ เพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหา
กรรมการทีค่ รบวาระ และในกรณีทคี่ ณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอชือ่ กรรมการรายเดิม ควร
ค�ำนึงถึงผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรายดังกล่าว
ประกอบด้วย
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละ
ท่าน เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นผูม้ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน
(5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนา
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สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัด
แย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก�ำ กั บ ต ล า ด ทุ น แ ล ะ / ห รื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบ
ด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่
ควรเป็นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เลือกกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนซึง่ เป็น
กรรมการอิสระ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และแต่งตัง้
เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การด�ำเนิ น งานของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเกีย่ วกับ
การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม
น�ำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงาน
การประชุม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3
ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั ด้วย) ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาฯ ซึง่ พ้น
ต�ำแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ
สรรหาฯ ได้อกี ในกรณีทกี่ รรมการสรรหาฯ ครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งหรือไม่อาจด�ำรง ต�ำแหน่งจนครบ
ก�ำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจ�ำนวนกรรมการ
สรรหาฯ ตำ�่ กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่าง
ช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีจ่ �ำนวนกรรมการสรรหาฯ
ไม่ครบถ้วนเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจาก
ต�ำแหน่งด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้

กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
สภาวการณ์ ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการ
สรรหาควรดูแลให้บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และ
แจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการด้วย
(6) จัดท�ำและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อ
เนือ่ งให้มผี สู้ บื ทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่
กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งนัน้ ๆ
เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ เพือ่ ให้การ
บริหารงานของบริษทั ฯ สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง
(7) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการท�ำงาน (ไม่วา่ จะอยูใ่ น
รูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน
บ�ำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนส�ำหรับ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป (แล้ว
แต่กรณี)
(8) พิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะ
ยาวของบริษทั ฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จาก
กรรมการแต่ละคน ทัง้ นีค้ า่ ตอบแทนกรรมการควรอยู่
ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการผู ้ จั ด การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยาว
(9) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริษทั ฯ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
(10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์
(11) ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด
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5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิก
จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความ
เสีย่ งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเลือกกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และแต่งตัง้ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ช่วยเหลือในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น�ำส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากต�ำแหน่งด้วย
เหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละมี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กฎหมายก�ำหนด
(4) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ออก
ในกรณีทมี่ จี �ำนวนกรรมการบริหารความเสีย่ งตำ�่ กว่า 3
คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ�ำนวนกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งนีไ้ ด้ผา่ นการ
พิจารณาและทบทวนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ได้
ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดังนี้
(1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสีย่ งที่
บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผล
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

และการจัดการความเสีย่ ง
(9) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด
ผูบ้ ริหาร
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่
28 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ขิ อบเขต อ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
(1) ก�ำหนด แผนการด�ำเนินงาน และแผนงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามทีฝ่ า่ ยจัดการ
น�ำเสนอ รวมทัง้ ก�ำหนดโครงสร้าง และอ�ำนาจบริหาร
งาน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
(2) ดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจ�ำตาม
ปกติธรุ กิจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวิสยั
ทัศน์ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุ ร กิ จ เป้ า หมาย แผนการด�ำเนิ น งาน และแผน
งบประมาณประจ�ำปีทอี่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะ
กรรมการบริษทั
(3) อนุมัติการเข้าท�ำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การ
ซือ้ ขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอืน่ เพือ่ การ
ท�ำธุ ร กรรมตามปกติ ข องบริ ษั ท ฯ และเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการด�ำเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
บริษทั ฯ) ภายในวงเงินตามทีก่ �ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมตั ิ
(Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/
หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และ/หรือ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
(4) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด
งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ โดยรวม
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย
แผนการด�ำเนินงาน และแผนงบประมาณประจ�ำปีของ
บริษทั ฯ ทีอ่ นุมตั ไิ ว้โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั
(5) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ �ำเป็นต่อการด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ ภายในอ�ำนาจและวงเงินตามทีก่ �ำหนด
ไว้ในอ�ำนาจอนุมตั ิ (Authority Limits) และ/หรือ ตาม
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กระทบต่อบริษัทฯ (Identification of Risk) และ
ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั ฯ (Risk
Appetite)
(2) พิจารณาก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งทัง้
ภายนอกและภายในบริษทั ฯ ให้มคี วามครอบคลุม และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ต้อง
ครอบคลุมความเสีย่ งอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
(ก) ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ (Stra
			 tegic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
			 (Compliance Risk)
(3) พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
บริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก�ำกับ
ดูแลระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
(4) ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีระบบ
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กรและ
มีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
(5) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างและแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินและติดตามผล
การจัดการความเสีย่ ง
(6) พิจารณาก�ำหนดงบประมาณและวิธกี ารตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ เพือ่
ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านตามสถานการณ์ความ
เสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ
(7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย
กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และสามารถก�ำกับดูแลระดับความเสีย่ งให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำและการ
สนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรือ่ งการบริหารความ
เสีย่ งระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนือ่ งและสมำ�่ เสมอ
(8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง

ทีค่ ณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด
(6) ก�ำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั ิ ข้อ
ก�ำหนด ส�ำหรับโครงสร้างองค์กรในต�ำแหน่งถัดลงไป
จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตัง้
โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษทั ฯ ใน
ต�ำแหน่งทีต่ ำ�่ กว่ากรรมการผูจ้ ดั การ
(7) ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ�ำเหน็จรางวัล
เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�ำหรับผู้บริหารและ
พนักงานบริษัทฯ ในต�ำแหน่งถัดลงไปจากกรรมการ
ผู้จัดการ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้
(8) ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภาย
ในบริษทั ฯ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไป
ตามนโยบาย และเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึง
รักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
(9) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการปฏิบตั กิ ารของแต่ละสาย
งานของบริษทั ฯ และพิจารณาอนุมตั คิ �ำขอจากสายงาน
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กินอ�ำนาจสัง่ การของสายงานนัน้
รวมถึงพิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรม
ปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะ
กรรมการบริษทั โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไป
ตามทีก่ �ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว ทัง้ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การ มี
อ�ำนาจอนุมตั ทิ สี่ �ำคัญ คือ การลงทุนตามงบประมาณที่
ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ไม่เกิน 200
ล้านบาท การลงทุนทีไ่ ม่เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ไม่เกิน 50 ล้านบาท
และค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการด�ำเนินงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 20
ล้านบาท (ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะค่าใช้จา่ ย)
(10) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั รวม
ทัง้ มีอ�ำนาจด�ำเนินการใดๆ ทีจ่ �ำเป็นในการปฏิบตั หิ น้าที่
ดังกล่าว
(11) มอบอ�ำนาจให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคน
ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนกรรมการผูจ้ ดั การทัง้ นี้
การมอบอ�ำนาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการผู้จัดการนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถ
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อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ก�ำหนด) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ใน
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อืน่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด
1. กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ก�ำหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ ดังนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ
หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้
รับการแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของ
บุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ี
ลักษณะเป็นไปตามที่ก�ำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้
ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
2. ผูบ้ ริหารระดับสูง
เมื่อต�ำแหน่งกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
ว่างลง หรือผูด้ �ำรงต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ใกล้เคียงหรือต�ำแหน่งรองลงมาเป็นผูร้ กั ษาการชัว่ คราว
จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่ า ตอบแทนจะเป็ น ผู ้ ก�ำหนด
คุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ์ ใ นการสรรหากรรมการ
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ และพิจารณา
คั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี ค วามเหมาะสมในด้ า นความรู ้
ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ มีวสิ ยั ทัศน์ และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร เพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี)
ก า ร ก� ำ กั บ ดู แ ล ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
และบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดมาตรการและกลไกทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก�ำกับดูแลและ
บริหารจัดการกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวม
ถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ได้
เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทั ฯ เอง และเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
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หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้
รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การ
เช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คำ�้ ประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่
ใดในท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญา
มีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสาม
ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะตำ�่ กว่า ทัง้ นี้ การ
ค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม ส�ำหรับการพิจารณา
ภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้าน
บาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้
ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
ได้รบั การแต่งตัง้
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน

ก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั ฯ เข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่ละบริษทั เพือ่
ท�ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลให้บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม
ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็น
กรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละบริษทั
(2) คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยแต่ละ
บริษทั จะมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ส�ำคัญตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกีย่ ว
กับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานให้แก่บริษทั ฯ
ทราบ โดยน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประกาศ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม รวมทัง้ เปิดเผยและ
น�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความ
สัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั
ย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และหลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) หากในการเข้าท�ำรายการหรือการด�ำเนินการใดๆ
ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีนยั ส�ำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการ
เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ หรือเข้าข่ายหรือ
เป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งขออนุมตั ิ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ และ/หรือ ขออนุมตั จิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามกฎหมายก่อนการเข้าท�ำรายการ บริษทั ย่อย จะเข้าท�ำ
รายการหรือด�ำเนินการนัน้ ได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
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หุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้ว
แต่กรณี) เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ หากในการเข้าท�ำรายการหรือการเกิด
เหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันท�ำให้บริษัทฯ
มีหน้าทีต่ อ้ งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศที่
เกีย่ วข้อง กรรมการผูแ้ ทนของบริษทั ย่อยดังกล่าวมีหน้า
ทีต่ อ้ งแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ ในทันทีทที่ ราบ
ว่าบริษทั ย่อยมีแผนจะเข้าท�ำรายการหรือเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
(4) บริษทั ฯ จะก�ำหนดแผนงานและด�ำเนินการทีจ่ �ำเป็น
เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม
มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน และบริษทั ฯ จะด�ำเนินการทีจ่ �ำเป็นและ
ติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบ
ในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมในการด�ำเนินธุรกิจ
(5) กรรมการผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อย และ/
หรือ บริษทั ร่วม ต้องติดตามและด�ำเนินการทีจ่ �ำเป็น
ในการจัดให้มกี ารก�ำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
และแผนงานทีส่ �ำคัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็น
ปัจจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ
(6) ในกรณีทเี่ ป็นบริษทั ร่วมทุนทีม่ สี ถานะเป็นบริษทั
ย่ อ ย กรรมการผู ้ แ ทนในบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งพิ จ ารณา
ติดตาม ให้ค�ำแนะน�ำทีจ่ �ำเป็นแก่บริษทั ย่อย รวมถึงจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอเพือ่ ป้องกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ
หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการท�ำงาน
ทีช่ ดั เจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ
(7) การด�ำเนินกิจการของบริษทั ย่อยซึง่ มีนยั ส�ำคัญ เช่น
การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั
ย่อยดังกล่าว การซือ้ หรือขายหุน้ กิจการหรือทรัพย์สนิ
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั ย่อย
การควบหรือเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษทั ย่อยซึง่ มีสถานะเป็นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ เว้นแต่ เป็นกรณีทไี่ ด้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมตั ิ
และด�ำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษทั ฯ
กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ย่อย
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ
น�ำข้อมูลต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ หรือข้อมูลทีห่ ากมีการเปิดเผยออกไปแล้วจะท�ำ
ให้บริษทั ฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ความลับและความส�ำคัญ รวมถึงความลับและ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทน
หรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ต้องไม่ท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ ว
กับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีก่ รรมการ
และผูบ้ ริหาร คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ฉันสามีภริยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ คุ คลดังกล่าว ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การ
รายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 246 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รวม
ทัง้ คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีก่ รรมการและ
ผูบ้ ริหาร คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ฉันสามีภริยา และบุตร
ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ดังกล่าวเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ คุ คลดังกล่าว จัดท�ำและเปิดเผย
รายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และจัดส่งส�ำเนารายงานนีใ้ ห้แก่บริษทั ฯ ใน
วันเดียวกันกับทีส่ ง่ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สั น นิ ษ ฐานว่ า รู ้ ห รื อ ครอบครองข้ อ มู ล ภายในตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบ
และ/หรือ ซึง่ รูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือมูลค่าของหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขาย หลัก
ทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วง
เวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของ
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่น
ทราบจนกว่าจะได้มกี ารแจ้งข้อมูลนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ หากมีการกระท�ำอันฝ่าฝืนระเบียบ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะถือเป็นความผิดทาง
วิ นั ย ตามข้ อ บั ง คั บ การท�ำงานของบริ ษั ท ฯ โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้ แต่ การตักเตือน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์
ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง ตลอดจน
การเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็นพนักงาน ซึง่ การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรง
ของความผิดนัน้ ๆ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี

ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด ส�ำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน
(Audit fee) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 4,500,000.00 บาท
โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ จ�ำนวน
3,940,000.00 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย
จ�ำนวน 560,000.00 บาทและไม่มี ค่าบริการอื่น
(Non-Audit free)
ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด ส�ำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน
(Audit fee) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 4,450,000.00 บาท
โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ จ�ำนวน
4,150,000.00 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย
จ�ำนวน 300,000.00 บาทและไม่มี ค่าบริการอื่น
(Non-Audit free)
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การก�ำกับดูแลกิจการ

การดู แ ลเรื่อ งการใช้ข้อ มูล ภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
นายฉัตรชัย ตวงรัตนพั นธ์ (อายุ 64 ปี)

1

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาเอก International Business United States International University
◆ ปริญญาโท International Marketing United States International University
◆ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :
◆ Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (อายุ 67 ปี)

2

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คู่สมรสของนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

99

นางนาตยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ปี)

3

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
คู่สมรสของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
มารดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีจี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอ็นทีบีเอ็กซ์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 38 ปี)

4

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
พี่สาวของนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.บีซีพี ดีเวลลอปเมนท์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง
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กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ (อายุ 37 ปี)

5

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

5.82%

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชาและนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
น้องสาวของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และพี่สาวของนายมารวย ตั้งมิตรประชา
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนทองมาวิน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนธาริน
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มันนี่โอเค
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นายมารวย ตั้งมิตรประชา (อายุ 29 ปี)

6

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

3
กรกฎาคม
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

5.82%

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา
น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท Global MBA Program University Of Michigan
◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศและการสือ่ สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.ศ.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อะลาดิน ช้อปออนไลน์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แอมพลัส โฮลดิ้ง
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กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

นางสาวพิ กุล สมวัน (อายุ 49 ปี)

7

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
กรกฎาคม
2561

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรมกรรมการ :
◆ Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :
◆ หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
(FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก.ดูโฮม
2558 - 2559 เลขานุการบริษัท บจก.ดูโฮม
2557 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ดูโฮม

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

104

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นายชลิต ทองประยูร (อายุ 64 ปี)

8

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

28
พฤษภาคม
2561
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
◆ ปริญญาตรี การจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
◆ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
◆ วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม แพทยสภา
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบัน		
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
2556 - 2560 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (อายุ 61 ปี)

9

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

26
เมษายน
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
◆ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
◆ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 		
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
◆ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า 		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)
การอบรมกรรมการ :
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 :
◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน 			
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย		
หอการค้าไทย
◆ Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center
◆ Digital Transformation, MBK Training Center
◆ การวิเคราะห์อัตราก�ำลังส�ำหรับองค์กรยุคใหม่, MBK Training Center
◆ การปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน, MBK Training Center
◆ Just Right...ใช่เลย!, MBK Training Center
◆ Agile leader, MBK Training Center
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม บี เค
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ.เอ็ม บี เค
2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล
				
(ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2548 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
2550 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2543 - 2550 กรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
ปัจจุบนั 		 ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ บมจ.เอ็ม บี เค
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (อายุ 67 ปี)
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

3
กรกฎาคม
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania
การอบรมกรรมการ :
◆ Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
◆ Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
				
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
				
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ปทท.)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
				
บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย
2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
				
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บจก.เคทีบเี อส รีทแมเนจเมนท์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
				
บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และอนุกรรมการลงทุน
				
กองทุนการออมแห่งชาติ
2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
				
องค์การเภสัชกรรม
2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
2558 - 2560 กรรมการ บจก.อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2559 ประธานกรรมการรตรวจสอบ และกรรมการ การประปาส่วนภูมภิ าค
2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการตรวจสอบ กลต.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายธรินทร์ ธนียวัน (อายุ 36 ปี)

11

กรรมการ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

3
กรกฎาคม
2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School,
University of Pennsylvania
◆ BBA, Finance, Thammasat University
◆ HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario
– Richard Ivey School of Business
การอบรมกรรมการ :
◆ Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :
2561 - 2563
Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.
2558 - ปัจจุบัน
EVP, Group Strategy and Government Relation /
				
EVP, Chief Commercial Officer Lazada Group
2550 - 2558
Project Leader BCG, The Boston Consulting Group

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร
นายชยานนท์ หอพั ตราภรณ์ (อายุ 32 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University
◆ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
◆ TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2020 หัวข้อ “Strategic Financial Communication”
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
◆ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การด�ำเนินงานของบริษัท (MD&A) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
◆ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2020 หัวข้อ
“Transfer Pricing” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
◆ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
◆ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบทบาทหน้าที่ของกิจการ
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
◆ CFO’ s Orientation Course for New IPOs
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2561 - 2562 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บลจ.หยวนต้า (ประเทศไทย)
2560 - 2561 Executive Director บจก.โอไรอ้อน แอ็ดไวเซอรี่
2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอภิยุช ฟู กุล (อายุ 46 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

0.00%
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ
2557 - 2558 ผู้จัดการแผนกโปรแกรมเมอร์

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

นางจินตนา คูณทวี (อายุ 51 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด เทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก Set up
2557 - 2559 ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวพรรณี ผิวนวล (อายุ 36 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

0.00%
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด
2560 - 2561 ผู้จัดการศูนย์บริการจัดซื้อและขายต่างประเทศ
2559 - 2560 หัวหน้าศูนย์บริการจัดซื้อและขาย
2557 - 2559 พนักงานจัดซื้อในประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

นางนงเยาว์ สะอาด (อายุ 53 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2557 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอาคารสถานที่

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์ (อายุ 37 ปี)
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
◆ ปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
◆ เทคนิคการตรวจสอบรายงานทางบัญชี-การเงิน
เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร ธรรมนิติ
◆ ท�ำความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และทรัพย์สินไม่หมุนเวียนต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
◆ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2020
หัวข้อ “Transfer Pricing” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
◆ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020
“Update on IFRS9 and other new standards” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2561 – ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
2560 – 2561 Head of Costing & CAPEX บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง 		
			 จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 Accounting Division Manager บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด 		
			 (มหาชน)
2553 – 2559 Accountant บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด 		
			 (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง

0.00%
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อม

- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :
◆ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
◆ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
◆ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การด�ำเนินงานของบริษัท (MD&A)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
◆ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผล
ต่องบการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
◆ Fundamentals For Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
◆ หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมกรรมการ :
◆ Company Secretary Program (CSP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Board Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
◆ Effective Minute Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :
2562 - ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์
2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
2559 - 2560 Assistant Accounting Division Manager
			 กลุ่มบริษัท เตียวฮงสีลม จ�ำกัด
2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นางสาวมยุรีย์ สีทา (อายุ 39 ปี)

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับ
การเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัด
ท�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น หมวด 9 ดังนี้

นโยบายภาพรวม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มัน่ ทีจ่ ะแข่งขัน
ทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า
กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอ
ภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีข่ ดั ขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่
เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น
อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและ
ปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้แก่บคุ ลากรของบริษทั ฯ ในทุกระดับ
ชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส
มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
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บริษัทฯ จึงจัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการ
ด�ำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน โดยได้รบั
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ ดูแล ตรวจสอบ และ
สอบทาน การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจ
ด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ของฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ
ควบคุมทีม่ คี วามเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสีย่ ง
ด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบใน
การก�ำหนดนโยบายและก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่
ให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ให้มนั่ ใจ
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(3) คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดให้มรี ะบบและให้การ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุม
ถึงทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทานการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนีอ้ ย่าง
สม�่ำเสมอ
(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และมีหน้าทีใ่ นการ
ให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู ้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานให้บริษทั ทราบถึงการกระท�ำทีเ่ ข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยแจ้ง
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
(4) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้
ร้องเรียนทีแ่ จ้งเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ บุคคล
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการ
สอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
(5) ผู้ที่กระท�ำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ และอาจได้
รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิดกฎหมาย
(6) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ไปยั ง หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ใน
บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน
ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
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แนวทางการปฏิบัติและข้อก�ำหนดในการ
ด�ำเนินการ

ทราบและน�ำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น
(7) บริษัทฯ ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่ง
เสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย และจัดให้มีมาตรการการปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส
อย่างเข้มงวด เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกลงโทษหรือถูกโยก
ย้ายทีไ่ ม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ตรวจ
สอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
(8) บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคล
อื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ
(9) บริษทั ฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการก�ำหนดค่าตอบแทน
ของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายใน
องค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ
(10) บริษทั ฯ จัดให้มรี ะเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยก�ำหนดวงเงิน ตารางอ�ำนาจ
อนุมัติ วัตถุประสงค์ในการท�ำรายการ และผู้รับ ซึ่ง
ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ และมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
(11) เพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มี
ความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง และตรวจสอบ
ให้แน่ชัด
(11.1) การให้ มอบหรือรับของก�ำนัล และการ
เลีย้ งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการ
ค้าปกติหรือประเพณีนยิ มในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
(11.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงิน
สนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าการให้หรือรับ
เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้
เป็นการอ�ำพรางการติดสินบน
(11.3) ในการด�ำเนินกิจการ การติดต่อ การ
เจรจา การประมูล และการด�ำเนินการอืน่ ๆ
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไป
อย่ า งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
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นอกจากนี้ กรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบน
ในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินกิจการ
(12) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระท�ำ
ทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทได้จัด
ช่องทางการติดต่อ การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท
(Whistle Blowing) ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษั ท
ในหั ว ข้ อ การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (ช่ อ งทางการ
ร้ อ งเรี ย นแจ้ ง เบาะแสการกระท�ำผิ ด ) หรื อ อี เ มล
internalaudit@dohome.co.th
(13)บริษทั จะให้ความคุม้ ครองแก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่
อาจได้รับความเสียหาย โดยให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย โดยการรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือ
หลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีการกระท�ำ
ทีเ่ ป็นการทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย ขัดต่อเจตนารมณ์ตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี้ ในทุกขัน้ ตอน
บริษทั ถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจ่ �ำเป็น
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ายงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายการคุ้ ม ครองและให้ ค วามเป็ น
ธ ร ร ม แ ก่ พ นั ก ง า น ที่ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ห รื อ
เบาะแส

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท�ำนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชัน และให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในการเปิดรับข้อร้องเรียน
แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการ
ประพฤติมิชอบนั้น จะต้องมีกระบวนการที่ให้ความ
เป็นธรรม มีความยุติธรรม รอบคอบ และคงความลับ
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุ ค คลผู ้ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้การ
คุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูล
หรือให้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการหาข้อ
เท็จจริง และการสอบสวน เกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ได้ให้
ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแส ดังนี้
ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งเรียน
(1) พนักงานผู้พบเห็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณของบริษทั
(2) พนักงานทีถ่ กู กระท�ำ เช่น การกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ หรือ
ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

อืน่ นัน้ ได้รอ้ งเรียน ให้ขอ้ มูล หรือแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับ
การทุจริต หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษทั รวมไปถึงการที่
บุคคลอื่นนั้นด�ำเนินคดีทางกฎหมาย การเป็นพยาน
การให้ถอ้ ยค�ำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อ ศาล
หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นความผิดวินัยที่ต้องได้
รับโทษ และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
หากเป็นการกระท�ำความผิดตามกฎหมาย
(4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการ
บรรเทาความเสียหายด้วยวิธกี ารหรือกระบวนการทีม่ ี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ าม และทบทวนนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมถึงการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริษทั ฯ เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานตามแบบ 56-1 และ
รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ จะ
เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพ
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค
และเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้
มีการดูแลไม่ให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก
และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มุ ่ ง มั่ น ให้ ก ารเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน และปลูกจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรของ
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสากล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนให้
คูค่ า้ และผูร้ ว่ มธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่เกีย่ วข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะต้อง
ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การให้ความส�ำคัญ
กับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เพือ่ น�ำหลักปฏิบตั ไิ ปปรับใช้ ดังนี้
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ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารอันมิชอบ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสภาพการจ้างงาน อันเนือ่ งมาจากการที่
ตนได้รอ้ งเรียน แจ้งข้อมูล ให้ขอ้ มูล หรือช่วยเหลือใน
ขัน้ ตอนการสืบหาข้อเท็จจริง รวมไปถึงการด�ำเนินคดี
ทางกฎหมาย การเป็นพยาน การให้ถอ้ ยค�ำ หรือการ
ให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อ ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน
(1) หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(2) หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
(3) ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจในทุกระดับ
(4) เลขานุการบริษัท
(5) กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด
วิธกี ารร้องเรียน
(1) ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
(2) ผ่านทางที่อยู่อีเมลของผู้รับข้อร้องเรียน
(3) เว็บไซต์ของบริษัท
(4) ท�ำเป็นจดหมายถึงผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง
โดยการร้องเรียนจะถือเป็นความลับทีส่ ดุ และไม่จ�ำเป็น
ต้องเปิดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนเลือก
ทีจ่ ะไม่เปิดเผยชือ่ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จหรือหลัก
ฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควร
เชือ่ ว่ามีการกระท�ำทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งนี้
หากเปิดเผยตนเองจะสามารถแจ้งผลด�ำเนินการหรือ
รายละเอียดเพิม่ เติมในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนให้ทราบได้
การคุม้ ครองปกป้องผูท้ แี่ จ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
(1) ผู้รับข้อร้องเรียน หรือกรรมการสอบสวน และ
กรรมการบริษทั ถือเป็นความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอนจะต้อง
เก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูเ้ ป็นความลับสูงสุด และไม่เปิด
เผยต่อบุคคลอืน่ หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท�ำผิดวินยั
(2) ผู้รับข้อร้องเรียน หรือกรรมการสอบสวน และ
กรรมการบริษทั อาจจะก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองตาม
ความเหมาะสม โดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอ หากเห็น
ว่าเป็นเรือ่ งร้องเรียนทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
หรือความไม่ปลอดภัย
(3) พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เป็นธรรม
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอืน่ นัน้ อันมีเหตุจงู ใจมาจากทีบ่ คุ คล

กรรมการ และผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
(1) ประกาศนโยบายระดับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทัง้
ภายใน และภายนอกอย่างชัดเจนว่าองค์กรมีนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน
(2) เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
อีกทั้งน�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และวิธีปฏิบัติ
สอดแทรกในทุกกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั
(3) ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดหรืออาจจะเกิดขึน้ จากการประกอบ
ธุรกิจ
(4) ติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงาน บูรณาการ
และวางแผนป้องกันผลกระทบในประเด็นทีก่ จิ กรรมของ
บริษทั อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(5) จัดให้มกี ระบวนการเยียวยาจากผลกระทบหากเกิด
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ แก้ไขและ
ป้องกันผลกระทบ
(6) มีกลไกการร้องทุกข์ส�ำหรับผูพ้ บเห็นหรือได้รบั ผลกระทบ
ก�ำหนดมาตรการเคารพและการป้องกันผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนไว้ในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินธุรกิจ โดย
มีการติดตามรายงานผลอย่างต่อเนือ่ งรวมถึงการจัดให้มี
กลไกร้องทุกข์ส�ำหรับผูท้ พี่ บเห็นหรือได้รบั ผลกระทบ
(7) จัดฝึกอบรม ให้ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนให้กบั
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงได้รบั ซึง่ จะช่วยลด
ความเสีย่ งอันจะน�ำไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
(8) ดูแลเรือ่ งการจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม และการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่
พนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ การจ่ายค่า
ตอบแทนอันเป็นธรรม ไม่เลิกจ้างแรงงานหญิงกรณีตง้ั
ครรภ์ และไม่ใช้แรงงานเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี เป็นต้น
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
(1) ผูบ้ ริหาร พนักงาน คูค่ า้ และผูร้ ว่ มธุรกิจ รวมถึงผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value
Chain) จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
(2) เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
หลักสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ
ซึง่ กันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ อันเนือ่ งมาจากความ
แตกต่างกันในด้านเชือ้ ชาติ ถิน่ ก�ำเนิด ศาสนา ความ
เชือ่ เพศ สีผวิ ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือ
สถานะอืน่ ใดต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ในทุกพืน้ ที่
ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
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(3) หลีกเลีย่ งการกระท�ำทีล่ ะเมิด หรือมีสว่ นร่วมใน
การสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
(4) มีสว่ นร่วม ให้ความร่วมมือ สอดส่อง ดูแลซึง่ กัน
และกัน และสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ และปฏิบตั ติ าม
หลักสิทธิมนุษยชน
(5) เปิดเผยการด�ำเนินการสือ่ สาร และปลูกฝังให้ความ
รู้ ท�ำความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้ง
ให้การสนับสนุนคูค่ า้ และผูร้ ว่ มธุรกิจ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(6) ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดย
ต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือแจ้งไปยังช่องทางที่
ก�ำหนดไว้ (Whistleblowing)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนส�ำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ
ด�ำเนินการเยียวยาวตามสมควร
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
(2) จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงือ่ นไขการจ้าง
งานทีเ่ ป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และ
การพิ จ ารณาผลงานความดี ค วามชอบภายใต้
กระบวนการประเมินผลการท�ำงานทีเ่ ป็นธรรม
(3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัด
อบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร
รวมถึงปลูกฝังทัศนคติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
การท�ำงานเป็นทีมแก่บคุ ลากร
(4) จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษทั ฯ
เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและ
ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และ
ความซือ่ สัตย์ ดังนี้
(1) บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นส�ำคัญ โดย
บริษทั ฯ มุง่ เน้นทีก่ ารใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการผลิต
ทีม่ มี าตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการบริการ
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
(2) บริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะพัฒนาคิดค้นสินค้าและ
บริการใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้สนิ ค้าและบริการทีห่ ลาก
หลาย มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
(3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมี
นโยบายในการด�ำเนินการให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับ
สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน
คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือ่ ให้ลกู ค้ามีขอ้ มูล
ทีถ่ กู ต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
(4) บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และ
มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มี
คุ ณ ภาพและมี ค วามปลอดภั ย ตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

และตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์
และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้า
มีความมัน่ ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการของบริษทั ฯ
(5) บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบลูกค้าสัมพันธ์เพือ่ ใช้ในการ
สือ่ สารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ ว
กับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว
(6) บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปในทางทีม่ ชิ อบ
(7) บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษทั ฯ ให้
ยัง่ ยืน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ตระหนักถึง
ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการจัดการ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิด
ขึน้ อีกทัง้ มีการก�ำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรอย่าง
รูค้ ณ
ุ ค่า และลดการใช้พลังงานทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด
โดยบริษทั ฯ ด�ำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้า
และการให้บริการของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปกป้องมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับตลอดจน
ข้อก�ำหนดต่างๆ รวมถึงพันธะสัญญาข้อผูกพันที่ต้อง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(2) บริษทั ฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ จากการอุปโภค บริโภค การ
บ�ำบัด และควบคุมปริมาณของเสีย และการน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
(3) บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการควบคุม ป้องกัน บ�ำบัด
มลภาวะต่างๆ ให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ
ทัง้ ด้านมลพิษทางน�ำ้ อากาศ ขยะมีพษิ สารเคมี เสียง
และอืน่ ๆ อย่างเคร่งครัด
(4) บริษทั ฯ ก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เกีย่ วกับ
การท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม ติดตาม ทบทวน การปฏิบตั ิ
งานทีม่ ผี ลด้านสิง่ แวดล้อม และสิง่ เสริมให้มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
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นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสุขภาพ
และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วย
เหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่
บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
(5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่บุคลากร
ทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสีย่ ง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของแต่ละบุคคล
(6) ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย
และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้
พนักงานมีจติ ส�ำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึง จัดการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และ
ดูแลสถานทีท่ �ำงานให้ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัย
อยูเ่ สมอ
(7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมหรือ
การกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครอง
พนักงานทีร่ ายงานเรือ่ งดังกล่าว

(5) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อมกับ
พนักงาน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างพฤติกรรมทีด่ ี
ในด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
พนักงานทุกคน
(6) บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น โครงการต่ า งๆ และการ
ประชาสัมพันธ์ ทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์และการปรับปรุง
สิ่ ง แวดล้ อ ม และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง และชุมชน ด้านการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
(7) บริษทั ฯ สือ่ สารให้ลกู ค้า คูค่ า้ ผูค้ า้ ช่วง มีสว่ นร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งเสริมการลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การร่วมพั ฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้นการ
ประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของ
บริษทั ฯ เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นผูน้ �ำด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
และให้บริการด้านวัสดุกอ่ สร้างและ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
แบบครบวงจร บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจ
ไปพร้อมกับการให้ความส�ำคัญเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือ่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
ให้ดีขึ้น อีกทั้งมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ อีกทั้งให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ
เพื่อเป็นแรงผลักดันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ชุมชนพร้อมกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ

กลุม่ บริษทั ฯ น�ำโดยคุณอริยา ตัง้ มิตรประชา และคุณ
สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพและนายมารวย ตัง้ มิตรประชา
กรรมการบริหาร มอบเงิน จ�ำนวน 2,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” และสมทบทุน
“ผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจ” ด�ำเนินการรับ มอบโดย ศ.ดร.
นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิรริ าช
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เพื่อสมทบกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ
มอบเงิ น บริ จ าคจ�ำนวน 1,000,000 บาท โดยมี
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรนิ ทร์ อัศววิทรู ทิพย์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำนวยการฯ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกเหนือจากการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐบาล
แล้ว ทางกลุม่ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารสนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็ น สาธารณะประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานอื่ น กว่ า
262,574.10 บาท
การสนับสนุนทุนการศึกษา และกิจกรรม
ส�ำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา
ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ จึงได้มกี าร
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเน้นให้นกั เรียนในสถานศึกษามีสว่ นร่วมกับการจัด
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้มกี าร
บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษามู ล ค่ า รวมกว่ า
239,414 บาท

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทน�ำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้
และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจทีส่ ร้างประโยชน์
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมี
การส�ำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจทีด่ �ำเนินการอยู่
ในปัจจุบนั ว่าก่อให้เกิดความเสีย่ งหรือมีผลกระทบในทาง
ลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษา
หาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้ง
พิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการการท�ำงานอย่าง
ละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ และเพื่อ
ความเจริญเติบโตควบคูก่ บั การสร้างผลก�ำไรของธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นถึงการ
ประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่เป็นหลักก�ำกับเพื่อขจัด
การล่วงละเมิดสิทธิอนั ชอบธรรมทีอ่ าจเกิดขึน้ สิง่ นัน้ คือ
จริยธรรมทางธุรกิจ และไม่ได้หมายความเฉพาะตัว
ธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงกลไกในการจัดการกับองค์
ประกอบ และหน้าทีข่ ององค์ประกอบของจริยธรรมทาง
ธุรกิจ การยึดหลักจริยธรรมความดีเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานซึง่ ประกอบด้วยคุณธรรมต่าง ๆ กล่าวคือ
การมีจติ ส�ำนึกความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตย์ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และความอดทนความเสียสละ ซึง่ เป็น
ปั จ จั ย หลั ก ท�ำให้ สั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
ปราศจากการเอาเปรียบซึง่ กันและกัน น�ำไปสูก่ ารสร้าง
คุณค่าในองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้จดั ให้มี “คูม่ อื จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิ
ในการท�ำงาน” ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

บริษทั ฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมที่ ค รอบคลุ ม การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและจะ
เผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยสะดวกผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
่ ผ
การด�ำเนินธุรกิจทีม
ี ลกระทบต่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -
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่
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง
ได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

คูม่ อื จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน
ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยนโยบาย และข้อพึงปฏิบตั ิ ที่
สะท้อนถึงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยก�ำหนด
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบตั ิ
(1) นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(2) นโยบายด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
(3) นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน
(5) นโยบายคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน
ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
(6) นโยบายงดให้และงดรับของขวัญ
(7) การดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงานฉบับนี้
การรับเรือ่ งร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรม
ทางธุรกิจกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้า
ทีต่ อ้ งรับทราบและปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรมทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงานอย่างเคร่งครัด หากพบ
ว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการกระท�ำใดๆ ทีข่ ดั ต่อจริยธรรม
ทางธุรกิจ บริษทั จะด�ำเนินการพิจารณาลงโทษตามแต่
กรณี
ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชา ควรเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการ
ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงควรช่วยส่งเสริม
สร้างจิตส�ำนึก และการอบรมให้พนักงานยึดถือและ
ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เรี ย น ท่ า นผู้ถือ หุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้หน้าที่ที่
ก�ำหนดไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแล
ให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม อันจะท�ำให้บริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อควบคุมให้ความ
เสีย่ งโดยรวมของ บริษทั ฯ อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุม
รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็นดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งปี 2563
รายชือ่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายชลิต ทองประยูร

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

4

2. นายอดิศกั ดิ์ ตัง้ มิตรประชา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

4

3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการบริหารความเสีย่ งบ

4

4

รายละเอียดการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญในปี 2563 สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และทบทวนปัจจัยความเสีย่ ง รวมถึงระดับความเสีย่ งระดับ
องค์กร ได้พจิ ารณาถึงการเปลีย่ นแปลงต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค รวมถึงการแข่งขัน
ในกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาการก�ำหนดแผนการบริหารความเสีย่ ง และ
ทบทวนความเสีย่ งส�ำคัญทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่ งด้าน
กลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย พร้อมทั้ง
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ ง ผลกระทบต่อ
ธุรกิจ การตอบสนองต่อความเสีย่ ง และการควบคุมทีม่ อี ยู่
รวมถึงการติดตามและประเมินผลโดยครบถ้วน
3. รับทราบรายงานความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยง
ส�ำคัญในระดับองค์กรร่วมกัน ทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมีนยั ยะ
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จ�ำนวนครัง้ การประชุม จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

ส�ำคัญต่อเป้าหมายของการด�ำเนินงานบริษทั ฯ พร้อมหาวิธี
การควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจ
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
ได้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั
ได้รบั ทราบอย่างต่อเนือ่ ง และยังมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดัน
ให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นสากล เพือ่
ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียมีความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ

นายชลิต ทองประยูร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการให้ความส�ำคัญ
ต่อการควบคุมภายใน โดยมีการก�ำกับดูแลติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุม
ภายในเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาว การใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน และการ
ด�ำเนินงานให้มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจน
ป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น และชื่ อ เสี ย งของ
บริษัทฯ บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวม
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และได้ก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ โดยก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและ
สายงานการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนในการถ่วงดุล เพือ่
ให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมคล่องตัว รวมทั้ง
ก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ
(Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ขององค์กร
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สภาพแวดล้อมและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารจัดการความเสีย่ ง ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
และการปฏิบัติตามนโยบาย ให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การดูแลมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในซึง่ มีความ
เป็นอิสระขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ น
การตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความ
เสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบตั งิ านของ
ทุกหน่วยงาน ทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยน�ำกรอบ
แนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) กรอบการบริหารความ
เสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) และ
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ ภายใต้การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing : IIA) เพือ่ ให้การด�ำเนิน
งานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากทีส่ ดุ
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความ
เสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจทัง้ จากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร โดยได้จดั ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee: RMC) เพือ่ ท�ำหน้าที่ ก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสีย่ งขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่ นระดับ
ทีอ่ งค์กรยอมรับได้ และก�ำหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่แก่พนักงาน
รับทราบ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการด�ำเนินงาน ด้านการ
เงิน ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ตา่ งๆ
เป็นต้น รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่
บริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และทัน
เวลา รวมทั้งมีการก�ำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของการ
บริหารความเสีย่ ง (Key Risk Indicator หรือ KRI) โดย
ก�ำหนดให้มีการประชุมประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการ
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ทบทวนปัจจัยเสีย่ งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ จากภายนอกและ
ภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
กิจกรรมการควบคุม

บริษทั ได้จดั ให้มกี จิ กรรมการควบคุมเพือ่ ตอบสนองต่อความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ความ
ซับซ้อน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบตั งิ าน ครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ าน
ด้านการเงิน การจัดซือ้ การท�ำรายการระหว่างกัน การซือ้
ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็นต้น
ตลอดจนก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในการท�ำรายการของฝ่าย
จัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทัง้
ประเภททีป่ ฏิบตั โิ ดยบุคลากร (Manual Control) และระบบ
อัตโนมัต(ิ Automated Control) ทัง้ ในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และเชิงตรวจหารายการความเสีย่ ง (Detective Control) รวมถึงการแบ่งแยกหน้าทีง่ าน การบันทึก
รายการ การอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบ และการจัดการดูแล
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน
ทัง้ นีน้ โยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ มีการทบทวน
ให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
ในการท�ำธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมี
มาตรการทีร่ ดั กุมในการติดตามดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการท�ำ
ธุรกรรมนัน้ ๆ ด�ำเนินการตามระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านและ
ผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ กี่ �ำหนด เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั เป็นส�ำคัญ
อีกทัง้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่
ชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
ต่างๆ ให้บคุ ลากรทีร่ บั ผิดชอบรับทราบและน�ำไปปฏิบตั ิ โดย
ทุกหน่วยงานของฝ่ายจัดการในฐานะปราการด่านที2่ (Second Line of Defense) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในฐานะปราการด่านที่ 3 (Third Line of Defense) ท�ำ
หน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการออกแบบระบบการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบนั และ
ทันต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจทีม่ กี ารขยายตัว
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพฤติกรรมของผู้
บริโภค โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย และ
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และ
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมิน และ
ติดตามผลการด�ำเนินธุรกิจ โดยเปรียบเทียบผลการด�ำเนิน
งานกับเป้าหมายของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เป็นประจ�ำทุกเดือน รวมทัง้ การประเมินผล และติดตาม
ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านการดูแลทรัพย์สิน
และด้านการทุจริต เป็นต้น ทีม่ ผี ลกระทบต่อฐานะชือ่ เสียง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ยังคงด�ำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามทีก่ �ำหนดไว้ และ
สามารถจัดการกับความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างทันท่วงที
ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ เรือ่ งทีม่ ผี ลต่อการควบคุมภายใน จะ
ถูกรายงานต่อผู้รับผิดชอบ โดยเรื่องที่มีนัยส�ำคัญจะถูก
รายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใน
เวลาทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุม
ภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึง
เรื่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานที่มีผล
ต่อการควบคุมภายในได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
ทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุม
ภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต และน�ำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และทุกปี ซึง่ ผลการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไม่พบประเด็น ทีเ่ ป็นข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ า้ งอิงจาก COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 20 หลักการย่อย
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และยังได้ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็น
ประโยชน์ โดยมีความเห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายในและ
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มี
จรรยาบรรณ และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน(International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing : IIA) ในการสร้างความ
เชือ่ มัน่ (Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพือ่
ให้กระบวนการท�ำงานภายในองค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงความถูกต้องเชือ่ ถือได้
ของข้อมูลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบตั ติ าม
ข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอโดย
เฉพาะในประเด็นทีส่ �ำคัญหรือมีความเสีย่ งสูง และรับทราบ
รายงานเหตุการณ์ทผี่ ดิ ปกติ เช่น กรณีการทุจริต การปฏิบตั ิ
ทีผ่ ดิ กฎหมายร้ายแรง การกระท�ำของผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ง่
ผลต่อจริยธรรม เป็นต้น เพือ่ หาสาเหตุและแนวทางป้องกัน
ความเสียหายหรืออาจเกิดขึน้ ซ�ำ้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคูก่ บั การบริหารความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีบ่ ริษทั ฯยอมรับได้ และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ
ของผูต้ รวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่าง
ชัดเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่
ติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่
วางไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและวิธกี าร
ดูแล เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ รือ่ งความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ โดยการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้บุคลากรของ
บริษทั ฯ ทุกคนต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ในการตัดสินใจด�ำเนินการต่างๆทางธุรกิจ โดยพิจารณาแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมทีด่ ี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ ได้มขี อ้
ก�ำหนดมิให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียหรือเกีย่ วข้องเข้าร่วมตัดสินใจ
ในเรือ่ งทีต่ อ้ งมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมตั ติ า่ งๆ โดยในปี
ทีผ่ า่ นมาของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หากวาระ
ใดมีการพิจารณาเรือ่ งทีก่ รรมการท่านใดอาจมีสว่ นได้เสีย
หรือเกีย่ วข้อง กรรมการท่านนัน้ จะงดออกความเห็นในวาระ
ดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
ให้ความเห็นต่อรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม
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ติดตามผลข้อมูล เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการน�ำข้อมูลที่
ส�ำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ มีความ
ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก�ำหนด
นโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ใช้ขอ้ มูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลทีเ่ หมาะสมเพียงพอ

และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยก�ำหนด
ทัง้ นี้ รายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการทีม่ คี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ าร
ท�ำรายการดังกล่าว รวมทัง้ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
นอกจากนี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ฯจึงได้จดั ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ท�ำหน้าทีร่ ายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหลัก
เกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้ จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้
กับเลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ให้บริษทั ฯ ใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดตามดูแลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
โดยในปี 2563 ไม่มเี หตุการณ์ใดทีเ่ ป็นการประพฤติ หรือ
ปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสมในเรือ่ งของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน จึง
ก�ำหนดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรม
กับจรรยาบรรณของบริษทั ฯ โดยห้ามไม่ให้มกี ารใช้โอกาส
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน หรือท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขัน
กับบริษทั ฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน
เพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ หรือให้
ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของ
บริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วยความ
ระมัดระวัง ได้แก่
1. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษทั โดยก�ำหนดช่วงระยะเวลาห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่
ข้อมูลดังกล่าวของบริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น
ให้ ผู ้ อื่ น ทราบจนกว่ า จะได้ มี ก ารแจ้ ง ข้ อ มู ล นั้ น ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ อาจต้องระวางโทษตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของบริษทั ฯ อาจต้องรับโทษตามข้อบังคับเกีย่ วกับ
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การท�ำงานของบริษทั ฯ ด้วย
โดยในปี 2563 ไม่มเี หตุการณ์ใดทีเ่ ป็นการประพฤติหรือปฏิบตั ิ
ไม่เหมาะสม ในเรือ่ งของการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
2. การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คูส่ มรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีก่ รรมการและผูบ้ ริหาร คูส่ มรส
หรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ฉันสามีภรรยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว เป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ
30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ คุ คลดังกล่าว
ต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตาม
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลง
3. ช่วงห้ามเผยแพร่ขอ้ มูล (QUIET PERIOD)
การจ�ำกัดการให้ข้อมูลก่อนวันประกาศงบการเงินบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดช่วงเวลางดให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ แก่กลุม่ บุคคลเฉพาะกลุม่ เช่น นักวิเคราะห์
นักลงทุน และผู้ถือหุ้น เป็นต้น อย่างน้อย 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เพือ่ ให้การรับรูข้ อ้ มูลอยูใ่ นเวลา
เดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนรายย่อยทัว่ ไป ทีจ่ ะทราบ
ผลประกอบการต่อเมือ่ บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน และเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าวแล้วเท่านัน้
ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตัง้ ให้นางสาวนราลัย พรมสาร ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นผู้
ด�ำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยให้
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เนือ่ งจากเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบภายใน อีก
ทั้งด�ำรงต�ำแหน่งด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
รวมถึงเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายใน จากสมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (IIA) จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

รายงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
2. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
3. นายชลิต ทองประยูร

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมี
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี งบการเงินรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหารของ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีการสอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน ผลการสอบทานพบว่าบริษทั ฯ
มีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และผูใ้ ช้งบการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ยังมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิ น
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่าการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันและ
ลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น โดยมี ค วามเห็ น ว่ า
บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ และ
มีประสิทธิภาพต่อการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

3. การบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ท�ำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะความเสี่ยง
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทีไ่ ม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ที่ส�ำคัญ รวมถึงเสนอแผนบริหารความเสี่ยง และ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อเป้า
หมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ของบรษัทฯ ผลการ
สอบทานพบว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติฝ่าฝืนและก�ำชับให้
ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยง หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้
ก�ำหนดให้มกี ารรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ยึดหลักความถูกต้อง ความระมัดระวัง ความสมเหตุ
สมผล และความโปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบ
ภายในเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงหลักการตรวจสอบ
โดยเน้นเรื่องระดับความเสี่ยงของกิจการ แผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี ข้อมูลจากรายงานผลการ
ตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงาน การ
ตรวจสอบในประเด็นทีส่ �ำคัญ และให้ค�ำแนะน�ำในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งประเมินผล
งานประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี
ความเห็นว่า การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การสอบทานการป้ อ งกั น และตรวจ
สอบการทุ จ ริ ต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบ
การทุจริต รวมถึงสอบทานมาตรการและการก�ำหนด
แนวทางเชิงป้องกัน การทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบ
ต่างๆ ก�ำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน การรับแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิดและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
ตลอดทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการสอบสวน
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน
8. การพิ จารณาคัดเลือก และแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีประจ�ำ ปี2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณา
อั ต ราค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด โดย
พิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปีที่
ผ่านมา โดยเห็นว่าเป็นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั
เป็นอย่างดี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ขออนุ มั ติ ต ่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดง
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 บริษัทได้จัดท�ำงบการเงินโดยถูกต้อง ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้ง
มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

นายสุ เวทย์ ธีรวชิรกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
1. บริษทั
ทุนธาริน จำ�กัด

ลักษณะ
รายการ
1.1 รายการขาย
สินค้า
◆ รายได้จากการขาย
◆ ลูกหนีก
้ ารค้า
1.2 รายการซือ้
สินค้าสำ�เร็จรูป
◆ ซือ
้ สินค้า

2. บริษทั ทุนทอง
มาวิน จำ�กัด

3. บริษทั เงิน
เทอร์โบ จำ�กัด

2.1 รายการขาย
สินค้าและเช่าพืน้ ที่
◆ รายได้จากการขาย
◆ รายได้คา่ เช่าพืน
้ ที่
◆ ลูกหนีก
้ ารค้า
- ยอดยกมาต้นงวด
- เพิม่ ระหว่างงวด
- ชำ�ระระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือ
ปลายงวด
3.1 รายการขาย
สินค้าและเช่าพืน้ ที่
◆ รายได้จากการขาย
◆ รายได้คา่ เช่าพืน
้ ที่
◆ ลูกหนีก
้ ารค้า
- ยอดยกมาต้นงวด
- เพิม่ ระหว่างงวด
- ชำ�ระระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลาย
งวด

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสม
ผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.86
-

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทเครื่อง
ใช้สำ�นักงานเป็นส่วนใหญ่ให้แก่
บริษัท ทุนธาริน จำ�กัด โดยมีราคา
และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก

การทำ�รายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ
โดยมีราคาและเงือ่ นไข
ทัว่ ไปเสมือนกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป จาก
บริษัท ทุนธาริน จำ�กัด เพื่อนำ�มา
จำ�หน่ายต่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน
กับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

การทำ�รายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ
โดยมีราคาและเงือ่ นไข
ทัว่ ไปเสมือนกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
กลุ่มบริษัทฯ ขายประเภทอุปกรณ์
และเครื่องใช้สำ�นักงานเป็นส่วนใหญ่
ให้แก่ บริษัท ทุนทองมาวิน จำ�กัด
โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน
กับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

การทำ�รายการดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย
มีราคาและเงือ่ นไขทัว่ ไป
เสมือนกับการทำ�รายการ
กับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้
สำ�นักงานเป็นส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท
เงินเทอร์โบ จำ�กัด โดยมีราคา
และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก

การทำ�รายการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ
โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทั่วไปเสมือนกับการ
ทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

0.33

0.23
0.04
0.01
0.27
(0.26)
0.02

4.51
0.15
1.93
4.66
(4.88)
1.75

129

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรการและขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารท� ำ
รายการระหว่ า งกั น หรื อ รายการที่ เ กี่ ย ว
โยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้า
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และหลักการเกีย่ วกับข้อตกลง
ทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือ
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และหลัก
เกณฑ์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีทกี่ ฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้รายการทีเ่ กีย่ วโยง
กั น นั้ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความ
จ�ำเป็นในการท�ำรายการและความสมเหตุสมผลของราย
การนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าท�ำรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติทเี่ ป็นข้อตกลงทางการค้าที่
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไป
ตามหลักการดังนี้
(ก) การท� ำ รายการที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ เ ป็ น หลั ก การให้ ฝ ่ า ย
จัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็น
ข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป ระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ น
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดท�ำรายงาน
สรุปการท�ำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการ
ในทุกไตรมาส
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(ข) การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็นเงือ่ นไข
การค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความ
เห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญใน
การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ
เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความ
เป็นอิสระ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
เข้าท�ำรายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุ
สมผล โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันใน
อนาคต

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะ
กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และหลั ก เกณฑ์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ หากมีการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระทีเ่ กีย่ ว
กับการพิจารณาการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และ
ค�ำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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1. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ
1.1 ภาพรวมการด�ำเนินงาน

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ ทัง้ การส่งออก การผลิต และการท่องเทีย่ ว
แม้วา่ รัฐบาลจะเร่งกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆ
แต่เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงไม่ปรับตัวดีขนึ้ เท่าทีค่ วร
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กลุม่ บริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบอย่าง
หนักจากการปิดสาขาจ�ำนวนมาก ด้วยความสามารถและ
การร่วมแรงร่วมใจกันของผูบ้ ริหารและพนักงานในองค์กร
ทุกคน จึงท�ำให้ในปี 2563 ยังคงมีผลการด�ำเนินงานที่
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและรายได้ของสาขาเดิมยังเติบโตได้
โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 18,928.38 ล้านบาท และก�ำไร
สุทธิเท่ากับ 726.68 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.3 และ
ร้อยละ 0.2 ตามล�ำดับ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ฯ เห็นถึงความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผล
ตอบแทนสูงสุดให้กลุม่ บริษทั ฯ
ในปี 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีสาขาทีเ่ ปิดด�ำเนินการโดยแบ่ง
เป็นสาขาขนาดใหญ่ 12 สาขา ได้แก่ สาขาอุบลราชธานี
สาขานครราชสีมา สาขารังสิต สาขาขอนแก่น สาขา
อุดรธานี สาขาพระราม 2 สาขาบางบัวทอง สาขา
เชียงใหม่ สาขาบางนา สาขาเพชรเกษม สาขาสุรนิ ทร์
และสาขามาบตาพุด และสาขาขนาดเล็ก (Dohome
ToGo) 11 สาขา ได้แก่ แม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ์
แม็คโครสาขาสาทร บิก๊ ซีสาขาบางพลี เทสโก้โลตัสสาขา
โคราช พันธุ์ทิพย์สาขางามวงศ์วาน เทสโก้โลตัสสาขา
บางนา คอสโม่-วอล์ก ตลาดชัชวาล ตลาดไทยสมบูรณ์
ตลาดรวยทรัพย์ และตลาดไทยรุง่ ทิพย์ โดยในปี 2563
กลุม่ บริษทั ฯ ได้เริม่ เปิดด�ำเนินการสาขาสุรนิ ทร์ในเดือน
กรกฎาคม และสาขามาบตาพุดในเดือนกันยายน เพือ่
รองรับกลุ่มลูกค้าที่อาศัยและประกอบกิจการในพื้นที่
จังหวัดนัน้ ๆ และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ในปี 2563
กลุม่ บริษทั ฯ ได้เริม่ เปิดด�ำเนินการสาขาสุรนิ ทร์และสาขา
มาบตาพุด เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ และ
จังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ในปี 2563 กลุม่ บริษทั ฯ เปิด
สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) เพิม่ 6 สาขา ได้แก่
เทสโก้โลตัสสาขาบางนา คอสโม่-วอล์ก ตลาดชัชวาล
ตลาดไทยสมบูรณ์ ตลาดรวยทรัพย์ และตลาดไทยรุง่ ทิพย์
เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และตอบโจทย์ทกุ ความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้า ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงได้งา่ ยและ
สะดวกยิง่ ขึน้
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กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าภายใต้ตรา
สินค้าอืน่ (Non-house Brand) และสินค้าภายใต้ตรา
สินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ (House Brand) โดยกลุม่ บริษทั ฯ
มี สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากการขายและค่ า บริ ก ารจากการ
จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ (House
Brand) ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากร้อยละ 16.0 ในปี
2562 เป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2563 ของรายได้จากการ
ขายและค่าบริการ ซึง่ ในอนาคต กลุม่ บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้า
หมายที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่ม
บริษทั ฯ (House Brand) เป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้
จากการขายและค่าบริการภายในปี 2565
นอกจากนี้ เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เหตุการณ์ดงั
กล่าว ส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามล�ำดับ
ดังนี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8
สาขา และสาขา Dohome ToGo 6 สาขาของกลุม่ บริษทั ฯ
ต้องปิดบริการสาขาลงชัว่ คราวตามประกาศพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) และประกาศของแต่ละจังหวัดที่สถาน
ประกอบการสาขาตัง้ อยู่ ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทั ฯ ยังสามารถให้บริการสัง่ ซือ้ สินค้าแบบออนไลน์
(E-Commerce) และช่องทางการสัง่ ซือ้ สินค้าโดยตรงทาง
โทรศัพท์ผา่ นทีมงานขายสินค้าและทีมงานผูแ้ ทนขายได้
ตามปกติ ทัง้ นีห้ ลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาครัฐ
มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุม่ บริษทั ฯ ได้
กลับมาเปิดให้บริการสาขาตามปกติ โดยสาขาขนาดใหญ่
4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม สาขา
โคราช และสาขาอุดรธานี สามารถกลับมาเปิดให้บริการ
ได้ตามปกติตงั้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ
เปิดให้บริการตามปกติครบทุกสาขาทั้งสาขาขนาดใหญ่
และสาขาขนาดเล็ก Dohome ToGo ตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพือ่ รองรับความต้องการจับจ่าย
ใช้สอยของลูกค้า โดยมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่าง
เข้มงวด
ต่อมาปลายปี ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิด
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ ส่งผลให้มีค�ำสั่งจากภาครัฐให้ปิดการให้
บริการส่วนค้าปลีกส�ำหรับสาขาซีง่ มีทตี่ งั้ สถานประกอบ
การสาขาในจังหวัดสมุทรสาครและระยอง ได้แก่ สาขา
พระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ทีป่ ดิ บริการชัว่ คราว
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1.2 ภาพรวมผลการด�ำเนินงานและฐานะทาง
การเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายและ
ค่าบริการ โดยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2562 และ 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและ
ค่าบริการเท่ากับ 18,445.36 ล้านบาท 17,868.70 ล้าน
บาท และ 18,777.38 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยรายได้ใน
ปี 2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 จากปีกอ่ นหน้า มีสาเหตุ
หลักมาจากรายได้ของสาขาเดิมทีเ่ ติบโตเพิม่ ขึน้ การเพิม่
ของรายได้จากสาขาทีเ่ ปิดในปี 2562 และเปิดด�ำเนินการ
เต็มปี ในปี 2563 ได้แก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาด
เล็ก Dohome (ToGo) 5 สาขา และรายได้จากสาขาใหม่
ทีเ่ ปิดในปี 2563 ได้แก่ สาขาสุรนิ ทร์และสาขามาบตาพุด
และสาขาขนาดเล็ก Dohome (ToGo) 6 สาขา
กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 2,684.50
ล้านบาท 2,957.96 ล้านบาท และ 3,040.08 ล้านบาท
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ
14.6 ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 16.2 ตามล�ำดับ โดย
ในปี 2562 อัตราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ฯ ปรับตัวสูง
ขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการ
ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) ซึง่ เป็นกลุม่ สินค้าทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นทีส่ งู กว่า
สินค้าภายใต้ตราสินค้าอืน่ (Non-house Brand) และการ
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

เพิม่ ขึน้ ของอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของสินค้าหลายกลุม่ รวมถึง
สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งที่สูงขึ้น
ประกอบกับการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลือ่ นไหวช้าในไตรมาสแรกของปี 2562 มูลค่าเท่ากับ
73.29 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับปรุงประมาณ
การตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้า ทัง้ นี้
ในการตัง้ ส�ำรองดังกล่าวกลุม่ บริษทั ฯ ได้จ�ำแนกกลุม่ สินค้า
ให้มคี วามละเอียดมากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับอายุสนิ ค้า
และระยะเวลาการเสื่อมสภาพและการล้าสมัยมากขึ้น
รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และในปี 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มี
อัตราก�ำไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง เนือ่ งจากในปี 2562 มีการกลับ
รายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้ามูลค่า
เท่ากับ 73.29 ล้านบาท ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้
เดียว อีกทัง้ การปิดพืน้ ทีค่ า้ ปลีกชัว่ คราวในบางสาขาตาม
ค�ำสัง่ ของภาครัฐเพือ่ ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท�ำให้รายได้
จากการขายผ่านช่องทางค้าปลีกลดลง ซึง่ ส่งผลต่ออัตรา
ก�ำไรขัน้ ต้นในช่วงทีป่ ดิ พืน้ ทีค่ า้ ปลีก อย่างไรก็ตาม กลุม่
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุม่
บริษทั ฯ (House Brand) เพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการ
บริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
เพิม่ ขึน้ ของอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของสินค้าหลายกลุม่ และมี
รายได้จากการบริหารศูนย์กระจายสินค้า (Distribution
Center) เพิม่ ขึน้ ท�ำให้ตน้ ทุนสินค้าลดลงและเพิม่ อัตรา
ก�ำไรขัน้ ต้น
กลุม่ บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 438.75 ล้านบาท
725.51 ล้านบาท และ 726.68 ล้านบาทตามล�ำดับ หรือ
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 4.0
และ ร้อยละ 3.8 ตามล�ำดับ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 16,674.63 ล้านบาท
18,151.71 ล้านบาท และ 20,765.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากการก่อสร้างสาขา
สุรนิ ทร์และสาขามาบตาพุด ทีเ่ ริม่ เปิดด�ำเนินการในช่วง
กลางปี 2563 และงานระหว่างก่อสร้างของสาขาแหลม
ฉบังทีจ่ ะเปิดด�ำเนินการในเดือนมกราคมปี 2564 การ
เพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือเพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ ของยอด
ขายและการเปิดสาขาสุรนิ ทร์ สาขามาบตาพุด และสาขา
แหลมฉบัง และการเพิม่ ขึน้ ของการบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์
สิทธิการใช้จากนโยบายบัญชี TFRS16 ส�ำหรับมูลค่าหนี้
สินรวมของกลุม่ บริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2562 และ 2563 เท่ากับ 11,882.27 ล้านบาท 11,691.34
ล้านบาท และ 13,675.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย
หนีส้ นิ รวม ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากเงินกูย้ มื จากสถาบันการ
เงินตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
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อีกครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปิด
ด�ำเนินการตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม
ประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุด ที่
ปิดบริการชัว่ คราวตัง้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2563 และ
กลับมาเปิดด�ำเนินการตามปกติในวันที่ 27 มกราคม
2564 ตามประกาศของจังหวัดระยอง
กล่าวโดยสรุป ภาพรวมผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563
ของกลุม่ บริษทั ฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ถึงแม้วา่ จะได้รบั
ผลกระทบจากค�ำสั่งการปิดสถานประกอบการสาขา
ชัว่ คราว แต่กลุม่ บริษทั ฯ สามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ใน
การจัดจ�ำหน่าย ปรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิด
สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายกลุ่มลูกค้า และ
พัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ ได้รบั การตอบรับ
และประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษทั ฯ จะยังคงเพิม่ การพัฒนาศักยภาพของระบบการ
จัดจ�ำหน่ายที่มีอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
บุคลากร พัฒนางานบริการต่างๆ เพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถ
ขับเคลือ่ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ภายใต้การ
เปลีย่ นแปลงจากสิง่ แวดล้อมต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์สงู สุดทีล่ กู ค้า พนักงาน คูค่ า้ จะได้รบั อย่าง
เหมาะสมและพึงพอใจสูงสุด

และเงินทุนในการขยายธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ การเพิม่
ขึน้ ของจ�ำนวนเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ การเพิม่ ขึน้
ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากการขยายสาขาของกลุม่ บริษทั ฯ
และการเพิม่ ขึน้ ของการบันทึกหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจาก
นโยบายบัญชี TFRS16 ส�ำหรับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุม่
บริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
เท่ากับ 4,792.37 ล้านบาท 6,460.37 ล้านบาท และ
7,089.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วน
ใหญ่เพิม่ ขึน้ จากการจ่ายหุน้ ปันผล และการเพิม่ ขึน้ ตาม
ก�ำไรสะสมทีส่ งู ขึน้
1.3 ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนิน
งาน
1.3.1 รายได้

กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการ
ด้านวัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงบริการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ชอื่ ทางการค้าว่า “ดูโฮม” โดยรายได้
ของกลุม่ บริษทั ฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขาย
และค่าบริการ โดยค่าบริการส่วนใหญ่เป็นรายได้คา่ จัดส่ง
สินค้าให้แก่ลกู ค้าเพือ่ เป็นการส่งเสริมการขาย และ (2)
รายได้อนื่ เช่น เงินสนับสนุนจากเจ้าของสินค้า และราย
ได้คา่ เช่าและค่าบริการ เป็นต้น
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 18,535.17 ล้าน
บาท 17,971.82 ล้านบาท และ 18,924.82 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ลดลง 563.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ใน
ปี 2562 และเพิม่ ขึน้ 953.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3
ในปี 2563 ตามล�ำดับ
(1) รายได้จากการขายและค่าบริการ

กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
รายได้จาก
การขายและ
ค่าบริการ(1)
รายได้อื่น

รวมรายได้

18,535

17,972

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและค่าบริการ
เท่ากับ 18,445.36 ล้านบาท 17,868.70 ล้านบาท และ
18,777.38 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยรายได้ในปี 2563
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 จากปีกอ่ นหน้า มีสาเหตุหลักมาจาก
รายได้ของสาขาเดิมเก่าที่เติบโตเพิ่มขึ้น การเพิ่มของ
รายได้จากสาขาทีเ่ ปิดในปี 2562 และเปิดด�ำเนินการเต็ม
ปี ในปี 2563 ได้แก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาดเล็ก
Dohome (ToGo) 5 สาขา และรายได้จากสาขาใหม่ที่
เปิดในปี 2563 ได้แก่ สาขาสุรนิ ทร์และสาขามาบตาพุด
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18,925

หมายเหตุ : (1) รายได้
ค่าบริการส่วนใหญ่มาจาก
ค่าบริการจัดส่งสินค้า

และสาขาขนาดเล็ก Dohome (ToGo) 6 สาขา
รายได้ จ ากการขายและค่ า บริ ก ารของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
สามารถแบ่งตามประเภทสินค้าได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
(1) สินค้าภายใต้ตราสินค้าอืน่ (Non-house Brand) และ
(2) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand)
รายได้จากการขายและค่าบริการของกลุม่ บริษทั ฯ ส่วน
ใหญ่มาจากการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าอืน่ (Nonบริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

กราฟรายได้จากการขายและค่าบริการตามประเภทสินค้า
2561

2562

2563

16.0

สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น

สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ

house Brand) อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ มีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ
(House Brand) ซึง่ เป็นสินค้าทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นสูง ให้
เป็นร้อยละ 20.0 ของรายได้จากการขายและค่าบริการ
ภายในปี 2565 โดยสัดส่วนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ
กลุม่ บริษทั ฯ (House Brand) ของกลุม่ บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุม่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการ
จากการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ
(House Brand) เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 16.5 จากเดิมร้อย
ละ 16.0 เป็นผลมาจาก (1) นโยบายของกลุม่ บริษทั ฯ ใน
การเพิม่ สัดส่วนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ
(House Brand) และ (2) การคัดเลือกสินค้าทีต่ รงต่อ
ความต้องการของลูกค้า
(2) รายได้อนื่
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ เท่ากับ 89.81 ล้านบาท
103.12 ล้านบาท และ 147.44 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 0.8
ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปีบญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้อนื่
เท่ากับ 89.81 ล้านบาท และ 103.12 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 13.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากเงินสนับสนุนจากผู้ผลิต และ/หรือ
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก (1) การได้รบั เงิน
สนับสนุนเพือ่ จัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษ (2) การ
ได้รบั เงินสนับสนุนการท�ำการตลาดของสาขาเพชรเกษม
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ทีเ่ พิง่ เปิดใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (3) รายได้เงินค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยกรณีพนื้ ทีอ่ าคารของ
สาขาพระราม 2 ทรุดตัวลงในปี 2560 และ (4) เงิน
สนับสนุนการช่วยเหลือเหตุการณ์นำ�้ ท่วมจากคูค่ า้
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปีบญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้อนื่
เท่ากับ 103.12 ล้านบาท และ 147.44 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 44.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.0 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากเงินสนับสนุนจากผูผ้ ลิต และ/หรือ
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก (1) การได้รบั เงิน
สนับสนุนเพือ่ จัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษ (2) การ
ได้รับเงินสนับสนุนการท�ำการตลาดของสาขาสุรินทร์
ทีเ่ พิง่ เปิดใหม่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (3) รายได้เงินค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยที่
สาขาอุบลราชธานี ในปี 2562 (4) ก�ำไรจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
1.3.2 ก�ำไรขั้นต้น และอัตราก�ำไรขั้นต้น

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปีบญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีก�ำไรขัน้
ต้นเท่ากับ 2,684.50 ล้านบาท และ 2,957.96 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 273.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2
ทัง้ นี้ คิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 14.6 และ
16.6 ตามล�ำดับ โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการ
ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) ซึง่ เป็นกลุม่ สินค้าทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นทีส่ งู กว่า
สินค้าภายใต้ตราสินค้าอืน่ (Non-house Brand) และการ
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| หมายเหตุ: (1) ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและค่าบริการ

2019 (COVID-19) ท�ำให้รายได้จากการขายผ่านช่องทาง
ค้าปลีกลดลง ซึ่งส่งผลต่ออัตราก�ำไรขั้นต้นในช่วงที่ปิด
พืน้ ทีค่ า้ ปลีก อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการ
ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) เพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุน
ขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราก�ำไร
ขัน้ ต้นของสินค้าหลายกลุม่ และมีรายได้จากการบริหาร
ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) เพิม่ ขึน้ ท�ำให้
ต้นทุนสินค้าลดลงและเพิม่ อัตราก�ำไรขัน้ ต้น

เพิม่ ขึน้ ของอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของสินค้าหลายกลุม่ รวมถึง
สัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งที่สูงขึ้น
ประกอบกับการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลือ่ นไหวช้าในไตรมาสแรกของปี 2562 มูลค่าเท่ากับ
73.29 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับปรุงประมาณ
การตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้า ทัง้ นี้
ในการตัง้ ส�ำรองดังกล่าวกลุม่ บริษทั ฯ ได้จ�ำแนกกลุม่ สินค้า
ให้มคี วามละเอียดมากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับอายุสนิ ค้า
และระยะเวลาการเสื่อมสภาพและการล้าสมัยมากขึ้น
รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปีบญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีก�ำไรขัน้ ต้น
เท่ากับ 2,957.96 ล้านบาท และ 3,040.08 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 82.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8
ทัง้ นี้ คิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 16.6 และ
16.2 ตามล�ำดับ โดยอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเฉลีย่ ทีป่ รับตัวลดลง
มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีการกลับรายการค่าเผือ่
สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้ามูลค่าเท่ากับ 73.29 ล้าน
บาท ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว อีกทัง้ การปิด
พืน้ ทีค่ า้ ปลีกชัว่ คราวในบางสาขาตามค�ำสัง่ ของภาครัฐเพือ่
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า

1.3.3 ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานขาย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
พนักงานบริหาร ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค่าใช้จา่ ย
ในการจัดส่งสินค้า และค่าใช้จา่ ยทางการตลาด โดย
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและการ
บริหารเท่ากับ 1,907.00 ล้านบาท 1,879.09 ล้านบาท
และ 2,037.80 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 27.91 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.5 ในปี 2562 และเพิม่ ขึน้ 158.71
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 ในปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ส�ำคัญดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้างค่าใช้จ่าย
ในการขายและ
การบริหาร

สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2563

2562

ล้านบาท

ร้อยละ(2)

ล้านบาท

ร้อยละ(2)

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานจากการขาย

644.37

33.8

653.08

34.6

696.44

34.2

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานจากการบริหาร

223.12

11.7

241.32

13.3

326.92

16.0

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

363.77

19.1

369.11

19.5

440.34

21.6

ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งสินค้า

157.73

8.3

147.45

7.8

171.78

8.4

ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด

150.08

7.9

93.25

4.9

102.33

5.0

อืน่ ๆ(1)

367.95

19.3

374.88

19.8

299.99

14.7

รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร

1,907.00

100

1,879.09

100

2,037.80

100
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ล้านบาท ร้อยละ(2)

(1) เช่น ค่าเผื่อหนี้สูญ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา ค่าธรรมเนียมธนาคารและประกันภัย ค่าภาษีเฉพาะธุรกิจ
และค่าด�ำเนินการ ค่าที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ และค่าเช่าที่ดิน อาคารอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาสิทธิ์การใช้
(2) ร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

่
1.3.4. ค่าใช้จา่ ยอืน

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ เท่ากับ 1.35 ล้านบาท
26.32 ล้านบาท และ 0.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิม่
ขึน้ 24.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,854.1 ในปี 2562
และลดลง 25.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.5 ในปี 2563
เนื่องจากการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ป้องกันความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินตรา
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ต่างประเทศทีด่ มี ากยิง่ ขึน้
1.3.5 ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
กลุม่ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินเท่ากับ 320.20 ล้าน
บาท 298.04 ล้านบาท และ 245.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ลดลง 22.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 ในปี 2562 และ
ลดลง 52.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ในปี 2563
สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ลดลงและการ
บริหารจัดการทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
1.3.6 ภาษีเงินได้

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้เท่ากับ 107.01
ล้านบาท 132.12 ล้านบาท และ 177.25 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 25.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.5 ในปี
2562 เพิม่ ขึน้ 45.12 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 34.2 ใน
ปี 2563 โดยสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของก�ำไรก่อน
ภาษีเงินได้ของกลุม่ บริษทั ฯ
1.3.7 ก�ำไรสุทธิ และอัตราก�ำไรสุทธิ

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 438.75 ล้าน
บาท 725.51 ล้านบาท และ 726.68 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 286.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.4
ในปี 2562 และเพิม่ ขึน้ 1.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2
ในปี 2563
1.4 ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงิน
1.4.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม เท่ากับ 16,674.63 ล้านบาท
18,151.71 ล้านบาท และ 20,765.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ 1,477.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 ในปี 2562
และเพิม่ ขึน้ 2,613.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 ในปี
2563 โดยการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์รวมทีส่ �ำคัญ มี
ดังนี้
1) ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 838.87 ล้านบาท และ
859.90 ล้านบาท และ 996.45 ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ ใน
ปี 2562 เท่ากับ 21.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้
และ เพิม่ ขึน้ ในปี 2563 เท่ากับ 136.55 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ลูกหนีก้ ารค้า ซึง่ สอดคล้องกับรายได้ขายสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
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◆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายและบริหารส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
ของกลุม่ บริษทั ฯ เท่ากับ 867.49 ล้านบาท 894.40
ล้านบาท และ 1,023.36 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ 26.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 ในปี 2562
และเพิม่ ขึน้ 128.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 ใน
ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ จ�ำนวนพนักงาน
เพื่อรองรับการขยายสาขาขนาดใหญ่ และสาขา
ขนาดเล็ก Dohome (ToGo)
◆ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากการเปิด
ด�ำเนินการสาขาใหม่และการปรับใช้นโยบายทางบัญชี
ทีบ่ งั คับใช้ใหม่ เรือ่ ง สัญญาเช่า (TFRS16)
◆ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
รายได้จากการขายช่องทางการสั่งซื้อสินค้าโดยตรง
ทางโทรศั พ ท์ ผ ่ า นที ม งานขายสิ น ค้ า และที ม งาน
ผู ้ แ ทนขายที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากสถานการณ์
ไวรัสโควิด19 (COVID-19)
◆ ค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการตลาดส�ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของกลุม่
บริษทั ฯ เท่ากับ 150.08 ล้านบาท 93.25 ล้านบาท
และ 102.33 ตามล�ำดับ ลดลง 56.83 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 37.9 ในปี 2562 และ เพิ่มขึ้น 9.08
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 ในปี 2563 โดยค่าใช้จา่ ย
ทางการตลาดส่ ว นใหญ่ ประกอบด้ ว ย (1)
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และ (2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขาย ตามงบประมาณค่าใช้จา่ ยทางการตลาด
◆ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2562 และ 2563 ของกลุม่ บริษทั ฯ เท่ากับ 367.95
ล้านบาท และ 374.88 ล้านบาท และ 299.99 ตาม
ล�ำดับ เพิม่ ขึน้ 6.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 ในปี
2562 และ ลดลง 74.89 หรือร้อยละ 20.0 ในปี
2563 โดยค่าใช้จา่ ยอืน่ ลดลง มีสาเหตุหลักจากการ
บริหารจัดการเกีย่ วกับลูกหนี้ รวมถึงการรับช�ำระจาก
ลูกหนีท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ท�ำให้คา่ เผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญลดลง การลดลงของภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ตามมาตราการการช่วยเหลือจากภาครัฐ

2) สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561
2562 และ 2563 เท่ากับ 6,260.20 ล้านบาท และ
7,048.16 ล้านบาท และ 8,559.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2562 เท่ากับ 787.96 ล้านบาท หรือร้อยละ
12.6 โดยมีสาเหตุมาจากการสต็อคสินค้าเพื่อรองรับ
การเปิดสาขาขนาดใหญ่ทเ่ี ปิดไตรมาส 4 ปี 2562 คือ
สาขาเพชรเกษม และเพิม่ ขึน้ ในปี 2563 เท่ากับ 1,511.56
ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ สิน
ค้าคงคลังเพือ่ รองรับยอดขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และรองรับการ
เปิดสาขาขนาดใหญ่ทเี่ ปิดไตรมาส 3 ปี 2563 คือ สาขา
สุรนิ ทร์และสาขามาบตาพุด รวมถึงสาขาแหลมฉบังทีจ่ ะ
เปิดในเดือนมกราคม ปี 2564
3) ทีด่ นิ อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 8,865.71 ล้านบาท
9,619.30 ล้านบาท และ 10,381.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2562 เท่ากับ 753.60 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 8.5 มีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของ (1) การเพิม่ ขึน้
จากการก่อสร้างสาขาเพชรเกษม (2) การซือ้ ทีด่ นิ เพือ่
รองรับการขยายสาขาในอนาคตและ (3) การลดลงของ
มูลค่าตามบัญชี – สุทธิจากการตัดค่าเสื่อมราคาของ
อาคารและอุปกรณ์ และเพิ่มขึ้นในปี 2563 เท่ากับ
762.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 มีสาเหตุหลักมาจาก
ผลสุทธิของ (1) การเพิม่ ขึน้ จากการก่อสร้างสาขาสุรนิ ทร์
สาขามาบตาพุด และงานระหว่างก่อสร้างสาขาแหลมฉบัง
(2) การลดลงของมูลค่าตามบัญชี – สุทธิจากการตัดค่า
เสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์
4) สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 491.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในปี 2563 เท่ากับ
491.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 มีสาเหตุมากจาก
การเริม่ ใช้นโยบายทางบัญชี TFRS16
้ น
1.4.2. หนีส
ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่ บริษทั ฯ
มีมลู ค่าหนีส้ นิ รวมเท่ากับ 11,882.27 ล้านบาท 11,691.34
ล้านบาท และ 13,675.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง
190.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 ในปี 2562 และเพิม่
ขึน้ 1,984.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 ในปี 2563 โดย
การเปลีย่ นแปลงของหนีส้ นิ ทีส่ �ำคัญ มีดงั นี้
1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 เท่ากับ 6,577.03 ล้านบาท 5,731.71 ล้านบาท และ
6,852.31 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 845.32 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.9 ในปี 2562 และเพิม่ ขึน้ 1,120.60 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 19.6 ในปี 2563 ทัง้ นี้ เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินถูกน�ำไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
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2) เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2562 และ 2563 เท่ากับ 2,128.13 ล้านบาท 2,488.18
ล้านบาท และ 2,845.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้
360.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 ในปี 2562 และเพิม่
ขึน้ 356.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 ในปี 2563 ซึง่
คิดเป็นระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ ของกลุม่ บริษทั ฯ เท่ากับ
48.7 วัน และ 48.7 วัน และ 54.0 ตามล�ำดับ
3) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 3,048.22 ล้าน
บาท 3,339.14 และ 3,539.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิม่
ขึน้ 290.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 ในปี 2562 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเปลีย่ นเทอมการจ่ายช�ำระจาก
ระยะสัน้ เป็นระยะยาว (2) การช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขก�ำหนดการช�ำระคืนใน
สัญญาเงินกู้ และเพิม่ ขึน้ 200.23 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.0 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การกูเ้ งิน
เพื่อขยายสาขาขนาดใหญ่ ได้แก่ สาขาสุรินทร์ สาขา
มาบตาพุด และ สาขาแหลมฉบัง (2) การช�ำระคืนเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามเงือ่ นไขก�ำหนดการ
ช�ำระคืนในสัญญาเงินกู้
4) หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2562 และ 2563 เท่ากับ 53.24 ล้านบาท 40.57 ล้าน
บาท และ 261.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 12.67 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 23.8 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการจ่ายช�ำระค่างวด และเพิม่ ขึน้ 220.75 ล้านบาท
หรือร้อยละ 54.51 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเริม่ ใช้นโยบายทางบัญชี TFRS16
1.4.3. ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 4,792.37 ล้านบาท
6,460.37 ล้านบาท และ 7,089.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ 1,668.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.8 ในปี
2562 และเพิม่ ขึน้ 629.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7
ในปี 2563 ตามผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ
ในปี 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2562
เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลมูลค่า 1.79 บาทต่อหุน้ หรือคิด
เป็นมูลค่าทัง้ หมด 2,506.00 ล้านบาท จากก�ำไรสะสม
ของบริษทั ฯ และเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษทั
ได้เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (Initial
Public Offering: IPO) จ�ำนวน 456.16 ล้านหุน้ หุน้ ที่
ออกใหม่มมี ลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ขายให้แก่ผจู้ องใน
ราคาหุน้ ละ 7.80 บาท
ในปี 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ าร
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

จ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2562 ในรูป
ของเงินสด จ�ำนวน 0.0185 บาทต่อหุน้ เป็นจ�ำนวนเงิน
34.38 ล้านบาท และ ในรูปของหุน้ ปันผลในอัตรา 6 หุน้

เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล เป็นจ�ำนวน 309.36 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นมูลค่าทัง้ หมด 343.74 ล้านบาทจากก�ำไรสะสม
ของบริษทั ฯ

่ าของเงินทุน
1.5 ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งทีม
กระแสเงินสด

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

2561

2562

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

852.35

588.26

(59.08)

(1,245.59)

(944.04)

(1,284.77)

เงินสดสุทธิทไ่ี ด้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

470.12

392.70

1,239.41

รวมเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มา (ใช้ไป) สุทธิ

76.88

36.92

(104.44)

เงินสดสุทธิทไ่ี ด้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิทไ่ี ด้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
กลุม่ บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิทใี่ ช้ไปในกิจกรรมด�ำเนิน
งานเท่ากับ 854.88 ล้านบาท 588.26 ล้านบาท และ
(59.08) ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ
588.26 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของการ
เปลีย่ นแปลงเงินทุนหมุนเวียนจาก (1) การลดลงของสินค้า
คงเหลือ 704.03 ล้านบาท และ (2) การเพิม่ ขึน้ ของ
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ 289.84 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวามคม 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ
(59.08) ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของ
การเปลีย่ นแปลงเงินทุนหมุนเวียนจาก (1) การเพิม่ ขึน้ ของ
ลูกหนีก้ ารค้า 180.35 ล้านบาท (2) การเพิม่ ขึน้ ของสินค้า
คงเหลือ 1,528.31 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามมี (3) การ
เพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ 374.70 ล้านบาท

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนเท่ากับ (1,248.12) ล้านบาท (944.04)
ล้านบาท และ (1,284.77) ล้านบาทตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มี
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น เท่ า กั บ
(944.04) ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การช�ำระ
ค่าทีด่ นิ ส�ำหรับสาขาในอนาคต และการช�ำระค่าก่อสร้าง
สาขาเพชรเกษม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มี
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น เท่ า กั บ
1,284.77 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเพือ่
ลงทุนในสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ส�ำหรับสร้างสาขาในอนาคต
และการช�ำระค่าก่อสร้างสาขาสุรนิ ทร์ สาขามาบตาพุด
และสาขาทีก่ �ำลังก่อสร้าง ได้แก่ สาขาแหลมฉบัง
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

แหล่งที่มาและใช้ไป
ของกระแสเงินสด

สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ
2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาใน
กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 470.12 ล้านบาท 392.70
ล้านบาท และ 1,239.41 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
392.70 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การรับ
ช�ำระจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การรับเงินจากเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 290.91 ล้านบาท
และ (4) การจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 845.32 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
1,239.41 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การ
กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 1,120.60
ล้านบาท (2) การจ่ายเงินปันผล (3) การรับเงินจาก
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 200.23
ล้านบาท

1.6. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะทางการเงินในอนาคต
1. ผลกระทบจากการลงทุนในการก่อสร้าง
และเริม
่ ด�ำเนินการสาขาใหม่

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดด�ำเนินการสาขาขนาดใหญ่
4 สาขาในปี 2564 และสาขาขนาดเล็ก Dohome (ToGo)
เพิ่ ม เติ ม ตามกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาช่ อ งทางการ
จัดจ�ำหน่ายเพือ่ ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
มากขึ้น
การเริ่มด�ำเนินการสาขาใหม่จะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้น
ซึง่ ส่วนมากมาจากการจ้างพนักงานประจ�ำสาขาทีเ่ ป็นค่า
ใช้จ่ายคงที่ ในขณะที่รายได้จากการขายและค่าบริการ
ของสาขาดังกล่าวยังคงเติบโตได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอัตราการ
เติบโตของรายได้จากการขายและค่าบริการของสาขาดัง
กล่าวยังขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยส�ำคัญต่างๆ ทีร่ วมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เพียง ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
และวัสดุตกแต่ง โดยอาจท�ำให้อตั ราส่วนทางการเงินของ
กลุม่ บริษทั ฯ เช่น อัตราก�ำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทน
จากสิ น ทรั พ ย์ และอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนผู ้ ถื อ หุ ้ น
เป็นต้น ปรับตัวลดลงในช่วงปีแรกๆ
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อย่างไรก็ดีในระยะยาวกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการขยายสาขา เช่น การเติบโตของรายได้
และผลด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อ�ำนาจในการต่อรองราคา
กับผู้ผลิตหากสั่งสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วย
เพิม่ ความสามารถในการท�ำก�ำไร และการเป็นทีร่ จู้ กั และ
ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ
คาดว่ า จะสามารถชดเชยผลกระทบระยะสั้ น ต่ อ
อัตราส่วนทางการเงินได้
2. ผลกระทบจากความสามารถในการเพิ่ ม
สัดส่วนการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ
กลุม
่ บริษท
ั ฯ (House Brand)

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วน
การจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ
(House Brand) ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากร้อยละ 14.4
ในปี 2561 เป็น ร้อยละ 16.5 ในปี 2563 ของรายได้
จากการขายและค่าบริการตามกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้า
หมายเพิ่มสัดส่วนการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) เป็นร้อยละ 20.0
ของรายได้จากการขายและการค่าบริการภายในปี 2565
การเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการ
จากสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House
Brand) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ผลด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมี
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่สูงกว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น
(Non-house Brand) จากต้นทุนการขายและการตลาด
ที่ต�่ำกว่า โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ อัตราก�ำไรขั้นต้น อัตราก�ำไรสุทธิ อัตราส่วนผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
เป็นต้น ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มสัดส่วน
การจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ
(House Brand) ได้ตามเป้าหมาย ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้ไม่เป็นไปตาม
ที่คาดการณ์ได้

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป และ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ซึ่ง
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบ บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงระหว่าง
กันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายฉั ต รชั ย ตวงรั ต นพั นธ์

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

นายอดิศัก ดิ์ ตั้ง มิตรประชา

ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

บริษัท ดูโ ฮม จ� ำ กั ด (มหาชน)

งบการเงิ นรวม
และ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
วันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2563
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ดูโฮม จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด�ำเนินงานรวมและ
ผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวัน
เดียวกัน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ กิจการ
และบริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับ
ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ

โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

◆ งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563
◆ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
◆ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ
กิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
◆ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
◆ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะ
สมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัย
ส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้าเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบและได้
น�ำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ ถื อ หุ้น และคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า

อ้างถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่อง
ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ
และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เรื่องสินค้า
คงเหลือ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินค้าคงเหลือ
ก่อนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้ามีจ�ำนวน
8,641.88 ล้านบาท และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้ามีจ�ำนวน 79.64 ล้านบาท
กลุม่ กิจการมีสนิ ค้าคงเหลือหลายประเภทซึง่ ประกอบ
ด้วยรายการสินค้าจ�ำนวนมากและมูลค่าของสินค้าคง
เหลื อ มี ส าระส�ำคั ญ ต่ อ งบการเงิ น กลุ ่ ม กิ จ การ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
จากสภาพของสินค้าและวงจรอายุของสินค้าคงเหลือ
แต่ละประเภท ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การโดยผู้บริหารในการประเมินเงื่อนไขของสภาพ
สินค้าประกอบกับการวิเคราะห์อายุของสินค้า
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญเรื่องค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
เคลือ่ นไหวช้า เนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับการประมาณการ
และการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสม
และเพี ย งพอของการตั้ ง ค่ า เผื่ อ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
วัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มกิจการ
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วิธกี ารตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขั้นตอนดังต่อไป
นี้
◆ ท�ำความเข้ า ใจและประเมิ น วิ ธี ก ารและข้ อ
สมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
◆ ประเมินข้อสมมติฐานหลักเกี่ยวกับวงจรอายุของ
สินค้า โดยสอบถามผู้บริหารและสุ่มรายการ
สินค้าเพื่อเปรียบเทียบวงจรอายุของสินค้ากับ
ข้ อ มู ล ของอุ ต สาหกรรมเพื่ อ พิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของการประมาณการของผู้บริหาร
◆ ทดสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์
อายุสินค้าคงเหลือซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร ทดสอบ
การค�ำนวณการตั้งค่าเผื่อ และประเมินความ
ครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี
◆ ประเมินสภาพสินค้าคงเหลือจากการสังเกตการณ์
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

จากการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบว่ามี
ประเด็นส�ำคัญในเรือ่ งการตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้า

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูก
ต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการ
พิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม่ กิจการและบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะ
สม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุม่ กิจการ
และบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการ
สังเกต และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
◆ ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด
บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
◆ ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุม่ กิจการและบริษทั
◆ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยกรรมการ
◆ สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ทีอ่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ กิจการและบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ กิจการและบริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
◆ ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้
มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
◆ ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ กิจการเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

ขจรเกี ย รติ อรุ ณ ไพโรจนกุ ล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

11

99,518,485

204,016,407

95,108,932

191,615,341

เงินลงทุนระยะสัน้ 		

-

65,831

-

-

12

996,446,914

859,899,090

996,446,914

860,101,090

15

2,268,318

-

2,268,318

-

37.5

-

-

226,100,000

251,000,000

สินทรัพย์อนุพนั ธ์		

11,036

-

11,036

-

14

8,559,714,303

7,048,156,030

8,559,714,303

7,048,156,030

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 		

91,347,950

91,432,849

90,178,007

87,783,083

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

9,749,307,006

8,203,570,207

9,969,827,510

8,438,655,544

-

242,343,976

-

242,343,976

-

500,000

-

500,000

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื - สุทธิ
รับชำ�ระภายใน 1 ปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจำ�ธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้�ำ ประกัน		
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุน		
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน

15

20,523,749

-

20,523,749

-

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

16

-

-

1,114,655,115

1,120,904,940

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

17

10,381,620,982

9,619,302,130

9,523,075,856

8,778,558,158

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

18

491,010,505

-

872,657,246

-

สิทธิการเช่า - สุทธิ

19

32,893,785

8,297,007

32,893,785

8,297,007

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

20

89,811,161

77,699,519

89,811,161

77,699,519

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

11,015,860,182

9,948,142,632

11,653,616,912

10,228,303,600

รวมสินทรัพย์		

20,765,167,188

18,151,712,839

21,623,444,422

18,666,959,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กำ�หนด

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
		
		
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
21
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
22
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
23
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
24
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย		
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทางการเงิน
8
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 		
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน		
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
23
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
24
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
25
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
26
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน		
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน		
รวมหนีส้ นิ 		
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
28
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจำ�นวน 2,165,520,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญจำ�นวน 1,856,160,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)		
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญจำ�นวน 2,165,517,966 หุน้ ชำ�ระแล้วเต็มมูลค่า
(พ.ศ. 2562 : หุน้ สามัญจำ�นวน 1,856,160,000 หุน้
ชำ�ระแล้วเต็มมูลค่า)		
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
28
ส่วนต่�ำ จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฏหมาย
27
- ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร		
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ		
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่		
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม		
รวมส่วนของเจ้าของ		
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ		

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

6,852,308,925 5,731,705,487
2,845,060,232 2,488,177,361
800,809,981
803,018,166
56,233,269
13,171,007
90,236,288
25,608,078
23,776,884
6,411,058
4,042,949
10,674,836,637 9,065,723,048

6,852,308,925
2,844,756,284
800,809,981
65,527,704
86,872,936
23,776,884
5,446,799
10,679,499,513

5,731,705,487
2,488,101,409
803,018,166
13,171,007
21,691,957
3,336,619
9,061,024,645

2,738,556,748 2,536,120,272
205,082,339
27,398,932
4,030,145
19,753,356
31,668,142
25,068,108
21,237,955
17,279,811
3,000,575,329 2,625,620,479
13,675,411,966 11,691,343,527

2,738,556,748 2,536,120,272
583,683,154
27,398,932
4,030,145
19,753,356
31,668,142
25,068,108
21,237,955
17,279,811
3,379,176,144 2,625,620,479
14,058,675,657 11,686,645,124

2,165,520,000

1,856,160,000

2,165,520,000

1,856,160,000

2,165,517,966 1,856,160,000
3,646,985,816 3,646,985,816
(598,386,370) (598,386,370)

2,165,517,966 1,856,160,000
3,646,985,816 3,646,985,816
-

88,550,000
54,350,000
1,800,140,103 1,495,299,306
(13,052,593)
5,960,085
7,089,754,922 6,460,368,837
300
475
7,089,755,222 6,460,369,312
20,765,167,188 18,151,712,839

88,550,000
54,350,000
1,682,727,661 1,422,818,204
(19,012,678)
7,564,768,765 6,980,314,020
7,564,768,765 6,980,314,020
21,623,444,422 18,666,959,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ
		
		

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย		
รายได้คา่ บริการ		
รายได้อน่ื
29
รวมรายได้		

18,617,758,570 17,730,349,852
159,621,726
138,352,442
147,441,503
103,118,688
18,924,821,799 17,971,820,982

18,617,758,570 17,730,349,852
159,621,726
138,352,442
155,007,891
111,177,130
18,932,388,187 17,979,879,424

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย		
ค่าใช้จา่ ยในการขาย		
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร		
ค่าใช้จา่ ยอืน่
31
รวมค่าใช้จา่ ย		

15,737,298,353 14,910,742,547
1,595,377,751 1,473,347,105
442,418,112
405,737,589
664,582
26,320,289
17,775,758,798 16,816,147,530

15,735,177,746 14,909,723,509
1,617,680,967 1,502,575,975
465,954,136
438,119,749
2,114,794
26,320,289
17,820,927,643 16,876,739,522

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		
ต้นทุนทางการเงิน
32
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้
33
กำ�ไรสำ�หรับปี		

1,149,063,001 1,155,673,452
(245,134,933) (298,038,740)
903,928,068
857,634,712
(177,247,870) (132,123,817)
726,680,198
725,510,895

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการไปยัง
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
26
ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น		
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการไปยัง
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด		
ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
การแบ่งปันกำ�ไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่		
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม		
		
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่		
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม		
		
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

1,111,460,544
(260,866,792)
850,593,752
(168,844,867)
681,748,885

1,103,139,902
(298,038,740)
805,101,162
(122,082,759)
683,018,403

(743,213)
148,643

-

(743,213)
148,643

-

(10,749,971)
2,149,995
717,485,652

725,510,895

(10,749,971)
2,149,995
672,554,339

683,018,403

726,680,198
726,680,198

725,510,895
725,510,895

681,748,885
681,748,885

683,018,403
683,018,403

717,485,652
717,485,652

725,510,895
725,510,895

672,554,339
672,554,339

683,018,403
683,018,403

0.34

0.34

0.31

0.32

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม

150

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

1,856,160,000
309,357,966
2,165,517,966

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงใหม่		
การชำ�ระบัญชีของบริษทั ย่อย
16
หุน้ ปันผล
35
เงินปันผล
35
สำ�รองตามกฎหมาย
27
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

3,646,985,816

3,646,985,816
-

-

3,646,985,816

3,646,985,816

654,655,415
2,992,330,401
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

1,856,160,000

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ตามทีร่ ายงานไว้เดิม		

5

1,856,160,000

ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

1,400,000,000
456,160,000
-

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562		
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
28
จ่ายเงินปันผล
35
สำ�รองตามกฎหมา
27
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

หมายเหตุ ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญ
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

(598,386,370)

(598,386,370)
-

-

(598,386,370)

(598,386,370)

(598,386,370)
-

ส่วนต่ำ�จากการรวม
ธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
บาท

88,550,000

54,350,000
34,200,000
-

-

54,350,000

54,350,000

20,150,000
34,200,000
-

สำ�รอง
ตามกฎหมาย
บาท

1,800,140,103

1,451,987,470
(309,357,966)
(34,375,056)
(34,200,000)
726,085,655

(43,311,836)

1,495,299,306

1,495,299,306

3,309,988,411
(2,506,000,000)
(34,200,000)
725,510,895

รวมส่วน
ของ
เจ้าของ
บาท

(13,052,593)

(4,452,617)
(8,599,976)

(10,412,702)

5,960,085

5,960,085

7,089,754,922

6,406,644,299
(34,375,056)
717,485,679

(53,724,538)

6,460,368,837

6,460,368,837

300

475
(175)
-

-

475

475

7,089,755,222

6,406,644,774
(175)
(34,375,056)
717,485,679

(53,724,538)

6,460,369,312

6,460,369,312

5,960,085 4,792,367,541
475
4,792,368,016
3,448,490,401
-		 3,448,490,401
- (2,506,000,000)
- (2,506,000,000)
725,510,895
725,510,895

ส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอืน่
รวมส่วนของ ทีไ่ ม่มอี ำ�นาจ
ของส่วนของ ผูเ้ ป็นเจ้าของ
ควบคุม
ยังไม่ได้จดั สรร
เจ้าของ ของบริษทั ใหญ่
บาท
บาท
บาท
บาท

กำ�ไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม

หมายเหตุ ทุนทีอ่ อกและ
ส่วนเกิน สำ�รองตาม
ยังไม่ได้ องค์ประกอบอืน่
		
ชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้
กฎหมาย
จัดสรร ของส่วนของ
		
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้าของ
						
บาท
654,655,415

20,150,000

3,279,999,801

-

5,354,805,216

-

-

-

3,448,490,401

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

28

456,160,000

2,992,330,401

จ่ายเงินปันผล

35

-

-

สำ�รองตามกฎหมาย

27

-

-

34,200,000

(34,200,000)

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

-

-

-

683,018,403

-

683,018,403

ยอดคงเหลือสิน้ ปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		 1,856,160,000

3,646,985,816

54,350,000

1,422,818,204

-

6,980,314,020

3,646,985,816

54,350,000

1,422,818,204

-

6,980,314,020

5				

(43,311,836)

(10,412,702)

(53,724,538)

- (2,506,000,000)

- (2,506,000,000)

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ตามทีร่ ายงานไว้เดิม		 1,856,160,000
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงใหม่		 1,856,160,000

3,646,985,816

54,350,000

1,379,506,368

(10,412,702) 6,926,589,482

หุน้ ปันผล

35

309,357,966

-

-

(309,357,966)

-

-

เงินปันผล

35

-

-

-

(34,375,056)

-

(34,375,056)

สำ�รองตามกฎหมาย

27

-

-

34,200,000

(34,200,000)

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

-

-

-

681,154,315

(8,599,976)

672,554,339

ยอดคงเหลือสิน้ ปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		 2,165,517,966

3,646,985,816

88,550,000

1,682,727,661

(19,012,678)

7,564,768,765

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562		 1,400,000,000

รวมส่วน
เจ้าของ
บาท

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

			

พ.ศ. 2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
903,928,095
รายการปรับปรุง :
ค่าเสือ่ มราคา
30
431,677,740
ค่าตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
30
14,467,202
ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
30
596,343
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
30
56,289,512
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้า(กลับรายการ)
30
16,715,784
ค่าเผือ่ ราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ
ทีจ่ ะได้รบั (กลับรายการ)
30
31,028
ขาดทุนจากการชำ�ระบัญชีของบริษทั ย่อย		
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
29
(4,261,532)
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
31
85,234
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (กลับรายการ)
30
(17,836,583)
(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง		
(597,318)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้
26
6,044,756
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั ด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุน		
500,000
ดอกเบีย้ รับ
29
(15,887,359)
ต้นทุนทางการเงิน
32
245,134,933
การเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื 		
(180,349,124)
สินค้าคงเหลือ		 (1,528,305,085)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		
(2,551,263)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 		
1,313,778
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื 		
374,695,811
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 		
2,368,109
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
26
(187,935)
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ 		
กระแสเงินสดรับจากการดำ�เนินงาน		
จ่ายภาษีเงินได้		
จ่ายดอกเบีย้ 		
รับดอกเบีย้ 		
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

857,634,712

850,593,752

805,101,162

393,443,040
13,939,213
384,819
(77,473,968)

429,111,739
14,467,202
596,343
71,478,162
16,715,784

391,921,258
13,939,213
384,819
(77,473,968)

(6,454,079)
(1,250,771)
3,187,107
9,553,679
942,525
8,961,877

31,028
1,450,213
(4,261,532)
85,234
(17,836,583)
(597,318)
6,044,756

(6,454,079)
(1,250,771)
3,187,107
9,553,679
942,525
8,961,877

(3,742,597)
298,038,740

500,000
(21,730,421)
260,866,792

(10,459,008)
298,038,740

15,283,497
(704,029,351)
(45,226,664)
(26,878,265)
289,840,598
(30,037,430)
(2,306,590)
4,689,069

(180,147,124)
(1,528,305,085)
(2,551,263)
(1,166,045)
375,130,790
2,110,180
(187,935)
-

15,081,497
(704,029,351)
(45,226,664)
(23,228,674)
290,511,126
(30,708,372)
(2,306,590)
4,689,069

303,872,126
998,499,161
(112,613,100) (114,613,715)
(251,603,920) (299,365,090)
1,265,471
3,742,597
(59,079,423)

588,262,953

272,398,669
941,174,595
(103,657,327) (104,260,991)
(267,335,779) (299,365,090)
7,108,533
10,459,008
(91,485,904)

548,007,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

			

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำ�ธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้�ำ ประกันลดลง		
242,343,976
210,267,619
เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลง(เพิม่ ขึน้ )		
65,831
(647)
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
37.5
เงินรับชำ�ระคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
37.5
รับชำ�ระลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน		
6,199,256
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
16
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์		 (1,255,064,484) (1,152,224,903)
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน		
(17,882,844) (16,822,662)
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สิทธิการเช่า		
(26,422,000)
เงินสดจ่ายเพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์สทิ ธิการใช้		 (242,000,000)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
7,986,338
14,739,836
เงินสดรับคืนจากการชำ�ระบัญชีของบริษทั ย่อย		
-

242,343,976
210,267,619
(9,000,000)
(4,500,000)
33,900,000
44,400,000
6,199,256
(41,250,000)
(1,235,360,305) (1,095,402,303)
(17,882,844) (16,822,662)
(26,422,000)
(242,000,000)
7,986,338
14,739,836
4,799,612
-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		

(1,284,773,927)

(944,040,757)

(1,235,435,967)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมเนือ่ งจาก
การชำ�ระบัญชีของบริษทั ย่อย		
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)		
จ่ายชำ�ระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
24
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
23
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
23
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
28
เงินปันผลจ่าย
35

(175)
1,120,603,438
(47,046,960)
1,036,124,219
(835,895,928)
(34,375,056)

(845,322,042)
(12,671,538)
2,227,703,497
(1,936,789,958)
3,465,780,095
(2,506,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		

1,239,409,538

392,700,054

1,230,469,572

392,700,054

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น		

(104,443,812)
204,016,407
(54,110)

36,922,250
167,135,924
(41,767)

(96,452,299)
191,615,341
(54,110)

52,140,066
139,517,042
(41,767)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี		

99,518,485

204,016,407

95,108,932

191,615,341

รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีม่ สี าระสำ�คัญ
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทย่ี งั ไม่ได้จา่ ยชำ�ระ		
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า		
โอนทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้		
โอนทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าการเงิน		
ประมานการหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนสินทรัพย์		

86,118,671
80,181,029
36,189,470
5,687,353
5,234,667

105,886,446
-

85,455,695
80,105,751
36,189,470
5,687,353
5,234,667

105,886,446
-

(888,567,510)

1,120,603,438 (845,322,042)
(55,987,101)
(12,671,538)
1,036,124,219 2,227,703,497
(835,895,928) (1,936,789,958)
- 3,465,780,095
(34,375,056) (2,506,000,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ : 37-47 ถนนศรีมงคล ต�ำบลวารินช�ำราบ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวัน
ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้หุ้นสามัญของกิจการ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DOHOME”
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส�ำนักงานและเครื่องใช้ในครัวเรือน ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่ 12 สาขา, สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 11
สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 ศูนย์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : สาขาขนาดใหญ่ 10 สาขา, สาขาขนาดเล็ก
(Dohome ToGo) 5 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 1 ศูนย์)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการผูม้ อี �ำนาจของบริษทั เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
2 เหตุการณ์ส�ำคัญในระหว่างปีที่รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เหตุการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขาของ
กลุ่มกิจการต้องปิดลงชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท�ำให้กลุ่มกิจการ
ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยังสามารถให้บริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
(E-Commerce) และช่องทางการสัง่ ซือ้ สินค้าโดยตรงทางโทรศัพท์ผา่ นทีมงานขายสินค้าและทีมงานผูแ้ ทนขายได้ตาม
ปกติ ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาครัฐมีนโยบาย
ผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุ่มกิจการได้กลับมาเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2,
สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช และสาขาอุดร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเปิดให้บริการตามปกติ
ครบทุกสาขาทั้งสาขาขนาดใหญ่และสาขา Dohome ToGo ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับ
ความต้องการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า โดยมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
ต่อมาในช่วงปลายปี ตัง้ แต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีค�ำสั่งให้ปิดการให้บริการในส่วนค้าปลีกส�ำหรับสาขาที่ตั้งสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดระยอง ได้แก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ที่ปิดบริการชั่วคราวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่
19 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปิดด�ำเนินการตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามประกาศของจังหวัด
สมุทรสาคร และสาขามาบตาพุด ที่ปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกลับมาเปิดด�ำเนิน
การตามปกติในวันที่ 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจังหวัดระยอง
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก�ำหนด
ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบ
การเงิน ยกเว้นสินทรัพย์และหนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่
ส�ำคัญและการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุม่
กิจการเปิดเผยเรือ่ งการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม่ คี วามซับซ้อน และรายการเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็นภาษาไทยใน
กรณีทมี่ เี นือ้ ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็น
หลัก
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีน่ ำ� มาถือปฏิบตั สิ ำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกลุม่ กิจการ
ก) เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเี่ กีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินมีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงิน
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
หน่วยงานต่างประเทศ
การช�ำระหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้ก�ำหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทาง
การเงิน และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความ
แตกต่างในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
(Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบตั ใิ นรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดประเภทเครือ่ งมือทางการเงินทีอ่ อกโดย
กิจการว่าเป็นหนี้สินหรือทุน และก�ำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้องพิจารณาจากทั้ง ก) โมเดลธุรกิจ
ส�ำหรับการถือสินทรัพย์ทางการเงินและ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้า เงื่อนไขของการเป็นเงินต้น
และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ซึง่ การจัดประเภทนัน้ จะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วย
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา ซึ่งกิจการจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด ขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับ เครื่องมือทาง
การเงิน มาถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุ 5
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่า
เกือบทัง้ หมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน อีก
ต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าเว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่
มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน
หมายเหตุ 5
ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทาง
ภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์
ในอดีตที่ท�ำให้เกิดก�ำไรที่น�ำมาจัดสรรเงินปันผล
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลด
ขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์)ได้อธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธกี ารบัญชีส�ำหรับกรณีทมี่ กี ารแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้ โดยเมือ่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กลุ่มกิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแก้ไขโครงการ
การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ในการค�ำนวณต้นทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบีย้ สุทธิ
ส�ำหรับระยะเวลาทีเ่ หลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จ) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าหากสินทรัพย์ที่
เข้าเงือ่ นไขทีเ่ กิดจากเงินทีก่ มู้ าโดยเฉพาะนัน้ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขาย ยอดคงเหลือ
ของเงินทีก่ มู้ าโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของเงินกูย้ มื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทวั่ ไปด้วย
ฉ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรือ่ ง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษี
เงินได้ ได้อธิบายวิธกี ารรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั ในกรณีทมี่ คี วามไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
◆ กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้
เกีย่ วกับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น�ำเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา
◆ หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความ
ไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค�ำนวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
◆ กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงใน
การใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือ
ประมาณการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกลุม่ กิจการ
กลุม่ กิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั มีดงั นี้
ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่ เติมหลักการใหม่และแนว
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่อไปนี้
◆ การวัดมูลค่า ซึง่ รวมถึงปัจจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
◆ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จา่ ยในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
◆ เรือ่ งกิจการทีเ่ สนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง
ซึง่ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค�ำนิยามของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงิน รวม
ทัง้ ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรือ่ ง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค�ำนิยามของ “ธุรกิจ”
ใหม่ ซึง่ ก�ำหนดให้การได้มาซึง่ ธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการทีส่ �ำคัญเป็นอย่างน้อยซึง่ เมือ่
น�ำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยส�ำคัญท�ำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงค�ำนิยามของ
“ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการทีใ่ ห้กบั ลูกค้า และตัดเรือ่ งการอ้างอิงความสามารถในการ
ลดต้นทุนออกไป
ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน ปรับเปลีย่ นข้อก�ำหนดการบัญชี
ป้องกันความเสีย่ งโดยเฉพาะ เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่นอนทีเ่ กิดจากการปฏิรปู อัตรา
ดอกเบีย้ อ้างอิง เช่น อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงทีก่ �ำหนดจากธุรกรรมการกูย้ มื (Interbank offer rates - IBORs)
นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก�ำหนดให้กจิ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีไ่ ด้
รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงค�ำนิยามของ ”ความ
มีสาระส�ำคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบาย
ถึงการน�ำความมีสาระส�ำคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
ผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวข้างต้น
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5 ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก

หมายเหตุนอี้ ธิบายถึงผลกระทบจากการทีก่ ลุม่ กิจการและบริษทั ได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรือ่ ง การ
แสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรือ่ ง และการเปิดเผยข้อมูล
เครือ่ งมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรือ่ ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ทนี่ �ำ
มาถือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 6.7, 6.12 และ 6.13
กลุม่ กิจการและบริษทั ได้น�ำนโยบายการบัญชีใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ติ ง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับก�ำไรสะสม
ต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน้ การจัดประเภทรายการใหม่และรายการ
ปรับปรุงทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครัง้ แรกทีม่ ตี อ่ งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เป็นดังนี้
		

งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
		
		
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

ก
ข, ค

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ง, จ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ง, จ
รวมรายการสินทรัพย์ที่ปรับปรุง		

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

			

TFRS 9
TFRS 16
และ		
TAS 32		

859,899,090
-

(54,139,795)
8,671

9,619,302,130
10,479,201,220

(54,131,124)

-

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

805,759,295
8,671

(36,189,470) 9,583,112,660
223,801,070
223,801,070
187,611,600 10,612,681,696

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน

ง, จ
ข, ค

13,171,007
-

13,024,548

39,069,326
-

52,240,333
13,024,548

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ง, จ
ข, ค

27,398,932
19,753,356

(13,431,134)

148,542,274
-

175,941,206
6,322,222

รวมรายการหนี้สินที่ปรับปรุง		

60,323,295

(406,586)

187,611,600

247,528,309

ส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร		
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ข, ค

1,495,299,306
5,960,085

(43,311,836)
(10,412,702)

-

1,451,987,470
(4,452,617)

รวมรายการส่วนของเจ้าของที่ปรับปรุง		

1,501,259,391

(53,724,538)

-

1,447,534,853
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			

งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
		
		

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

860,101,090
-

(54,139,795)
8,671

8,778,558,158
9,638,659,24

(54,131,124)

ก
ข, ค

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ง, จ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ง, จ
รวมรายการสินทรัพย์ที่ปรับปรุง		

TFRS 9
TFRS 16
และ		
TAS 32		
-

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

805,961,295
8,671

(36,189,470) 8,742,368,688
620,711,739
620,711,739
584,522,269 10,169,050,393

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน

ง, จ
ข, ค

13,171,007
-

13,024,548

63,741,326
-

76,912,333
13,024,548

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ง, จ
ข, ค

27,398,932
19,753,356

(13,431,134)

520,780,943
-

548,179,875
6,322,222

รวมรายการหนี้สินที่ปรับปรุง		

60,323,295

(406,586)

584,522,269

644,438,978

ส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร		
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ข, ค

1,422,818,204
-

(43,311,836)
(10,412,702)

-

1,379,506,368
(10,412,702)

รวมรายการส่วนของเจ้าของที่ปรับปรุง		

1,422,818,204

(53,724,538)

-

1,369,093,666

หมายเหตุ
ก) ปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมายเหตุ 5.1)
ข) รับรู้การน�ำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5.1)
ค) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุ 5.1)
ง) การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2)
จ) การโอนจัดประเภทใหม่ในสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 5.2)
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งบการเงินรวม

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5.1 เครือ่ งมือทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อก�ำไรสะสมของกลุ่มกิจการและของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

		
หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
บาท
บาท
กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)		
รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
5.1.2

1,495,299,306
(54,139,795)

1,422,818,204
(54,139,795)

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากรายการปรับปรุงข้างต้น		

10,827,959

10,827,959

รวมการปรับปรุงกำ�ไรสะสมต้นปีจากการนำ� TFRS 9 มาถือปฏิบัติ		

(43,311,836)

(43,311,836)

1,451,987,470

1,379,506,368

กำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หลังปรับปรุงผลกระทบจาก TFRS 9 (ก่อนการปรับปรุง ผลกระทบจาก TFRS 16)		

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการ และจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินใหม่ตาม TFRS 9 ดังนี้
งบการเงินรวม

		

			

เงินลงทุน มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่ายุตธิ รรม
		
ทัว่ ไป
ผ่านกำ�ไร ผ่านกำ�ไร ขาดทุน
			
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
			
(FVPL)
(FVOCI)
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท

ราคาทุนตัด
จำ�หน่าย
บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)		
การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุน
ทั่วไปเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่า FVPL
5.1.1
การปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
5.1.2
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
5.1.3

500,000

-

-

1,306,325,304

(500,000)
-

500,000
-

8,671

(54,139,795)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 จากการนำ� TFRS 9 มาถือปฏิบัติ		

-

500,000

8,671

1,252,185,509

หนี้สินทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)		
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
5.1.3

-

-

- 11,599,591,225
13,024,548
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 จากการนำ� TFRS 9 มาถือปฏิบัติ		

-

-

13,024,548 11,599,591,225
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

เงินลงทุน
		
ทัว่ ไป
			
			
หมายเหตุ
บาท

			

มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกำ�ไร ผ่านกำ�ไร ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
(FVPL)
(FVOCI)
บาท
บาท

ราคาทุนตัด
จำ�หน่าย

บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)		
การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุน
ทั่วไปเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่า FVPL
5.1.1
การปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
5.1.2
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
5.1.3

500,000

-

-

1,294,060,407

(500,000)
-

500,000
-

8,671

(54,139,795)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 จากการนำ� TFRS 9 มาถือปฏิบัติ		

-

500,000

8,671

1,239,920,612

หนี้สินทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม)		
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
5.1.3

-

-

13,024,548

11,599,515,273
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 จากการนำ� TFRS 9 มาถือปฏิบัติ		

-

-

13,024,548

11,599,515,273

5.1.1 การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนทัว่ ไปเป็นเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุน
(FVPL)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า จ�ำนวน 500,000 บาท เป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL เนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจ
จะถือเงินลงทุนดังกล่าวในระยะยาว
5.1.2 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นดังนี้
◆ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
◆ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
◆ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มกิจการได้ปรับวิธีในการค�ำนวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็น
ไปตาม TFRS 9 และได้รับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดังกล่าวในก�ำไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 54,139,795 บาท
ทั้งนี้ผู้บริหารได้พิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้
กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ไม่เป็นจ�ำนวนเงินที่มีสาระส�ำคัญ
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก�ำหนดช�ำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณา
จากลักษณะการจ่ายช�ำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัย
ในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายช�ำระของลูกหนี้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
54,139,795 บาท
5.1.3 อนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้รับรู้อนุพันธ์เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบการ
เงินแต่อย่างใด แต่ได้เปิดเผยสัญญาอนุพันธ์และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์จ�ำนวน 8,671 บาท
และ 13,024,548 บาท ตามล�ำดับ และได้ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ดังกล่าวในก�ำไรสะสมในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 10,749,971 บาท ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
5.2 สัญญาเช่า

กลุ่มกิจการได้น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�ำหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า ส�ำหรับสัญญา
เช่า ที่ดิน อาคารส�ำนักงาน และยานพาหนะ ที่มีอายุสัญญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช�ำระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วน
เพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มที่กลุ่มกิจการน�ำมาใช้ในการคิดลดดังกล่าว มีอัตรา
ร้อยละ 1.96 ต่อปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส�ำหรับสัญญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินนั้น จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตาม
สัญญาเช่าการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์สทิ ธิ การใช้และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า ทัง้ นี้ กลุม่ กิจการจะเริม่ น�ำข้อก�ำหนดของการรับรูร้ ายการภายใต้
TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก
		
			
			

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ได้เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		

244,246,004

317,846,004

หัก: สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายวิธีเส้นตรง		

(2,354,000)

(2,354,000)

ณ วันที่นำ�มาตรฐานมาใช้เป็นครั้งแรก		

(103,999,696)

(353,179,027)

บวก: รายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญา		

49,719,292

622,209,292

บวก: หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ได้รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		

40,569,939

40,569,939

หนี้สินจากสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563		

228,181,539

625,092,208

หนี้สินจากสัญญาเช่า - ส่วนที่หมุนเวียน		

52,240,333

76,912,333

หนี้สินจากสัญญาเช่า - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน		

175,941,206

548,179,875

รวม			

228,181,539

625,092,208

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เสมือนหนึ่งว่ากลุ่มกิจการได้น�ำ TFRS 16 มา
ถือปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาเช่านั้น ซึ่งค�ำนวณจากอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มตามอายุทั้งหมดของสัญญา ณ วัน
ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และกลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ประเภทอื่นๆ ด้วยจ�ำนวนเดียวกับหนี้สินตาม
สัญญาเช่า ซึ่งค�ำนวณจากอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มตามอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจ�ำนวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างช�ำระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องน�ำมาปรับปรุง
กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
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หัก: ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ เป็นการเช่าสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

344,623,322

67,003,467

726,270,063

463,914,136

อาคาร

80,017,138

72,558,002

80,017,138

72,558,002

เครือ่ งจักร, เครือ่ งมือและอุปกรณ์

48,903,043

48,050,131

48,903,043

48,050,131

ยานพาหนะ

17,467,002

36,189,470

17,467,002

36,189,470

491,010,505

223,801,070

872,657,246

620,711,739

ทีด่ นิ

รวมสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่กลุ่มกิจการเลือกใช้ในการน�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกนั้นกับสัญญาเช่าที่
กลุม่ กิจการมีอยูก่ อ่ นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุม่ กิจการได้เลือกใช้วธิ ผี อ่ นปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ดังนี้
◆ ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวส�ำหรับกลุม่ สัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
◆ พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนน�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ
◆ ถือว่าสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น
◆ ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
◆ ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการก�ำหนดอายุสัญญาเช่า ในกรณีที่สัญญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญา
เช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
◆ เลือกที่จะไม่พิจารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตาม
การพิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC
4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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6 นโยบายการบัญชี

6.1 การบัญชีส�ำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดทีก่ ลุม่ กิจการมีอ�ำนาจควบคุม กลุม่ กิจการมีอ�ำนาจควบคุมเมือ่ กลุม่ กิจการ
รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจเหนือผู้
ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุม่ กิจการมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุม่ กิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษทั
ย่อยนั้น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการ
ซื้อเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน
ในกรณีทกี่ ลุม่ กิจการยังคงมีอ�ำนาจควบคุมบริษทั ย่อย กลุม่ กิจการปฏิบตั ติ อ่ รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขาย
จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่ลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุม่ กิจการยังคงมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญหรือ
ยังคงมีการควบคุมร่วม ก�ำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูก
โอนไปยังก�ำไรหรือขาดทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะ
ถูกรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญในเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่ แรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตาม
สัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม, การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ค) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ก�ำไรที่ยังไม่
เกิดขึน้ จริงในรายการระหว่างกลุม่ กิจการกับบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนทีก่ ลุม่ กิจการ
มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัด
ออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน
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ข) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
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6.2 การรวมธุรกิจ

กลุม่ กิจการถือปฏิบตั ติ ามวิธซี อื้ ส�ำหรับการรวมธุรกิจทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิง่ ตอบแทน
ที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย
◆ มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโี่ อนไป
◆ หนีส้ นิ ทีก่ อ่ ขึน้ เพือ่ จ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม
◆ ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดยกลุม่ กิจการ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุม่ กิจการมีทางเลือกทีจ่ ะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ ด้วย
มูลค่ายุติธรรม หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ
ผลรวมของมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม
ของส่วนได้เสียในผูไ้ ด้รบั การลงทุนซึง่ ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจ (ในกรณีทเี่ ป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซือ้ ) ใน
จ�ำนวนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ
การรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ ณ วันที่ซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุน
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจ จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการ
วัดมูลค่าใหม่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุม่ กิจการรับรูร้ ายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ของกิจการทีถ่ กู น�ำ
มารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ กู น�ำมารวมตามมูลค่าทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริษทั ใหญ่ในล�ำดับ
สูงสุด ทีต่ อ้ งจัดท�ำงบการเงินรวม โดยกลุม่ กิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั
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ต้นงวด ในงบการเงินงวดก่อนที่น�ำมาเปรียบเทียบ หรือตั้งแต่วันที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิด
ขึ้น หรือรับมาและตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชี
ของกิจการทีถ่ กู น�ำมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุน(ส่วนต�ำ่ )จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังก�ำไรสะสม
6.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน

ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด�ำเนิ น งานโดยใช้ อั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายการก�ำไรและรายการขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการรั บ หรื อ จ่ า ยช�ำระที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ และที่
เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่ อ มี ก ารรั บ รู ้ ร ายการก�ำไรหรื อ ขาดทุ น ของรายการที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ไว้ ใ นงบก�ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย
ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย
6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถามเงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา และเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
6.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องช�ำระส�ำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ
กลุม่ กิจการรับรูล้ กู หนีก้ ารค้าเมือ่ เริม่ แรกด้วยจ�ำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ ราศจากเงือ่ นไขในการได้รบั ช�ำระ ใน
กรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยส�ำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
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6.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ราคาทุนของสินค้าค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าโดยการประเมินเงื่อนไขของสภาพ และการวิเคราะห์อายุของสินค้า
6.7 สินทรัพย์ทางการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตาม
ลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะ
กระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
◆ รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านก�ำไรหรือ
ขาดทุน) และ
◆ รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านั้น
ส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุม่ กิจการสามารถเลือก (ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้) ทีจ่ ะวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น
ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ
ในการซื้ อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ท างการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ท�ำ
รายการค้า
ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การเข้ า ท�ำรายการซื้ อ หรื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ นั้ น โดยกลุ ่ ม กิ จ การจะตั ด รายการ
สินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและ
กลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
ค) การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การท�ำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการท�ำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน
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กลุม่ กิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ มีอนุพนั ธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญา
ว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่
ง) การด้อยค่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึน้ ของตราสารหนีท้ วี่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ
การพิจารณา การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมี
นัยส�ำคัญหรือไม่
ส�ำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตาม
ประมาณการผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุ ลู ก หนี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การเริ่ ม
รับรู้ลูกหนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน
ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นรวมถึงผลสะสมของรายการก�ำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของ
เจ้าของจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน กรณีที่จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมือ่ ต้นทุนนัน้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
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จำ�นวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

10 - 40 ปี

เครือ่ งจักรเครือ่ งมือและอุปกรณ์

5 - 10 ปี

อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์

3 และ 5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน

5 ปี

กลุม่ กิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน้
รอบรอบระยะเวลารายงาน
ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในก�ำไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
6.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ได้แก่ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของสัญญาเช่าอายุ 30 ปี ซึ่งรับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน หลังจากนั้นจะ
แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม สิทธิการเช่าดังกล่าวตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
เช่า (30 ปี)
6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซี่ อื้ มาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
6.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการไม่ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี และเมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบี่ ง่ ชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า ส�ำหรับ
สินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมี
การด้อยค่ารายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าทีค่ าด
ว่า จะได้รับคืนหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมือ่ มีเหตุให้เชือ่ ว่าสาเหตุทที่ �ำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุม่ กิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
ส�ำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

170

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

6.12 สัญญาเช่า

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช�ำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช�ำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุน
ทางการเงินจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ คงทีจ่ ากยอดหนีส้ นิ ตามสัญญา
เช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุทสี่ นั้ กว่าระหว่างอายุ
สินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า ดังนี้
◆ ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายช�ำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
◆ ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
◆ มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
◆ ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
◆ ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก่ ลุม่ กิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้

การจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยูใ่ นการค�ำนวณหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า หากกลุม่
กิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า
กลุม่ กิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบีย้ โดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบีย้ โดย
นัยได้ กลุม่ กิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า ซึง่ ก็คอื อัตราทีส่ ะท้อนถึงการกูย้ มื เพือ่ ให้ได้มาซึง่
สินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงือ่ นไขทีใ่ กล้เคียงกัน
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าซึ่งก�ำหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าจนกระทัง่ ดัชนีหรืออัตรานัน้ มีผลต่อการจ่ายช�ำระ กลุม่ กิจการปรับปรุงหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าไปยัง
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อการจ่ายช�ำระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วย
◆ จ�ำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
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กลุม่ กิจการปันส่วนสิง่ ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาทีเ่ ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญา
ทีไ่ ม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส�ำหรับสัญญาทีป่ ระกอบด้วยส่วนประกอบ
ของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่ม
กิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วน
ประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น
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◆ ค่าเช่าจ่ายที่ได้ช�ำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันท�ำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
◆ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
◆ ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าต�ำ่ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยตามวิธเี ส้นตรง สัญญา
เช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่ำประกอบด้วย
อุปกรณ์ส�ำนักงานขนาดเล็กและยานพาหนะ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�ำไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน
ระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวน
เงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอย
รับรูเ้ ป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซงึ่ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีร่ วม
อยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญา
เช่า
รายได้คา่ เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้จา่ ยให้แก่ผเู้ ช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าด�ำเนินงานใน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์
6.13 หนี้สินทางการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
◆ หากกลุม่ กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ ให้กบั กิจการ
อื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการช�ำระหรือเลื่อนการช�ำระออกไปอย่างไม่มีก�ำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงิน
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นั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการช�ำระนั้นสามารถช�ำระ โดยการออกตราสารทุนของ
กลุ่มกิจการเองด้วยจ�ำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจ�ำนวนเงินที่คงที่
◆ หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการช�ำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนเมือ่ กลุม่ กิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขให้เลือ่ นช�ำระหนีอ้ อกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ข) การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกกลุม่ กิจการต้องวัดมูลค่าหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนี้
สินทางการเงินทัง้ หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ค) การตัดรายการและการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของสัญญา

หากกลุม่ กิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของหนีส้ นิ ทางการเงิน กลุม่ กิจการจะต้องพิจารณา
ว่ารายการดังกล่าวเข้าเงือ่ นไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงือ่ นไขของการตัดรายการ กลุม่ กิจการจะ
ต้องรับรูห้ นีส้ นิ ทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ใหม่นนั้ และตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินนัน้ ด้วย
มูลค่าตามบัญชีทเี่ หลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการก�ำไร/ขาดทุนอืน่ ในก�ำไรหรือขาดทุน
หากกลุม่ กิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงือ่ นไข ดังกล่าวไม่เข้าเงือ่ นไขของการตัดรายการ กลุม่ กิจการจะ
ปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เดิม (Original effective interest rate) ของหนีส้ นิ ทางการเงินนัน้ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการก�ำไรหรือ
ขาดทุนอืน่ ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย้ มื
วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
กลุม่ กิจการจะตัดรายการเงินกูย้ มื ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมือ่ ภาระผูกพันตามสัญญานัน้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ าม
แล้ว หรือได้ถกู ยกเลิกไปหรือสิน้ สุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ น้ิ สุดลงหรือทีไ่ ด้
โอนให้กับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนเมือ่ กลุม่ กิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขให้เลือ่ นช�ำระหนีอ้ อกไปอีก
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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6.14 ต้นทุนการกูย้ มื

ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยทัว่ ไปและทีก่ มู้ าเป็นการเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไข ต้องน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการ
ลงทุน ทีเ่ กิดจากการน�ำเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็นราคาทุนของสินทรัพย์สนิ้ สุดลงเมือ่
การด�ำเนินการทีจ่ �ำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่
จะขายได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ๆ รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดขึน้
6.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือรายการ
ทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้อยูห่ รือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็น
งวด ๆ ในกรณีทกี่ ารน�ำกฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ นึ้ อยูก่ บั การตีความ กลุม่ กิจการจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จา่ ยภาษี
ทีเ่ หมาะสมจากจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายช�ำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตาม
บัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลต่างชัว่ คราว
ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
◆ การรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
◆ ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีก่ ลุม่ กิจการสามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ กิจการจะมีก�ำไรทางภาษีเพียง
พอที่จะน�ำจ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอด
สุทธิ
6.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจ�ำปีและลาป่วยทีม่ กี ารจ่ายค่าแรง และโบนัส ของพนักงาน
ปัจจุบันรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการ
จะบันทึกหนี้สินด้วยจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามนโยบายบริษัท กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้อง
จ่ายช�ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึง
ก�ำหนดช�ำระ
ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการ
กระแสเงินสด และวันครบก�ำหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งช�ำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
ก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดทีเ่ กิดขึน้ และ
รวมอยู่ในก�ำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงก�ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีก�ำหนด
ช�ำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
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6.17 ประมาณการหนี้สิน

กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ท�ำไว้ อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตซึง่ การช�ำระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และ
ประมาณการจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ำมาจ่าย
ช�ำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
6.18 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกหุน้ ใหม่หรือการออกสิทธิในการซือ้ หุน้ ซึง่ สุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอด
หักในส่วนของเจ้าของ
6.19 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ทเี่ กิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อนื่ ๆ ทีก่ ลุม่ กิจการได้รบั จาก
การขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุม่ กิจการรับรูร้ ายได้สทุ ธิจากภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ กลุม่ กิจการจะรับรูร้ ายได้เมือ่ คาดว่ามีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ที่จะได้รับช�ำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ส�ำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการ
ต้องแยกเป็นแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทิ แี่ ยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าว
ไปยังแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุม่
กิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว
รายได้จากการขายสินค้า
กลุ่มกิจการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส�ำนักงานและเครื่องใช้ในครัวเรือน รายได้
จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการโอนความควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้า ซึ่งก็คือ เมื่อส่งมอบสินค้า
การให้บริการ
กลุม่ กิจการรับรูร้ ายได้จากสัญญาให้บริการทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนือ่ งตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลา
ของสัญญา โดยที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงรอบระยะเวลาการช�ำระเงินตามสัญญา
สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญา ก่อนที่จะรับช�ำระหรือถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
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กลุม่ กิจการรับรูห้ นีส้ นิ ทีเ่ กิดจากสัญญาเมือ่ ได้รบั ช�ำระจากลูกค้าหรือถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญาก่อนทีก่ ลุม่ กิจการ
จะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
กลุม่ กิจการจะแสดงยอดสุทธิหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญานัน้ ๆ ในแต่ละ
สัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
6.20 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับ
การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัท
6.21 อนุพันธ์และกิจการป้องกันความเสี่ยง

อนุพันธ์แฝงที่กลุ่มกิจการแยกรับรู้รายการ และอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับ
รู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการก�ำไรหรือขาดทุนอื่น
กลุ ่ ม กิ จ การแสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอนุ พั น ธ์ เ ป็ น รายการหมุ น เวี ย นหรื อ ไม่ ห มุ น เวี ย นตามวั น ครบ
ก�ำหนดของอนุพันธ์นั้น
ข) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าท�ำสัญญาและวัดมูลค่าต่อ
มาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการก�ำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็น
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
◆ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของ1) สินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) สัญญาผูกมัดที่ยัง
ไม่ได้รับรู้รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม)
◆ การป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีร่ บั รู้ หรือ 2) รายการ
ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) หรือ
◆ การป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนินงานต่างประเทศ (การป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุน
สุทธิ)

ณ วันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการจะจัดท�ำเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสัมพันธ์
เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งและรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
ในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของ
รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง 2) เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ งและกลยุทธ์ทนี่ �ำมาใช้ในการ
จัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

177

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ก) อนุพันธ์แฝงและอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจ�ำนวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่
หมุนเวียนตามวันครบก�ำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 8
ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มกิจการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความ
เสีย่ งและตลอดระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ เพือ่ พิจารณาถึงความคงอยูใ่ นความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการทีม่ กี าร
ป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ส�ำหรับการป้องกันความเสีย่ งของรายการซือ้ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศนัน้ กลุม่ กิจการเข้าท�ำรายการป้องกันความ
เสีย่ งเมือ่ ข้อก�ำหนดทีส่ �ำคัญของเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งและรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งมีความสอดคล้อง
เข้าคู่กัน และท�ำการประเมินเชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มี
ความเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ทกี่ ระทบต่อข้อก�ำหนดของรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง ซึง่ ท�ำให้ขอ้ ก�ำหนด
ทีส่ �ำคัญของเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งและรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งไม่มคี วามสอดคล้องเข้าคูก่ นั อีกต่อ
ไป กลุ่มกิจการจะใช้วิธีการอนุพันธ์เสมือน (Hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล
ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิดจากระยะ
เวลาการเกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
กลุ่มกิจการเข้าท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญคล้ายคลึงกับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของ
รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง เช่น อัตราอ้างอิง วันทีก่ �ำหนดอัตราใหม่ วันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ วันสิน้ สุดสัญญา
และจ�ำนวนเงินทีก่ �ำหนดไว้ เนือ่ งจากกลุม่ กิจการไม่ได้ท�ำการป้องกันความเสีย่ งของเงินกูย้ มื ทัง้ หมด ดังนัน้ รายการ
ทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งจึงได้ก�ำหนดเป็นสัดส่วนของรายการเงินกูย้ มื คงค้าง เทียบกับจ�ำนวนเงินทีก่ �ำหนดไว้ของ
สัญญาแลกปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ และเนือ่ งจากข้อก�ำหนดทีส่ �ำคัญของรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งและเครือ่ ง
มือป้องกันความเสี่ยงความสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความ
สัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยใช้หลักการเดียวกับการ
พิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
◆ มูลค่าเครดิตของคู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยืม และ
◆ ความต่างในข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ซึ่งก�ำหนดและเข้าเงื่อนไข
ของการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดในรายการ ส�ำรองการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด ในส่วน
ของเจ้าของ ส�ำหรับก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนทันทีซงึ่ แสดง
ไว้ในรายการ ก�ำไรหรือขาดทุนอื่น
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กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญาฟอร์เวิร์ด ในการป้องกันความเสี่ยงของ
รายการที่คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกก�ำหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) ส�ำหรับส่วน
ที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในรายการ ส�ำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในส่วนของเจ้าของและรับ
รู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดที่เกี่ยวกับ
รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในต้นทุนส�ำรองการป้องกันความเสี่ยงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของเจ้าของ
ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจก�ำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดทั้งจ�ำนวน (รวมถึง
ค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points)) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ใน
กรณีนี้ รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟอร์เวิร์ดจะรับรู้ในรายการส�ำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ

◆ หากกลุ่มกิจการรับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น สินค้า
คงเหลือ รายการก�ำไรหรือขาดทุนของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
ในสองสกุล (Forward points) ที่รอรับรู้จะโอนมาเป็นต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ จ�ำนวน
ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในก�ำไรหรือขาดทุน
เช่น รับรู้รวมอยู่ในต้นทุนขายเมื่อมีการขายสินค้าออกไป
◆ ก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลของสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ทีใ่ ช้ในการป้องกัน
ความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ ผันแปรในเงินกูย้ มื ของกลุม่ กิจการ จะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนในรายการต้นทุน
ทางการเงิน ณ ช่วงเวลาเดียวกับที่กิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนั้น
7 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุม่ กิจการมีความเสีย่ งทางการเงิน ซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ งจากอัตราแลก
เปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและ
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มกิจการจึงใช้อนุพันธ์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น
กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความ
เสีย่ งในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ความ
เสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความ
เสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงาน
บริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มกิจการ
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ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มกิจการจะถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบของความไม่สอดคล้องกันของหลักการรับรู้รายการของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่ถูก
ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มกิจการแสดงรายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคงที่ส�ำหรับ
รายการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว และแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ส�ำหรับรายการซื้อที่ได้ท�ำการป้องกันความเสี่ยงไว้
7.1.1

ความเสี่ยงจากตลาด

ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เนือ่ งจากกลุม่ กิจการมีรายการซือ้ สินค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มกิจการได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สัญญา
ฟอร์เวิร์ด) ในลักษณะที่สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
คาดการณ์ไว้ และเพือ่ จัดการความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากธุรกรรมการค้าในอนาคต โดย
ทั่วไป กลุ่มกิจการไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในการด�ำเนินงานในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่มี
ความเสี่ยงที่เป็นสาระส�ำคัญจากสกุลเงินที่คาดว่าจะมีความผันผวนและการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีความ
คุม้ ค่า กลุม่ กิจการจัดการความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นให้เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน โดยการกูย้ มื
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มกิจการจะไม่ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ที่คาดว่าจะมีการ
รับช�ำระด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน การป้องกันความเสีย่ งเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดผลกระทบ
ของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และก�ำไรขาดทุนของกลุ่ม
กิจการ
กลุม่ กิจการใช้เครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งเงินตราต่างประเทศโดยการเข้าท�ำสัญญาฟอร์เวิรด์ เพือ่ ป้องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น กลุม่ กิจการก�ำหนดนโยบายว่าเงือ่ นไขของสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับความเสี่ยงของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงนั้น
กลุม่ กิจการเลือกก�ำหนดให้เฉพาะการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั (Spot component)
ของสัญญาฟอร์เวิร์ดในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง โดยมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน
ดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้องในตลาด ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าตามสัญญา
และอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดคือค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points) จะ
ถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการคิดลดนั้นมีนัยส�ำคัญ
มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic value) ของสิทธิเลือกก�ำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องในตลาด
ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้สิทธิ ณ วันครบก�ำหนดตามสัญญา (Strike rate) และอัตราแลก
เปลี่ยนในตลาด ณ ปัจจุบันที่คิดลดคือมูลค่าตามเวลา (Time value) จะถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการ
คิดลดนั้นมีนัยส�ำคัญ
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การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาฟอร์เวิรด์ และมูลค่า
ตามเวลาของสิทธิเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงจะรอรับรู้ในต้นทุนส�ำรองการป้องกัน
ความเสี่ยง
กลุม่ กิจการยังได้เข้าท�ำสัญญาฟอร์เวิรด์ ส�ำหรับการคาดการณ์การซือ้ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าซึง่ ไม่เข้าเงือ่ นไข
การเป็นรายการทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูงมาก ดังนัน้ จึงไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของการบัญชี
ป้องกันความเสีย่ ง (การป้องกันความเสีย่ งเชิงเศรษฐกิจ) ซึง่ สัญญาฟอร์เวิรด์ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการ
ป้องกันความเสีย่ งเช่นเดียวกับสัญญาอนุพนั ธ์อนื่ ๆ ทัง้ นี้ สัญญาฟอร์เวิรด์ ทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขนีจ้ ะรับรูเ้ ป็นรายการ
ถือไว้เพื่อค้าและรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องในก�ำไรหรือขาดทุน
ความเสี่ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ดอลลาห์สหรัฐ
บาท

หยวน
บาท

ดอลลาห์สหรัฐ
บาท

หยวน
บาท

419,157

-

418,947

-

5,819,976

9,215,000

18,067,500

-

26,558,243

86,632,321

5,122,980

47,925,645

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- ซื้อเงินตราต่างประเทศ
- ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย
กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในหนีส้ นิ และสินทรัพย์
ที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มกิจการได้บริหารความเสี่ยงบางส่วนโดยการบริหารรายรับกับรายจ่ายที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกัน และบริหารโดยเข้าท�ำสัญญาอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง เช่น สัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ การทีก่ ลุม่ กิจการเข้าท�ำสัญญากูย้ มื ระยะยาวทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ผันแปรและท�ำสัญญา
แลกเปลี่ยนมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นั้นจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่า
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กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงิน
บาท ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราคงที่จ�ำนวน
795 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 5 ปี
ความเสีย่ งจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบีย้ คือความเสีย่ งทีก่ ารเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดจะ
ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ดังนั้นการกู้ยืมด้วย
อัตราดอกเบีย้ ผันแปรจึงท�ำให้กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบีย้ กลุม่ กิจการบริหาร
ความเสี่ยงนี้โดยการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังที่กล่าวข้างต้น
ความเสีย่ งจากมูลค่ายุตธิ รรมของอัตราดอกเบีย้ คือความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทางการเงินและ
ตราสารอนุพนั ธ์จะเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด กลุม่ กิจการได้บริหาร
ความเสีย่ งจากมูลค่ายุตธิ รรมของอัตราดอกเบีย้ โดยการท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ซึง่ มีผลกระทบใน
แปลงเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสีย่ งด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญา
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพนั ธ์ รวมถึงความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง
1) การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง ส�ำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการ
เงิน กลุม่ กิจการจะเลือกท�ำรายการกับสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือที่
เป็นอิสระในระดับ B เป็นอย่างน้อย
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ
ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจาก
ฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และก�ำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดัง
กล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะท�ำการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
การขายให้กับลูกค้ารายย่อยจะช�ำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มกิจการและ
บริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละ
ราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
2) หลักประกัน
ส�ำหรับลูกหนี้การค้าบางรายกลุ่มกิจการมีการขอหลักประกันในรูปแบบการค�้ำประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต
ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจการในการเรียกช�ำระได้หากคู่สัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญา
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3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นดังนี้
◆ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
◆ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้
TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินที่ไม่มีนัยส�ำคัญ
กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นซึ่งค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารได้จดั กลุม่ ลูกหนีต้ ามความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ ลี กั ษณะร่วมกันและ
ตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก�ำหนดช�ำระ รายละเอียดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตแสดงไว้ในหมายเหตุ 12.2
กลุม่ กิจการจะตัดจ�ำหน่ายลูกหนีก้ ารค้าและสินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาเมือ่ คาดว่าจะไม่ได้รบั ช�ำระคืน ข้อบ่งชีท้ ี่คาด
ว่าจะไม่ได้รับช�ำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการช�ำระหนี้หรือทยอยช�ำระหนี้ ไม่มีการช�ำระเงินตาม
สัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้าและสินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิในก�ำไรจากการด�ำเนินงาน การได้รับช�ำระหนี้คืนจากจ�ำนวนที่ได้ตัดจ�ำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการใน
รายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้พิจารณารับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีการ
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น เช่น การที่ไม่สามารถเรียกให้ช�ำระหนี้ได้ โดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ดังนั้นจ�ำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ
จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
การประเมินการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าส�ำหรับลูก
หนี้ที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส�ำคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุส�ำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส�ำคัญ
7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจ�ำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อ ที่เพียงพอต่อการช�ำระ
ภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ
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กลุ่มกิจการอย่างสม�่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินส�ำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ
ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน
กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
ตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 23
ข) วันครบก�ำหนดของหนี้สินทางการเงิน
จ�ำนวนเงินและก�ำหนดช�ำระคืนตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ
เงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 23 และ 24 ตามล�ำดับ
เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธ นาคารและเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น และเจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้
อื่นมีก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สัญญาอนุพันธ์เป็นสัญญาที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ
◆ รักษาไว้ซงึ่ การด�ำเนินงานต่อเนือ่ งและเพือ่ ทีจ่ ะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และยังประโยชน์
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
◆ รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจ�ำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการ
คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน
กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม�่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งค�ำนวณจากหนี้สินสุทธิหารส่วน
ของเจ้าของ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
หนี้สินรวม

13,675,411,966

11,691,343,527

ส่วนของเจ้าของ

7,089,755,222

6,460,369,312

ร้อยละ 1.93

ร้อยละ 1.81

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
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8 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนีแ้ สดงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุตธิ รรมตามล�ำดับชัน้ ของ
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลระดับที่ 3
สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้สำ�หรับป้องกันความเสี่ยง
สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

11,036

รวมสินทรัพย์

11,036

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้สำ�หรับป้องกันความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

23,776,884

รวมหนี้สิน

23,776,884

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นล�ำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน ที่อ้างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยส�ำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึง่ ไม่ได้มาจาก
ข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินเป็นไปตามนโยบายการบัญชีตามทีเ่ ปิดเผย
ในหมายเหตุ 6.7 และหมายเหตุ 6.13
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ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การประชุมระหว่างผูอ้ �ำนวยการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท�ำงานเกีย่ วกับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและผลลัพธ์จะจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระส�ำคัญของล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับด้วยความ
เสี่ยง ประมาณโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่
สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น กลุ่มกิจการได้มีการติดต่อโบรกเกอร์เพื่อการใช้ข้อมูลดังกล่าว
9 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และการใช้ดุลยพิ นิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดลุ ยพินจิ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือ่ งและอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้น
ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน ซึง่ ไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่า กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่
มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 8
ข) การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุม่ กิจการพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ตามทีไ่ ด้กล่าวในหมายเหตุ
ข้อ 6.11 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด คือมูลค่าทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ การค�ำนวณมูลค่าจากการใช้อาศัยการประมาณการของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่จะได้รับคืน
ค) อายุการใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีผลอย่างมาก
ต่อค่าเสือ่ มราคา อายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือเมือ่ สิน้ สุดการใช้งานของสินทรัพย์จะมีการประเมินทุกปี เพือ่
สะท้อนอายุการใช้งานที่คงเหลืออยู่จริง โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ และสภาพทางกายภาพของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ง) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้
สิน กับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการพิจารณา
ว่ากลุ่มกิจการจะมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้
กลุ่มกิจการใช้ข้อสมมติฐานในการประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาที่จะใช้ผลแตกต่างชั่วคราว
นั้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจท�ำให้มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อสถานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงาน
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จ) เงินกู้ยืม
กลุ่มกิจการได้ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากการคิดลดกระแสเงินสดโดยอัตราคิดลดอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งกรรมการของกลุ่มกิจการคาดว่าจะจัดหาเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รายงานทางการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมที่เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฉ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
ในการประมาณค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเสือ่ มคุณภาพ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการโดย
การพิจารณาจากสภาพของสินค้าและระยะเวลาในการเก็บสินค้า
ช) ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันเมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิด
ลดที่เหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินที่ต้องจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ ส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 26
ซ) การก�ำหนดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท�ำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�ำหรับผู้
เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อก�ำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่ม
กิจการพิจารณาการก�ำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลา
การเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก
ส�ำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพ
ของสินทรัพย์ที่เช่า
สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตาม
สัญญาเช่า เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์
จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระส�ำคัญ
อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้
(หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญหรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกลุ่มกิจการ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายพนักงานเมือ่ เกษียณอายุขนึ้ อยูก่ บั หลายปัจจัยทีใ่ ช้ในการค�ำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเมื่อเกษียณอายุ

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฎ) การก�ำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้
◆ ใช้ขอ้ มูลทีก่ ารจัดหาเงินทุนจากบุคคลทีส่ ามของแต่ละกิจการทีเ่ ป็นผูเ้ ช่าและปรับปรุงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ให้สะท้อน
กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
◆ ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจงเช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน
ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดช�ำระ
หนี้ แ ละอั ต ราการขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด กลุ ่ ม กิ จ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ข้ อ สมมติ ฐ าน
เหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการค�ำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการ
และสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
10 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน

กลุม่ กิจการได้พจิ ารณาการน�ำเสนอข้อมูลการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานทัง้ ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และ
ส่วนงานภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ซึ่งพิจารณาจากก�ำไรสุทธิ ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานด�ำเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริหารทีท่ �ำการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มกิจการด�ำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส�ำนักงานและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงาน
เดียว คณะกรรมการบริษทั พิจารณาผลการด�ำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับทีน่ �ำเสนอในข้อมูลทางการ
เงินนี้
ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มกิจการด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมี
ส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เพียงส่วนงานเดียว คณะกรรมการบริษทั พิจารณาผลการด�ำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะ
เดียวกันกับที่น�ำเสนอในข้อมูลทางการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

18,617,758,570

17,730,349,852

159,621,726

138,352,44

18,777,380,296

17,868,702,294

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) - รายได้จากการขาย
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time) - รายได้จากบริการขนส่ง
รวมรายได้

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

51,002,798
48,515,687

44,890,237
159,126,170

50,952,798
44,156,134

44,840,237
146,775,104

99,518,485

204,016,407

95,108,932

191,615,341

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถามมีอตั ราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ร้อยละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :
ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
12 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ

12.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม

		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

901,569,016

823,283,200

901,569,016

823,283,200

ตั๋วเงินรับ

125,397,352

43,700,516

125,397,352

43,700,516

866,983,716 1,026,966,368

866,983,716

		

รวม		

1,026,966,368

หัก ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พ.ศ.
2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม TAS 101)
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

(139,862,114)

(103,558,902) (139,862,114) (103,558,902)

887,104,254

763,424,814

887,104,254

763,424,814

1,771,876

1,940,601

1,771,876

2,142,601

35,651,821

29,553,202

35,651,821

29,553,202

556,460

2,964,279

556,460

2,964,279

57,050,748

54,499,485

57,050,748

54,499,485

อื่น ๆ

14,311,755

7,516,709

14,311,755

7,516,709

		

996,446,914

859,899,090

996,446,914

860,101,090

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 37.3)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า

กลุม่ กิจการพิจารณาค่าเผือ่ ขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนีก้ ารค้าจากยอดลูกหนีห้ ลังหักหลักประกันทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า
เนือ่ งจากลักษณะของลูกหนีก้ ารค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุตธิ รรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
12.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563

ยังไม่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
บาท

ไม่เกิน
3 เดือน
บาท

3-6
เดือน
บาท

6 - 12
เดือน
บาท

เกินกว่า
12 เดือน
บาท

รวม
บาท

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

409,458,278

242,466,046

15,371,986

38,883,649

160,803,757

866,983,716

(1,909,693)

(9,781,637)

(1,209,272)

(12,473,625)

ค่าเผื่อขาดทุน
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

ยังไม่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
บาท

ไม่เกิน
3 เดือน
บาท

3-6
เดือน
บาท

6 - 12
เดือน
บาท

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

590,170,231

265,186,621

12,739,412

12,437,735

ค่าเผื่อขาดทุน

(2,688,161)

(9,437,561)

(2,816,013)

(6,604,932)

เกินกว่า
12 เดือน
บาท

รวม
บาท

146,432,370 1,026,966,368
(118,315,447)

(139,862,114)

การกระทบยอดค่าเผือ่ ขาดทุนด้านเครดิตส�ำหรับลูกหนีก้ ารค้าส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

103,558,902

94,005,223

54,139,795

-

157,698,697

94,005,223

รับรู้ค่าเผื่อขาดทุนเพิ่มขึ้นในกำ�ไรหรือขาดทุนในระหว่างปี

27,032,885

48,725,620

ตัดจำ�หน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกชำ�ระได้ในระหว่างปี

(12,648,207)

(10,260,761)

กลับรายการค่าเผื่อขาดทุน

(32,221,261)

(28,911,180)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คำ�นวณตาม TFRS 9
(พ.ศ. 2562 : คำ�นวณตาม TAS 101)

139,862,114

103,558,902

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คำ�นวณตาม TAS 101
จำ�นวนที่ปรับปรุงกับกำ�ไรสะสมต้นปี
ค่าเผื่อขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - คำ�นวณตาม TFRS 9
(พ.ศ. 2562 : คำ�นวณตาม TAS 101)

13 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทุกรายการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง / ใช้บัญชีป้องกันความเสี่ยง ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
14 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

		
		

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
		
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

8,547,964,797

7,086,789,456

93,918,290

26,788,546

8,641,883,087

7,113,578,002

(79,642,443)

(62,926,659)

(2,526,341)

(2,495,313)

8,559,714,303

7,048,156,030

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า และขาดทุนจากราคา
ทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 16.72 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.03 ล้านบาท ตามล�ำดับ (พ.ศ.
2562 : กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า จ�ำนวน 77.47 ล้านบาท และกลับรายการขาดทุน
จากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จ�ำนวน 6.45 ล้านบาท)
15 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

			
		
พ.ศ. 2563
		

ลูกหนี้ขั้นต้นตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระเกินกว่า 5 ปี
		
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระเกินกว่า 5 ปี
		
		
หัก ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		
รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
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บาท

9,888,866
36,028,652
15,136,026
61,053,544
2,268,318
11,365,049
9,158,700
20,523,749
22,792,067
22,792,067
38,261,477

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ค�ำนวณโดยวิธีการคิดลดด้วยอัตราระหว่างร้อยละ 0.71 ถึงร้อยละ 6.11 ต่อปี
ลักษณะของข้อตกลงที่ส�ำคัญตามสัญญาเช่า ได้แก่
◆ ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้วา่ จะไม่มี
การโอนกรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
◆ ค่าตอบแทนการให้เช่าทัง้ หมดทีผ่ เู้ ช่าตกลงช�ำระแก่ผใู้ ห้เช่าในวันเริม่ ต้นสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งคืนแก่ผเู้ ช่า
◆ หากผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบผลเสียหายทีเ่ กิดกับผูใ้ ห้เช่าเนือ่ งจากการยกเลิกนัน้
16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำ�กัด

		
จัดตั้งใน
ประเทศ

ประเภท
ธุรกิจ

ธุรกิจการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

ไทย

ลักษณะ ทุนชำ�ระแล้ว
ความ
ล้านบาท
สัมพันธ์		
ผู้ถือหุ้น

400.00

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
บาท

100.00

1,054,655,415

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำ�กัด

ธุรกิจผลิตและ
ไทย
ผู้ถือหุ้น
60.00
100.00
จำ�หน่ายไฟฟ้า
						

59,999,700
1,114,655,115

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำ�กัด
บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จำ�กัด

		
จัดตั้งใน
ประเทศ

ประเภท
ธุรกิจ

ลักษณะ ทุนชำ�ระแล้ว
ความ
ล้านบาท
สัมพันธ์		

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
บาท

ธุรกิจการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

ไทย

ผู้ถือหุ้น

400.00

100.00

1,054,655,415

ธุรกิจขนส่ง

ไทย

ผู้ถือหุ้น

5.00

100.00

4,999,900

ธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายไฟฟ้า

ไทย

ผู้ถือหุ้น

60.00

100.00

59,999,700

ธุรกิจให้บริการ
ไทย
ผู้ถือหุ้น
1.25
100.00
1,249,925
ระบบจัดเก็บสินค้า						
อัตโนมัติ

						

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

1,120,904,940
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

1,120,904,940

1,079,654,940

-

41,250,000

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(6,249,825)

-

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นปี

1,114,655,115

1,120,904,940

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นปี
เงินลงทุนเพิ่ม

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2563
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั คิดดีโลจิสติกส์ จ�ำกัด ได้มมี ติให้จดทะเบียน
เลิกกิจการและชําระบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทรับคืนเงินจํานวน 4.03 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจํานวน
0.97 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จ�ำกัด ได้มีมติให้จด
ทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทรับคืนเงินจํานวน 0.77 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุน
จํานวน 0.48 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัท ดูโฮม ออโตเมชั่น จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562
บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ในเดือนมกราคม และเมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระทุนเพิ่มจากบริษัท
จ�ำนวน 27.50 ล้านบาท และ 13.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 550,000 หุ้น สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษัทยังคงเป็นร้อยละ 100
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
บาท

เครื่องมือและ
อุปกรณ์
บาท

งบการเงินรวม

3,501,499,067
471,070,361
3,375,421
-

3,975,944,849

3,975,944,849
-

3,975,944,849

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
จำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคา

ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,433,036,338

5,740,506,621
(1,307,470,283)

4,433,036,338

4,182,774,125
1,929,104
459,651,182
(211,318,073)

5,278,926,335
(1,096,152,210)
4,182,774,125

241,288,714

524,308,159
(283,019,445)

241,288,714

215,494,268
7,927,624
78,875,547
(2,122,064)
(7,985,758)
(50,900,903)

471,864,542
(256,370,274)
215,494,268

38,238,170

126,598,381
(88,360,211)

38,238,170

46,705,700
9,173,529
(608,186)
(1,687,475)
(15,345,398)

142,196,931
(95,491,231)
46,705,700

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,501,499,067
3,501,499,067

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
บาท

57,857,192

242,081,414
(184,224,222)

57,857,192

78,843,904
1,649,585
(8,289)
(2,265)
(22,625,743)

240,793,179
(161,949,275)
78,843,904

576,687,667

1,178,056,884
(601,369,217)

576,687,667

592,252,097
49,505,375
32,444,933
(448,248)
(3,813,567)
(93,252,923)

1,171,640,107
(579,388,010)
592,252,097

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์และ		 และเครื่องใช้
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
สำ�นักงาน
บาท
บาท
บาท

			
เครื่องจักร			

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

296,249,200

296,249,200
-

296,249,200

248,137,716
680,966,462
(632,854,978)
-

248,137,716
248,137,716

9,619,302,130

12,083,745,508
(2,464,443,378)

9,619,302,130

8,865,706,877
1,222,222,040
(58,507,895)
(3,186,787)
(13,489,065)
(393,443,040)

11,055,057,877
(2,189,351,000)
8,865,706,877

งานระหว่าง		
ก่อสร้าง
รวม
บาท
บาท
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
บาท

เครื่องมือและ
อุปกรณ์
บาท

งบการเงินรวม

3,975,944,849
108,339,752
-

4,084,284,601

4,084,284,601
-

4,084,284,601

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
โอนไปเป็นลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
จำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคา

ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,750,302,041

6,280,486,818
(1,530,184,777)

4,750,302,041

4,433,036,338
7,003,827
541,528,425
(1,881,301)
(229,385,248)

4,433,036,338
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,975,944,849
-

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
โอนไปเป็นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (หมายเหตุ 5)

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
บาท

235,956,524

533,438,040
(297,481,516)

235,956,524

241,288,714
10,468,466
40,706,054
(3)
(3,082,909)
(53,423,798)

241,288,714
-

46,129,038

148,873,083
(102,744,045)

46,129,038

38,238,170
9,524,404
15,328,215
(17,417)
(265,781)
(16,678,553)

38,238,170
-

10,640,329

109,867,248
(99,226,919)

10,640,329

21,667,722
6,764,292
(5,687,353)
(12)
(12,104,320)

57,857,192
(36,189,470)

614,853,617

1,328,819,720
(713,966,103)

614,853,617

576,687,667
89,808,473
68,887,216
(67,814)
(376,104)
(120,085,821)

576,687,667
-

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์และ		 และเครื่องใช้
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
สำ�นักงาน
บาท
บาท
บาท

			
เครื่องจักร			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

639,454,832

639,454,832
-

639,454,832

296,249,200
1,126,691,294
(783,485,662)
-

296,249,200
-

10,381,620,982

13,125,224,342
(2,743,603,360)

10,381,620,982

9,583,112,660
1,250,260,756
(8,696,000)
(5,687,353)
(85,234)
(3,724,806)
(1,881,301)
(431,677,740)

9,619,302,130
(36,189,470)

งานระหว่าง		
ก่อสร้าง
รวม
บาท
บาท

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
บาท

เครื่องมือและ
อุปกรณ์
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,717,505,977

2,717,505,977
471,070,361
3,375,421
-

3,191,951,759

3,191,951,759
-

3,191,951,759

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
จำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคา

ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,433,036,338

5,735,091,583
(1,302,055,245)

4,433,036,338

4,182,774,125
1,929,104
459,651,182
(211,318,073)

4,182,774,125

5,273,511,297
(1,090,737,172)

196,829,496

478,327,159
(281,497,663)

196,829,496

215,494,268
7,927,624
32,894,547
(2,122,064)
(7,985,758)
(49,379,121)

215,494,268

471,864,542
(256,370,274)

38,238,170

126,598,381
(88,360,211)

38,238,170

46,705,700
9,173,529
(608,186)
(1,687,475)
(15,345,398)

46,705,700

142,196,931
(95,491,231)

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,717,505,977
-

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
บาท

57,857,192

242,081,414
(184,224,222)

57,857,192

78,843,904
1,649,585
(8,289)
(2,265)
(22,625,743)

78,843,904

240,793,179
(161,949,275)

576,687,667

1,178,056,884
(601,369,217)

576,687,667

592,252,097
49,505,375
32,444,933
(448,248)
(3,813,567)
(93,252,923)

592,252,097

1,171,640,107
(579,388,010

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์และ		 และเครื่องใช้
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
สำ�นักงาน
บาท
บาท
บาท

			
เครื่องจักร			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

283,957,536

283,957,536
-

283,957,536

219,099,052
651,732,462
(586,873,978)
-

219,099,052

219,099,052
-

8,778,558,158

11,236,064,716
(2,457,506,558)

8,778,558,158

8,052,675,123
1,192,988,040
(58,507,895)
(3,186,787)
(13,489,065)
(391,921,258)

8,052,675,123

10,236,611,085
(2,183,935,962)

งานระหว่าง		
ก่อสร้าง
รวม
บาท
บาท
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
บาท

เครื่องมือและ
อุปกรณ์
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,300,291,511

4,750,302,041

(1,530,184,777)

6,280,486,818

4,750,302,041

(229,385,248)

4,433,036,338
7,003,827
541,528,425
(1,881,301)

4,433,036,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

3,300,291,511

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน

หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม

3,300,291,511

ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

-

3,191,951,759
108,339,752
-

โอนไปเป็นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (หมายเหตุ 5)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
โอนไปเป็นลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
จำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
รายการปรับปรุง

ค่าเสือ่ มราคา

3,191,951,759

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
บาท

164,948,243

(293,393,733)

458,341,976

164,948,243

(50,857,797)

196,829,496
10,468,466
11,590,990
(3)
(3,082,909)
-

196,829,496

46,129,038

(102,744,045)

148,873,083

46,129,038

(16,678,553)

38,238,170
9,524,404
15,328,215
(17,417)
(265,781)
-

38,238,170

10,640,329

(99,226,919)

109,867,248

10,640,329

(12,104,320)

(36,189,470)
21,667,722
6,764,292
(5,687,353)
(12)
-

57,857,192

614,853,617

(713,966,103)

1,328,819,720

614,853,617

(120,085,821)

576,687,667
89,808,473
68,887,216
(67,814)
(376,104)
-

576,687,667

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์และ		 และเครื่องใช้
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
สำ�นักงาน
บาท
บาท
บาท

			
เครื่องจักร			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

635,911,077

-

635,911,077

635,911,077

-

283,957,536
1,106,324,139
(754,370,598)
-

283,957,536

9,523,075,856

(2,739,515,577)

12,262,591,433

9,523,075,856

(429,111,739)

(36,189,470)
8,742,368,688
1,229,893,601
(8,696,000)
(5,687,353)
(85,234)
(3,724,806)
(1,881,301)

8,778,558,158

งานระหว่าง		
ก่อสร้าง
รวม
บาท
บาท

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มกิจการและ
บริษัทซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 7,442.09 ล้านบาท และ 6,658.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ (พ.ศ. 2562 :
7,085.97 ล้านบาท และ 6,302.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ เงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุ 21 และ 23
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างสาขาใหม่จ�ำนวน
9.73 ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์ (พ.ศ. 2562 : จ�ำนวน 4.20 ล้าน
บาท) กลุ่มกิจการใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 2.58 ถึงร้อยละ 3.07 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.02
ถึงร้อยละ 3.41 ต่อปี) ในการค�ำนวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนดังกล่าวเป็น
อัตราต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงจากเงินกู้ยืมที่น�ำมาใช้เป็นเงินทุนในการสร้างสาขาใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
เป็นการเช่ายานพาหนะ ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

36,189,470

61,112,430

จัดประเภทรายการใหม่จากการนำ�มาตรฐานรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 5) (36,189,470)

-

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิวันต้นงวดที่รายงานไว้เดิม
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

-

61,112,430

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

- (24,922,960)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

36,189,470

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
		

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

ต้นทุนขาย

50,137,528

41,450,628

47,571,529

39,928,846

369,438,499

339,746,634

369,438,497

339,746,634

12,101,713

12,245,778

12,101,713

12,245,778

431,677,740

393,443,040

429,111,739

391,921,258

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18 สินทรัพย์สิทธิการใช้

			
งบการเงินรวม 		
		
			
ที่ดิน
อาคาร
บาท
บาท

			

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)
การเพิม่ ขึน้
การปรับปรุง/การจัดประเภท
ค่าเสือ่ มราคา

67,003,467 72,558,002
284,038,150 33,676,281
(6,418,295) (26,217,145)

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

344,623,322

80,017,138

เครื่องจักร		
เครื่องมือและ			
อุปกรณ์ ยานพาหนะ
รวม
บาท
บาท
บาท
48,050,131
14,466,598
(13,613,686)

36,189,470
(8,682,082)
(10,040,386)

223,801,070
332,181,029
(8,682,082)
(56,289,512)

48,903,043

17,467,002

491,010,505

			
งบการเงินรวม 		
		
			
ที่ดิน
อาคาร
บาท
บาท

			
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 463,914,136
การเพิม่ ขึน้
283,962,872
การปรับปรุง/การจัดประเภท
ค่าเสือ่ มราคา
(21,606,945)
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

726,270,063

เครื่องจักร		
เครื่องมือและ			
อุปกรณ์ ยานพาหนะ
รวม
บาท
บาท
บาท

72,558,002
33,676,281
(26,217,145)

48,050,131
14,466,598
(13,613,686)

36,189,470
(8,682,082)
(10,040,386)

620,711,739
332,105,751
(8,682,082)
(71,478,162)

80,017,138

48,903,043

17,467,002

872,657,246

19 สิทธิการเช่า - สุทธิ

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ประเภทหมุนเวียน (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น”)

1,613,698

384,819

ประเภทไม่หมุนเวียน

32,893,785

8,297,007

รวม

34,507,483

8,681,826
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บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

11,544,574
(2,477,929)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

9,066,645

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่าตัดจำ�หน่าย

9,066,645
(384,819)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

8,681,826

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

11,544,574
(2,862,748)
8,681,826

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ค่าตัดจำ�หน่าย

8,681,826
26,422,000
(596,343)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

34,507,483

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

37,966,574
(3,459,091)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

34,507,483

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

			
		
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ
จการ
		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
			
ระหว่างติดตั้ง
		
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า
ตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเข้า
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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รวม
บาท

112,050,019
(95,741,524)

-

112,050,019
(95,741,524)

16,308,495

-

16,308,495

16,308,495
16,822,662
58,507,895
(320)
(13,939,213)

-

16,308,495
16,822,662
58,507,895
(320)
(13,939,213)

77,699,519

-

77,699,519

183,661,165
(105,961,646)

-

183,661,165
(105,961,646)

77,699,519

-

77,699,519

77,699,519
2,042,180
8,696,000
(14,467,202)

15,840,66
-

77,699,519
17,882,844
8,696,000
(14,467,202)

73,970,497

15,840,664

89,811,161

194,399,345
(120,428,848)

15,840,664
-

210,240,009
(120,428,848)

73,970,497

15,840,664

89,811,161

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
21 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

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

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17)
เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีม่ ดี อกเบีย้ ตามราคาตลาดมีมลู ค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดัง
กล่าว เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระส�ำคัญ

22 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม

		
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

2,516,770,010

2,143,456,821

2,516,770,010

2,143,456,821

-

-

787,428

484,048

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

87,006,246

78,276,338

86,214,870

78,176,338

เจ้าหนี้อื่น

219,088,731

230,577,886

218,788,731

230,117,886

เงินมัดจำ�และเงินค้ำ�ประกัน

22,195,245

35,866,316

22,195,245

35,866,316

2,845,060,232

2,488,177,361

2,844,756,284

2,488,101,409

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 37.4)

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
1.65 ถึง 6.95 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.35 ถึง 6.87 ต่อปี)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
23 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี

800,809,981

803,018,166

- ครบกำ�หนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี
- ครบกำ�หนดระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี
- ครบกำ�หนดภายหลัง 5 ปี

731,523,837
1,673,241,264
333,791,647

737,740,128
1,330,378,498
468,001,646

2,738,556,748

2,536,120,272

3,539,366,729

3,339,138,438

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
กู้ยืมเพิ่ม
ชำ�ระคืนเงินกู้ : กระแสเงินสดจ่ายออก

3,339,138,438
1,036,124,219
(835,895,928)

3,048,224,899
2,227,703,497
(1,936,789,958)

ยอดคงเหลือสิ้นปี

3,539,366,729

3,339,138,438

อัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็นประเภทลอยตัว มีอตั ราทีแ่ ท้จริงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 2.40 ถึงร้อยละ 3.55
ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.40 ถึงร้อยละ 3.65 ต่อปี)
เงินกู้ยืมระยะยาวค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือที่จะมีบนที่ดิน (หมายเหตุ 17)
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี

		

		

เงินกู้ยืมระยะยาว

มูลค่ายุตธิ รรม

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

3,539,366,729

3,339,138,438

3,539,366,729

3,339,138,438

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงินหมุนเวียน
อื่นๆ

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

63,999,793
532,200,000
917,622,374
117,084,392

39,999,801
561,109,114
1,080,636,195
68,502,606
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มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้
ในท้องตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
24 หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุม่ กิจการได้ท�ำสัญญาเช่าเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ , อาคาร, เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ และ ยานพาหนะ มีรายละเอียดของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

65,486,293
120,402,775
227,622,606

14,516,784
28,514,881
-

90,158,293
243,762,775
701,008,605

14,516,784
28,514,881
-

413,511,674

43,031,665

1,034,929,673

43,031,665

(152,196,066)

(2,461,726)

(385,718,815)

(2,461,726)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า

261,315,608

40,569,939

649,210,858

40,569,939

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าครบกำ�หนด :
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

56,233,269
120,111,851
84,970,488

13,171,007
27,398,932
-

65,527,704
243,471,851
340,211,303

13,171,007
27,398,932
-

		

261,315,608

40,569,939

649,210,858

40,569,939

		

จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
		
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า

การเปลีย่ นแปลงของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

		
		

ยอดคงเหลือยกมา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ชำ�ระคืน - กระแสเงินสดจ่ายออก
ยอดคงเหลือสิ้นปี
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พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

40,569,939
187,611,600

53,241,477
-

40,569,939
584,522,269

53,241,477
-

228,181,539
80,181,029
(47,046,960)

53,241,477
(12,671,538)

625,092,208
80,105,751
(55,987,101)

53,241,477
(12,671,538)

261,315,608

40,569,939

649,210,858

40,569,939

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
25 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์น้อยกว่า 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

3,071,818
56,875,471

646,033
40,432,778

		

59,947,289

41,078,811

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะต้องชำ�ระน้อยกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะต้องชำ�ระเกินกว่า 12 เดือน

(2,401,012)
(61,576,422)

(1,430,801)
(59,401,366)

		

(63,977,434)

(60,832,167)

(4,030,145)

(19,753,356)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 5)
เพิ่ม/(ลด)ในกำ�ไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 33)
เพิ่มในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

(19,753,356)

(5,605,693)

13,431,134

-

(6,561)

(14,147,663)

2,298,638

-

(4,030,145)

(19,753,356)
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

			
		
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ่ การลดลงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สำ�รองค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอน
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
อืน่ ๆ
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

รายการ
ปรับปรุง
(หมายเหตุ 5)
บาท

เพิ่ม/(ลด)
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
บาท

เพิ่มใน
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

5,013,621
13,084,394
603,105
20,711,780
876,092
789,819

10,827,959
2,604,910
-

1,171,364
3,349,362
(210,843)
(3,567,316)
(189,705)
2,819,487
(235,850)

148,643
2,150,467
-

6,333,628
16,433,756
392,262
27,972,423
686,387
4,755,377
2,819,487
553,969

41,078,811

13,432,869

3,136,499

2,299,110

59,947,289

(60,832,167)

(1,735)
-

(1,712,259)
(1,430,801)

(472)
(2,207)
(1,712,259)
- (62,262,968)

(60,832,167)

(1,735)

(3,143,060)

(472) (63,977,434)

(19,753,356)

13,431,134

(6,561)

2,298,638

(4,030,145)

			
		
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

เพิ่ม/(ลด)
ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
บาท

เพิ่มใน
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

3,682,563
29,870,003
430,574
18,801,045
906,936
624,285

1,331,058
(16,785,609)
172,531
1,910,735
(30,844)
165,534

-

5,013,621
13,084,394
603,105
20,711,780
876,092
789,819

54,315,406

(13,236,595)

-

41,078,811

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์

(59,921,099)

(911,068)

-

(60,832,167)

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(5,605,693)

(14,147,663)

-

(19,753,356)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ่ การลดลงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สำ�รองค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอน
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
อืน่ ๆ
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
26 ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

		
		

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
- โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

31,668,142

25,068,108

6,044,756

8,961,877

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

		
		

ราคาตามบัญชีต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายระหว่างปี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
25,068,108
5,448,600
596,156
(187,935)

18,412,821
4,198,340
4,262,133
501,404
(2,306,590)

3,744,189
(133,023)
(2,867,953)

-

31,668,142

25,068,108

ผลประโยชน์พนักงานซึ่งรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีดัง
ต่อไปนี้

		

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย

5,448,600
596,156

4,198,340
4,262,133
501,404

รวม		

6,044,756

8,961,877

		

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานก�ำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อสมมติฐานหลักดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

		
		

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก

1.66
4.0
11.5 - 45.8

2.25
5.0
21.0 - 53.0

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

พ.ศ. 2562
ร้อยละ

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

พ.ศ. 2562
ร้อยละ

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

พ.ศ. 2562
ร้อยละ

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

ลดลง 6.50
เพิ่มขึ้น 5.32
ลดลง 0.81

ลดลง 3.30
เพิ่มขึ้น 3.55
ลดลง 3.80

เพิ่มขึ้น 7.64
ลดลง 4.64
เพิ่มขึ้น 1.26

เพิ่มขึ้น 3.67
ลดลง 3.26
เพิ่มขึ้น 1.26

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้ า้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอนื่ คงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการค�ำนวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธี
เดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ค�ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการค�ำนวณหนี้สินผล
ประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 13 ปี (พ.ศ. 2562 : 5.89 ปี)
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุทไี่ ม่มกี ารคิดลดระหว่างปี พ.ศ. 2564
ถึง พ.ศ. 2573 มีดังนี้ :
		

		

น้อยกว่า 1 ปี
บาท

ระหว่าง 1 - 2 ปี
บาท

เกินกว่า 3 ปี
บาท

รวม
บาท

ณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ณ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

12,776,004
734,854

1,085,951
29,478,530

21,622,577
32,287,644

35,484,531
62,501,028

27 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

		

		

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

54,350,000
34,200,000
88,550,000

20,150,000
34,200,000
54,350,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
28 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

		
		
		

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ
เต็มมุูลค่าแล้ว
จำ�นวนหุน้ 			
จดทะเบียน
จำ�นวนหุน้
หุน้ สามัญ
บาท
หุน้
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ออกหุน้ สามัญ
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ - สุทธิ
จากภาษีเงินได้

1,856,160,000
-

1,400,000,000
456,160,000

1,400,000,000
456,160,000

654,655,415
3,101,888,000

2,054,655,415
3,558,048,000

-

-

-

(109,557,599)

(109,557,599)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เพิม่ ทุนจดทะเบียน

1,856,160,000
309,360,000

1,856,160,000
309,357,966

1,856,160,000
309,357,966

3,646,985,816
-

5,503,145,816
309,357,966

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2,165,520,000

2,165,517,966

2,165,517,966

3,646,985,816

5,812,503,782

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจ�ำนวน 2,165,520,000 หุน้ (พ.ศ. 2562 :
1,856,160,000 หุน้ ) ซึง่ มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2562 : 1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียก
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้วมีจ�ำนวน 2,165,517,966 หุน้ (พ.ศ. 2562 : 1,856,160,000 หุน้ )
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั กิ ารเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษทั จ�ำนวน 309.36 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 1,856.16 ล้านบาท เป็น
2,165.52 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (Initial Public Offering:
IPO) จ�ำนวน 456.16 ล้านหุน้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่มมี ลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ขายให้แก่ผจู้ องในราคาหุน้ ละ 7.80
บาท บริษทั ได้รบั เงินรวม 3,558.05 ล้านบาทจากการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว หุน้ สามัญของบริษทั ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้
ท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องสุทธิจากภาษีเงินได้จ�ำนวน 109.56 ล้านบาท ซึง่ บันทึกหักกับส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

29 รายได้อื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
		

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

เงินสนับสนุน

52,702,184

34,861,413

52,702,184

34,861,413

รายได้ค่าเช่าและบริการ

18,852,991

14,513,159

20,631,866

15,855,159

รายได้จากลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระเงิน

5,254,153

8,925,651

5,254,153

8,925,651

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

5,545,679

6,433,441

5,545,679

6,433,441

ดอกเบี้ยรับ

15,887,359

3,742,597

21,730,421

10,459,008

รายได้จากการขายเศษวัสดุ

2,515,754

2,653,031

2,515,754

2,653,031

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์ - สุทธิ

4,261,532

1,250,771

4,261,532

1,250,771

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

11,605,597

-

11,605,597

-

อื่นๆ		

30,816,254

30,738,625

30,760,705

30,738,656

รวมรายได้อื่น

147,441,503

103,118,688

155,007,891

111,177,130
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บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในการค�ำนวณก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถจ�ำแนก
ตามลักษณะได้ดังนี้

หมายเหตุ
		

พ.ศ. 2563
บาท

การเปลีย่ นแปลงของสินค้าสำ�เร็จรูป		
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน 		
ค่าเสือ่ มราคา
17
ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการใช้
18
ค่าตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
20
ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่า
19
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้า (กลับรายการ)
14
ค่าเผือ่ ราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั (กลับรายการ) 14
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (กลับรายการ)
12

15,670,414,013
1,037,784,843
431,677,740
56,289,512
14,467,202
596,343
16,715,784
31,028
(17,836,583)

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

14,953,219,966 15,670,859,405
912,528,806
1,037,784,843
393,443,040
429,111,739
71,478,162
13,939,213
14,467,202
384,819
596,343
(77,473,968)
16,715,784
(6,454,079)
31,028
9,553,679
(17,836,583)

14,953,722,710
912,258,806
391,921,258
13,939,213
384,819
(77,473,968)
(6,454,079)
9,553,679

31 ค่าใช้จ่ายอื่น

		
		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น		
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์		
อืน่ ๆ		
รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ 		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
85,234
579,348
664,582

23,133,182
3,187,107
26,320,289

85,234
2,029,560
2,114,794

23,133,182
3,187,107
26,320,289

32 ต้นทุนทางการเงิน

		
		

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

ดอกเบีย้ จ่าย - ธนาคาร		
ดอกเบีย้ จ่าย - สัญญาเช่าการเงิน		
รวมต้นทุนทางการเงิน		

233,747,095
11,387,838
245,134,933

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

296,193,494
1,845,246
298,038,740

233,747,095
27,119,697
260,866,792

296,193,494
1,845,246
298,038,740
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
33 ภาษีเงินได้

		
		
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั 		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 25)		
รวมภาษีเงินได้		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
177,241,309
6,561
177,247,870

117,976,154
14,147,663
132,123,817

168,838,306
6,561
168,844,86

107,935,096
14,147,663
122,082,759

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้มจี �ำนวนทีแ่ ตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษีโดย
มีรายละเอียดดังนี้:
งบการเงินรวม
			
			 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
			
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		

903,928,095

857,634,712

850,593,752

805,101,162

ภาษีค�ำ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)		
ผลกระทบ :
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี		
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี		
ค่าใช้จา่ ยทีม่ สี ทิ ธิหกั ภาษีได้เพิม่ ขึน้ 		
การใช้ขาดทุนทางภาษีทผ่ี า่ นมาซึง่ ยังไม่รบั รู		
้
ขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		

180,785,619

171,526,942

170,118,750

161,020,232

(676,972)
4,016,464
(6,824,490)
(69,345)

(608,545)
897,556
(39,828,947)
-

5,550,607
(6,824,490)
-

891,474
(39,828,947)
-

16,594

136,811

-

-

ภาษีเงินได้		

177,247,870

132,123,817

168,844,867

122,082,759

34 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้
หนักทีถ่ อื ในระหว่างปี บริษทั ไม่มเี ครือ่ งมือทางการเงินและสัญญาอืน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดหุน้ สามัญเทียบเท่า
เมือ่ วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีครัง้ ที่ 1/2563 ได้อนุมตั กิ ารออกหุน้ ปันผล
จ�ำนวน 309.36 ล้านหุน้ บริษทั ได้ปรับปรุงจ�ำนวนหุน้ สามัญเพือ่ สะท้อนการออกหุน้ ปันผลดังกล่าว เสมือนว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของงวดทีน่ �ำเสนอ และได้ปรับปรุงจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกอยูใ่ นปี พ.ศ. 2562
ด้วย เพือ่ ให้ก�ำไรต่อหุน้ สามารถเปรียบเทียบกันได้

214

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		
		

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

กำ�ไรสุทธิ (บาท)		
จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก (หุน้ )		
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )		

726,680,225
2,165,517,966
0.34

725,510,895
2,165,517,966
0.3

681,748,885
2,165,517,966
0.31

683,018,403
2,165,517,966
0.32

35 เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะกรรมการได้มี
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี พ.ศ.2562 ในรูปของเงินสด จ�ำนวน 0.0185 บาทต่อหุ้น
เป็นจ�ำนวนเงิน 34.37 ล้านบาท และในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ�ำนวน 309.36
ล้านบาท(หุ้นสามัญจ�ำนวน 309.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5
สิงหาคม พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จ�ำนวน 1.79 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
36 หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุม่ กิจการและบริษทั มีหนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการคำ�้ ประกันการใช้ไฟฟ้าและการค�ำ้ ประกันสัญญาเช่าและให้บริการและการซือ้ และขายสินค้า ดังนี้

		
		

หนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคาร

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
149,189,647

141,497,394
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พ.ศ. 2563

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
37 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันหมายถึง กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยผ่านกิจการอืน่ แห่งหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ แห่งโดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการนัน้ มีอ�ำนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยบริษทั หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีด่ �ำเนินธุรกิจการลงทุน บริษทั ย่อยและกิจการ
ทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยัง
รวมความถึง บริษทั ร่วมและบุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญเหนือกิจการ ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผูบ้ ริหารส�ำคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษทั
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแต่ละรายการ บริษทั ค�ำนึงถึงเนือ้ หาของความ
สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษทั ถูกควบคุมโดยกรรมการของบริษทั ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวตัง้ มิตรประชา ซึง่ ถือหุน้ รวมกันในบริษทั จ�ำนวน
ร้อยละ 37.83 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 34.79) และบริษทั ดูโฮม โฮลดิง้ จ�ำกัด ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 29.99 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 29.09)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันเป็นดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ประเทศที่จัดตั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฮ่องกง
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
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ดูโฮม กรุ๊ป จ�ำกัด
คิดดีโลจิสติกส์ จ�ำกัด
ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ดูโฮม ออโตเมชั่น จ�ำกัด
ดูโฮม โฮลดิ้ง จ�ำกัด
แอมพลัส โฮลดิ้ง จ�ำกัด
เงินเทอร์โบ จ�ำกัด
ทุนทองมาวิน จ�ำกัด
ทุนธาริน จ�ำกัด
ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด
ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
เอเอสเอ็ม เรียล เอสเตท จ�ำกัด
เอเอสเอ็ม แลนด์ จ�ำกัด
ศ.อุบลวัสดุ จ�ำกัด
อุบลวัสดุ จ�ำกัด
เอเอ็นแคปปิตอล จ�ำกัด
อะลาดิน ช้อปออนไลน์ จ�ำกัด
เอ็นทีบีจี จ�ำกัด
เอ็นทีบีเอ็กซ์ จ�ำกัด
มันนี่โอเค จ�ำกัด
เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญมีดงั ต่อไปนี้ :
37.1) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ขายสินค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		

6,601,606

8,781,151

6,601,606

8,781,151

รายได้คา่ เช่า
บริษทั ย่อย		
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		
		

191,766
191,766

-

1,238,875
191,766
1,430,641

1,342,000
1,342,000

บริษทั ย่อย		

-

-

5,853,177

6,779,671

รายได้คา่ บริการ
บริษทั ย่อย		

-

-

540,000

-

ดอกเบีย้ รับ

37.2) ซือ้ สินค้าและค่าบริการ

		
		
ซือ้ สินค้า
บริษทั ย่อย		
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		
		
ค่าเช่าจ่าย
บริษทั ย่อย		
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		
		
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันจ่าย
บริษทั ย่อย		
เงินปันผลจ่าย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
328,897
328,897

19,572,184
19,572,184

7,559,958
328,897
7,888,855

5,059,613
19,572,184
24,631,797

-

961,692
961,692

-

24,672,000
961,692
25,633,692

-

-

24,876,305

34,264,737

119,066,667

1,249,420,000

119,066,667

1,249,420,000

217

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

		
		

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

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

37.3) ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
		
		
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ย่อย		
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน		
		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
1,771,876
1,771,876

1,940,601
1,940,601

1,771,876
1,771,876

202,000
1,940,601
2,142,601

37.4) เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
		
		
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
787,428

484,048

37.5) เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
		
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

226,100,000
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251,000,000

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม
รับชำ�ระเงินให้กู้ยืม

251,000,000
9,000,000
(33,900,000)

290,900,000
4,500,000
(44,400,000)

ยอดคงเหลือสิ้นปี

226,100,000

251,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบาท ซึ่ง
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีก�ำหนด
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
37.6) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		
		
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม		

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
9,582,075
3,703,894

23,232,358
3,703,894

13,285,969

26,936,252
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

		
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38 ภาระผูกพั น

38.1

สัญญาเช่าส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่ำ

ยอดรวมของจ�ำนวนเงินขัน้ ตำ�่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานส�ำหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารและสัญญา
บริการ ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

		
		
ภายใน 1 ปี		
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
เกินกว่า 5 ปี		
		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
896,400
1,256,831
2,153,231

16,949,773
63,120,042
164,176,189
244,246,004

896,400
1,256,831
2,153,231

26,549,773
101,520,042
189,776,189
317,846,004

38.2 ภาระผูกพันส�ำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนที่เป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังต่อไปนี้

		
		
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
221,069,201

337,793,156

189,175,420

336,437,956

38.3 ภาระผูกพันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบ
การเงิน ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
			
				 เทียบเท่ากับ		 เทียบเท่ากับ
			 สกุลเงินอืน่
เงินบาท สกุลเงินอืน่
เงินบาท
ภาระผูกพันจากการทำ�เลตเตอร์ออฟเครดิต
เพือ่ ซือ้ สินค้า
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ		
- สกุลเงินหยวน		
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914,785
12,713,597

27,477,485
58,639,642

1,106,116
7,926,079

33,353,837
34,227,185

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
39 คดีฟอ
้ งร้องและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทเรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ได้ยื่นค�ำฟ้องต่อศาลยุติธรรม เพื่อขอให้บริษัทช�ำระค่าเสียหายจากการ
ยกเลิกสัญญาบริการขนส่ง ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาให้บริษัทจ่ายค่า
เสียหายจากการยกเลิกสัญญาบริการขนส่งให้แก่บริษัทเรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด เป็นเงินจ�ำนวน 17 ล้าน
บาท พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.
2562 จนถึงวันช�ำระเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาดังกล่าวต่อ
ศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ในความเห็นของผู้บริหารและที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษทั ผลสุดท้ายของคดีนา่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้ตงั้ ส�ำรองส�ำหรับค่าความ
เสียหายจากคดีดังกล่าว
40 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 2,034 บาท โดยการตัดหุ้น
ที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 2,034 หุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 1,078.17
ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 2,165.52 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 3,243.68 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่าย
หุ้นปันผลจ�ำนวน 180,459,831 หุ้น 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate)
866,207,185 หุ้น และ 3) รองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้
แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 31,500,000 หุ้น
ทัง้ นี้ มติดงั กล่าวจะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี พ.ศ. 2563 ในรูปของเงินสดจ�ำนวน 0.0093 บาทต่อหุ้น
เป็นจ�ำนวนเงิน 20.05 ล้านบาท และในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทัว
่ ไป

ข้อมูลบริษัท ดูโฮม จ�ำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท: 0107561000196

ที่ตั้ง: 37 – 47 ถนนศรีมงคล
ต�ำบลวารินช�ำราบ อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน: หุ้นสามัญ
2,165,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โทรศัพท์: 045-959-888
Website: www.dohome.co.th
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด
“ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม”
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จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว: หุ้นสามัญ
2,165,517,966 หุ้น
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย: DOHOME

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

1.บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จ�ำกัด
ที่ตั้ง: 37-47 ถนนศรีมงคล ต.วารินช�ำราบ
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 045-959-888
ประเภทธุรกิจ: การซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อ
เป็นที่พักอาศัย
จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน: 4,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง: 3,999,998 หุ้น
(ร้อยละ 99.99)
2.บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ที่ตั้ง: 37 ถนนศรีมงคล ต.วารินช�ำราบ
อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 045-959-888
ประเภทธุรกิจ: การผลิตและการส่งไฟฟ้า
จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน: 600,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง: 599,997 หุ้น
(ร้อยละ 99.99)

บริษัท ดูโฮม จำ�กัด (มหาชน)

ข้ อ มู ล บุ ค คลอ้ า งอิ ง

หน่วยงานก�ำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์:
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ที่อยู่: 333/33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-695-9999
โทรสาร: 02-695-9660
หน่วยงานก�ำกับบริษัทจดทะเบียน:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ที่อยู่: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9726-50
โทรสาร: 02-009-9807-8
นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่อยู่: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9000
โทรสาร: 02-009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ที่อยู่: 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-824-5313
โทรสาร: -

223

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้ อ มู ล บริ ษั ท ที่ บริ ษั ท ดู โ ฮม จ� ำ กั ด
(มหาชน) ถื อ ครองตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 10
ขึ้ น ไป

ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง
สาขาขนาดใหญ่
อุบลราชธานี

37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร.045-959-888

นครราชสีมา

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

โทร.044-009-888

รังสิต

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

โทร.02-023-8844

ขอนแก่น

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

โทร.043-009-899

อุดรธานี

888 ม.11 บานทาตูมทอง ถ.มิตรภาพ ต.หมูมน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.042-180-909

พระราม 2

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

โทร.034-119-699

บางบัวทอง

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

โทร.02-023-8877

เชียงใหม่

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

โทร.052-135-299

บางนา

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

โทร.033-050-898

เพชรเกษม

88/88 ม.11 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร.034-114-419

สุรินทร์

483 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000

โทร.044-069-989

มาบตาพุด

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

โทร.033-010-899

สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo)
แม็คโคร จรัญฯ

521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

โทร.061-025-4111

แม็คโคร สาทร

1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

โทร.061-028-2777

บิ๊กซี บางพลี

89 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.061-028-4774

เทสโก้ โลตัส โคราช

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

โทร.063-021-4411

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

217 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร.063-021-4422

เทสโก้โลตัส บางนา

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

โทร.063-021-4433

คอสโม วอล์ค เมืองทองธานี

88 ถ.ปอปปูลา ต.บานใหม อ.เมืองปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.061-027-9222

ตลาดชัชวาล คลอง 7

99/14 ม.4 ต.บึงคำพรอย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร.061-027-1777

ตลาดไทยสมบูรณ์ รังสิตคลอง 3

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

โทร.061-029-5777

ตลาดรวยทรัพย์ บางพลี

55 ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร.061-028-3000

ตลาดไทยรุ่งทิพย์ คลองด่าน

98 ม.7 ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10550

โทร.061-029-0077

