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สารจากประธานกรรมการบริษััที่

เร่ยน	ท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น	
ทุุกวัันน้�ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่ัา ‘เทุคโนโลย้’ และ “ด้าต้้า”  

คือปัจจัยสำาคัญทุ้�อย่่เบืื้�องหลังควัาม่สำาเร็็จขององค์กร็

ค้าปล้กชัั้�นนำาหลายแห่ง โด้ยเฉพาะการ็สานสัม่พันธ์

อย่างแนบื้แน่นกับื้ล่กค้าและผู้่้บื้ริ็โภค ผู่้าน Omni Channel 

และ Application Platform ต่้างๆ ส่่อุต้สาหกร็ร็ม่ค้า

ปล้กแห่งอนาคต้ New Digital Retail Concept การ็ช่ั้วัง

ชิั้งล่กค้าม้่ทุุกวััน คำาถาม่ทุ้�สำาคัญทุ้�สุด้สำาหรั็บื้ผู้่้บื้ริ็หาร็

องค์กร็ก็คือ พนักงานของเร็าเข้าใจใน New Digital 

Retail Concept และพร้็อม่ทุ้�จะส่งม่อบื้สิ�งทุ้�ล่กค้าและ

ผู้่้บื้ริ็โภคต้้องการ็ และด้ำาเนินธุร็กิจให้เกิด้ผู้ลกำาไร็ไปใน

ขณะเด้้ยวักันได้้อย่างไร็กัน?

ด่้โฮม่ในวัันน้�ได้้ปรั็บื้ตั้วั พร้็อม่รั็บื้กับื้ New Retail 

Concept ด้้วัยเริ็�ม่ต้้นจากการ็สร้็างวััฒนธร็ร็ม่การ็เปิด้           

รั็บื้เทุคโนโลย้ภายในองค์กร็ ผู่้านการ็จัด้สร็ร็งบื้ปร็ะม่าณ

โด้ยเฉพาะ เพื�อลงทุุนพัฒนาโคร็งสร็้างพื�นฐานให้

คร็อบื้คลมุ่ ทัุ�งด้้านร็ะบื้บื้ เคร็อืข่าย และซอฟต้แ์วัร์็ เพื�อ

ให้การ็ใช้ั้งานภายในเป็นไปอย่างร็าบื้รื็�น ร็วัม่ถึง

ปรั็บื้ปรุ็งร็ะบื้บื้ทุ้�ม้่อย่่ไม่่ให้ล้าหลังจนเกินไป พร้็อม่กับื้

การ็วัางกลยุทุธ์สร้็างวััฒนธร็ร็ม่องค์กร็ในร็ะยะยาวั ทัุ�งน้�

การ็สร้็างวััฒนธร็ร็ม่องค์กร็ใหม่่ไม่่สาม่าร็ถเกิด้ขึ�นได้้

ภายในเวัลาอันสั�น จำาเป็นต้้องสร้็างแร็งกร็ะตุ้้นและแร็ง

จ่งใจอย่างต่้อเนื�องให้พนักงานเปิด้รั็บื้และนำาเทุคโนโลย้

ไปใช้ั้จริ็งในช้ั้วิัต้ปร็ะจำาวััน การ็ทุำา Digital Transformation 

เปล้�ยนผู่้านส่่ New Retail Concept ให้ปร็ะสบื้ควัาม่

สำาเร็็จจึงไม่่ใช่ั้เรื็�องง่าย แต่้ต้้องม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นด้้วัยควัาม่

ร่็วัม่มื่อจากทุุกภาคส่วันในองค์กร็ 

ทุ่าม่กลางสถานการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็ส 

COVID-19 ต้ลอด้สองปีทุ้�ผู่้านม่า บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ให้ควัาม่

สำาคัญในควัาม่ปลอด้ภัยของล่กค้าและพนักงานทุุกคน

เป็นสิ�งสำาคัญ พร้็อม่ทัุ�งกำาหนด้ม่าต้ร็การ็ป้องกันอย่าง

เข้ม่งวัด้ เพื�อควับื้คุม่การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็ส 

COVID-19 โด้ยม้่การ็จัด้หาเครื็�องมื่ออุปกร็ณ์ทุ้�คร็บื้ครั็น 

โด้ยเฉพาะได้้สั�งซื�อวััคซ้นเพื�อให้พนักงานทุุกคนได้้รั็บื้

การ็ฉ้ด้วััคซ้นป้องกัน COVID-19 ร็วัม่ถึงการ็สนับื้สนุน

ให้พนักงานสาม่าร็ถทุำางานจากทุ้�บ้ื้าน (Work From 

Home) และจัด้ให้ม้่ม่าต้ร็การ็ป้องกันอื�นๆ 

นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุฯ จะยังคงยึด้มั่�นและปฏิิบื้ติั้ต้าม่หลัก

ธร็ร็ม่าภิบื้าล หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ ด้้วัยควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่อชุั้ม่ชั้น สังคม่ และสิ�งแวัด้ล้อม่ ปัจจุบัื้น

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ปร็ะกาศแสด้งเจต้นาร็ม่ณ์เข้าร่็วัม่กับื้

โคร็งการ็แนวัร็่วัม่ปฏิิบัื้ติ้ของภาคเอกชั้นไทุยในการ็ต้่อ

ต้้านการ็ทุุจริ็ต้ (CAC) ในปีทุ้�ผู่้านม่า 

ในนาม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ ขอแสด้งควัาม่ขอบื้คณุต่้อ

ล่กค้า พนักงาน ผู้่้ถือหุ้น ค้่ค้า พันธมิ่ต้ร็ทุางธุร็กิจ 

สถาบัื้นการ็เงิน และผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกภาคส่วัน ทุ้�ให้

ควัาม่เชืั้�อมั่�นและช่ั้วัยสนับื้สนุนด้้วัยด้้เสม่อม่า โด้ยทุุก

ทุ่านเป็นส่วันสำาคัญยิ�งในการ็ผู้ลักดั้นให้บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ 

จำากัด้ (ม่หาชั้น) เติ้บื้โต้อย่างเข้ม่แข็งและยั�งยืนต่้อไป

ด้วยความปรารถืนาดี

(นายฉััติรชัุย	ติวงรัตินพัันธ์)
ประธุานกรรมการบริษัท

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 5



แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 25646 แบบ	56-1	(One	Report)	ประจำาป	ี25646



เร่ยน	ท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น	
เนื�องจากปี 2564 การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็ส
โคโร็น่า 2019 (COVID-19) ม้่การ็กลายพันธ์ุทุำาให้ม้่
จำานวันผู้่้ติ้ด้เชืั้�อเป็นจำานวันม่าก ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อ
สภาวัะเศร็ษัฐกิจทัุ�งในปร็ะเทุศไทุยและทัุ�วัโลก จาก
สถานการ็ณ์ดั้งกล่าวัจึงทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้รั็บื้ผู้ล 
กร็ะทุบื้ทัุ�งทุางต้ร็งและทุางออ้ม่ แต่้ด้้วัยการ็วัางกลยทุุธ์
ทุ้�เต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่ เพื�อรั็บื้มื่อให้ทัุนต่้อสถานการ็ณ์
ต่้างๆ จึงทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถปรั็บื้ตั้วัต่้อการ็
เปล้�ยนแปลงได้้ด้้และสาม่าร็ถบื้ริ็หาร็จัด้การ็ได้้ทัุนทุ่วังทุ้ 
เพื�อสร้็างผู้ลต้อบื้แทุนส่งสุด้ให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

อย่างไร็ก็ต้าม่ ถึงแม้่สถานการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบื้าด้ของ
เชืั้�อไวัรั็สโคโร็น่า 2019 (COVID-19) จะทุำาให้กลุ่ม่
บื้ริ็ษััทุฯ ได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้ เนื�องจากการ็เปล้�ยนแปลงของ
พฤติ้กร็ร็ม่ล่กค้า ร้็านค้าปล้กส่วันใหญ่ปิด้และหลายคน
ต้้องอย่่บ้ื้านม่ากขึ�น จึงทุำาใหผู้่้้บื้ริ็โภคม้่การ็ปร็บัื้ปร็งุและ
ต้กแต่้งบ้ื้านเพิ�ม่ม่ากขึ�น ซึ�งอินเทุอร์็เน็ต้ได้้ม้่บื้ทุบื้าทุ
สำาคัญในการ็กำาหนด้ร่็ปแบื้บื้การ็ซื�อใหม่่ๆ ของผู้่้บื้ริ็โภค 
ด้้วัยเหตุ้น้�กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ จึงปรั็บื้ให้เข้ากับื้วิัธ้การ็ใหม่่ใน
การ็ทุำาธุร็กิจอย่างร็วัด้เร็็วั โด้ยจัด้การ็ร็ะบื้บื้งานให้
พร้็อม่บื้ริ็การ็ล่กค้าได้้อย่างร็วัด้เร็็วัและทัุ�วัถึง เพื�อ
บื้ริ็การ็ล่กค้าให้ได้้รั็บื้ควัาม่สะด้วักและร็วัด้เร็็วัม่ากยิ�งขึ�น 

อย่างไร็ก็ด้้ ในปี 2564 จากสถานการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบื้าด้
ของเชืั้�อไวัรั็สโคโร็น่า 2019 (COVID-19) ซึ�งส่งผู้ลกร็ะทุบื้
ต่้อสภาวัะเศร็ษัฐกิจในวังกว้ัาง แต่้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยัง
สาม่าร็ถสร็้างการ็เติ้บื้โต้ทัุ�งร็ายได้้และกำาไร็สุทุธิได้้ด้้ 
โด้ยในปี 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้ 25,917.78 ล้าน
บื้าทุ เติ้บื้โต้จากปีก่อน 37.5% และม้่กำาไร็สุทุธิ 
1,818.06 ล้านบื้าทุ เติ้บื้โต้จากปีก่อน 150.2% ทัุ�งน้�
ในปี 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็ขยายสาขาขนาด้ใหญ่ 
(Size L) จำานวัน 4 สาขา และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome 
ToGo) 2 สาขา ซึ�งผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของสาขาใหม่่ใน
ทุุกสาขาทุำาได้้ด้้เป็นทุ้�น่าพอใจ ทัุ�งน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่
แผู้นการ็ขยายสาขาอย่างต่้อเนื�อง เพื�อให้เข้าถึงกลุ่ม่
ล่กค้าได้้ม่ากยิ�งขึ�น และม้่การ็พัฒนาด้้านต่้างๆ ทัุ�งการ็
บื้ริ็หาร็จัด้การ็ การ็ยกร็ะดั้บื้ทัุกษัะ และกร็ะบื้วันการ็ทุำางาน
ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากยิ�งขึ�น อ้กทัุ�งม้่การ็สร้็างวััฒนธร็ร็ม่
องค์กร็ การ็สร้็างสถานทุ้�ทุำางานทุ้�ทุุกคนม้่ควัาม่สุขร่็วัม่กัน 

ทุุกคนในองค์กร็มุ่่งส่่เป้าหม่ายเด้้ยวักันเพื�อสร้็าง
ผู้ลต้อบื้แทุนส่งสุด้ให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญกับื้พนักงานทุุกร็ะดั้บื้ อ้ก
ทัุ�งยังผู้ลักดั้นให้พนักงานม้่ควัาม่คิด้สร้็างสร็ร็ค์ และ            
ม้่การ็พัฒนาควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ เพื�อเพิ�ม่ศักยภาพ
และควัาม่สาม่าร็ถอย่างต่้อเนื�อง การ็ด้ำาเนินธุร็กิจกว่ัา 
38 ปี พนักงานม้่ส่วันสำาคัญม่ากในการ็ทุำาให้องค์กร็
เติ้บื้โต้อย่างยั�งยืน โด้ยทุ้�ผู้่านม่ากลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ได้้ผู่้าน
วิักฤต้การ็ณ์ม่ากม่าย พนักงานเป็นกำาลังสำาคัญในการ็
ขับื้เคลื�อนองค์กร็ให้ผู่้านพ้นวิักฤต้การ็ณ์ม่าโด้ยต้ลอด้ 
อาทิุเช่ั้น วิักฤต้การ็ณ์จากการ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็ส      
โคโร็น่า 2019 (COVID-19) ในครั็�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ม้่
การ็เลิกจ้างพนักงานอันเป็นกำาลังสำาคัญ แต่้ด้ำาเนินการ็
เปิด้รั็บื้สมั่คร็พนักงานเพิ�ม่เพื�อเป็นการ็ช่ั้วัยเหลือ
ผู้่้ปร็ะสบื้วิักฤต้การ็ณ์ว่ัางงานในครั็�งน้� และเพื�อให้ม้่ทุ้ม่
งานเพ้ยงพอสำาหรั็บื้ให้บื้ริ็การ็ล่กค้า และการ็เติ้บื้โต้ของ
สาขา อ้กทัุ�งยังเป็นการ็สร็้างขวััญกำาลังใจแก่พนักงาน
ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ในนาม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ ผู้ม่ขอขอบื้คุณพนักงาน
ในองค์กร็ทุุกคน ทุ้�ร่็วัม่แร็งร่็วัม่ใจกันสร้็างคร็อบื้ครั็วั
ด่้โฮม่ให้เติ้บื้โต้ และขอขอบื้พร็ะคุณล่กค้า ค่่ค้า ผู้่้ถือหุ้น 
พันธมิ่ต้ร็ทุางธุร็กิจ และสถาบัื้นการ็เงิน ต้ลอด้จนผู้่้ม้่
อุปการ็คุณทุุกทุ่าน ทุ้�ได้้ให้ควัาม่ไว้ัวัางใจและสนับื้สนุน
การ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ด้้วัยด้้เสม่อม่า ผู้ม่เชืั้�อ
มั่�นว่ัาด้้วัยควัาม่มุ่่งมั่�น ตั้�งใจ และทุุ่ม่เทุ ต้ลอด้จนการ็
ร่็วัม่แร็งร่็วัม่ใจกันของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ 
และพนักงานทุุกคนในคร็อบื้ครั็วัด่้โฮม่ จะสาม่าร็ถทุำาให้
กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ เต้ิบื้โต้อย่างมั่�นคงและยั�งยืน พร็้อม่ทัุ�ง
สร้็างคุณค่าให้ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกกลุ่ม่ โด้ยการ็ยึด้มั่�นและ
ให้ควัาม่สำาคัญต่้อหลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้และ

ด้ำาเนนิธุร็กิจด้้วัยนโยบื้ายทุ้�ม้่ควัาม่ร็บัื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้อ่สังคม่ 

ด้วยความปรารถืนาดี

(นายอดิศักดิ�	ตัิ�งมิติรประชุา)
		ประธุานกรรมการบริหุ้าร
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าติอบแที่น

คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน ได้้ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ภายใต้้
หน้าทุ้�ทุ้�กำาหนด้ไว้ัต้าม่กฎบัื้ต้ร็ของคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน โด้ยในปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ
กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่ร็วัม่ทัุ�งสิ�น 2 ครั็�ง เป็นดั้งน้�

รายชืำ�อกรรมการ

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หา 2 2
   และกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน
2. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ 2 1
   กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน
3. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ 2 2
   กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

ติำาแหุ้น�ง
การประชุำมคณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค�าติอบแทนปี	2564

จำานวนครั�งการประชุำม จำานวนครั�งที�เข้าร�วมประชุำม

ร็ายละเอ้ยด้การ็ด้ำาเนินงานทุ้�สำาคัญในปี 2564 สาม่าร็ถ
สรุ็ปได้้ดั้งน้�

1. การ็พิจาร็ณาสร็ร็หาและคัด้เลือกบุื้คคลเข้าด้ำาร็ง
ต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ แทุนกร็ร็ม่การ็ทุ้�คร็บื้วัาร็ะ 
ซึ�งได้้พิจาร็ณาสร็ร็หาจากบุื้คคลทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ต้ิทุ้�

 เหม่าะสม่ คร็บื้ถ้วัน ต้าม่ข้อกำาหนด้ของสำานักงาน
คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 
และต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย และไม่่ม้่
ลักษัณะต้้องห้าม่ต้าม่กฎหม่ายกำาหนด้ โด้ยคำานึงถึง
คุณวุัฒิ ปร็ะสบื้การ็ณ์ และควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ 
(Board Skill Matrix) ทุ้�เป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 
ทัุ�งน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังได้้เปิด้โอกาสให้ผู้่้ถือหุ้นร็ายย่อย
สาม่าร็ถเสนอร็ายชืั้�อบุื้คคลเพื�อเป็นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ
ได้้ ตั้�งแต่้วัันทุ้� 28 ตุ้ลาคม่ 2564 ถึง วัันทุ้� 1 กุม่ภาพนัธ์ 
2565 เพื�อเสนอต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และทุ้�ปร็ะชุั้ม่
สามั่ญผู้่้ถือหุ้นปร็ะจำาปี 2565 โด้ยทัุ�งน้�ไม่่ม้่ผู้่้ถือหุ้น
ร็ายใด้เสนอชืั้�อบุื้คคลเพื�อพิจาร็ณา

2. การ็พิจาร็ณากำาหนด้วิัธ้การ็หลักเกณฑ์์การ็จ่ายค่า
ต้อบื้แทุน และผู้ลปร็ะโยชั้น์อื�นใด้แก่คณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุ และคณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย

3. การ็พิจาร็ณาเก้�ยวักับื้ข้อเสนอแนะแนวัทุางการ็ปรั็บื้
เงินเดื้อน สวััสดิ้การ็ โบื้นัส ต้ลอด้จนผู้ลปร็ะโยชั้น์อื�น
ใด้ของพนักงานในอัต้ร็าทุ้�เหม่าะสม่ สอด้คลอ้งกับื้ผู้ล
การ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

4. ปร็ะเมิ่นผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ
กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน ผู้ลการ็ปร็ะเมิ่นต้นเองของการ็
ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้� ในปี 2564 ปร็ากฏิว่ัาได้้คะแนนการ็
ด้ำาเนินการ็ได้้อย่างด้้เย้�ยม่ร้็อยละ 93.33 สรุ็ปได้้ว่ัา
คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนได้้
ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�อย่างม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล และเป็นไปต้าม่
ขอบื้เขต้หน้าทุ้�ทุ้�กำาหนด้ไว้ัในกฎบัื้ต้ร็

5. ให้คำาปรึ็กษัาด้้านการ็บื้ริ็หาร็ทุรั็พยากร็บุื้คคล และการ็
พัฒนาบุื้คลากร็ของบื้ริ็ษััทุฯ

6. พิจาร็ณาทุบื้ทุวันกฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ
กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน โด้ยในปี 2564 ไม่่ม้่การ็ปรั็บื้ปรุ็ง
แก้ไข เนื�องจากกฎบัื้ต้ร็ฉบัื้บื้ปัจจุบัื้นม้่ควัาม่คร็บื้ถ้วัน
และเหม่าะสม่

ทัุ�งน้�คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน ได้้
ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แล
กิจการ็ทุ้�ด้้ โด้ยคำานึงถึงผู้ลปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 
และผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกฝ่่ายเป็นสำาคัญ

เร่ยน	ท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น

		(นายฉััติรชัุย	ติวงรัตินพัันธ์)
ประธุานกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค�าติอบแทน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 25648



รายงานจากคณะกรรมการติรวจสอบ

รายชืำ�อกรรมการ

1. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 4 4
2. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 4 4
3. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 4 1

ติำาแหุ้น�ง
การประชุำมคณะกรรมการติรวจสอบปี	2564

จำานวนครั�งการประชุำม จำานวนครั�งที�เข้าร�วมประชุำม

เร่ยน	ท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น	
คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ของ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น) ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็อิสร็ะ ทุ้�ไม่่ม้่ส่วันร่็วัม่ในการ็

บื้ริ็หาร็งาน จำานวัน 3 ทุ่าน ทุุกทุ่านม้่คุณสม่บัื้ติ้คร็บื้ถ้วัน และเป็นไปต้าม่ข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุย และสำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ ซึ�งได้้รั็บื้การ็แต้่งตั้�งจาก

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ดั้งน้� 

1. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล  ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้  

2. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์  กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

3. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน  กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

ในร็อบื้ปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่ขอบื้เขต้ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ทุ้�กำาหนด้ไว้ัในกฎบัื้ต้ร็ของ

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ และต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจากคณะกร็ร็ม่การ็ โด้ยม้่การ็จัด้ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้จำานวัน 4 ครั็�ง เป็นดั้งน้�

ร็ายละเอ้ยด้การ็ด้ำาเนินงานทุ้�สำาคัญในปี 2564 สาม่าร็ถ
สรุ็ปได้้ดั้งน้� 

1.	 สอบทานรายงานทางการเงิน		

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้สอบื้ทุานงบื้การ็เงินร็าย
ไต้ร็ม่าส งบื้การ็เงินปร็ะจำาปี งบื้การ็เงินร็วัม่ของบื้ริ็ษััทุ
และบื้ร็ิษััทุย่อย ร่็วัม่กับื้ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ ผู้่้บื้ริ็หาร็ของฝ่่าย
บัื้ญช้ั้และการ็เงิน โด้ยม้่การ็สอบื้ทุานควัาม่ถ่กต้้องคร็บื้
ถ้วันของงบื้การ็เงิน ผู้ลการ็สอบื้ทุานพบื้วั่ากลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 
ม้่ร็ายงานทุางการ็เงนิถ่กต้้อง เป็นไปต้าม่ม่าต้ร็ฐานบื้ญัช้ั้ 
ร็วัม่ถึงการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลในงบื้การ็เงนิอย่างเพ้ยงพอ คร็บื้
ถ้วัน และเชืั้�อถือได้้ ซึ�งเป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อผู้่้ถือหุ้นและผู้่้ใช้ั้
งบื้การ็เงิน นอกจากน้�คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ยังม้่การ็
ปร็ะชุั้ม่ร่็วัม่กับื้ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้เป็นการ็เฉพาะ โด้ยไม่่ม้่ฝ่่าย
จัด้การ็เข้าร่็วัม่ เพื�อปรึ็กษัาหารื็อเก้�ยวักับื้ควัาม่เป็นอิสร็ะ
ในการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้� และการ็แสด้งควัาม่เห็นต่้องบื้การ็
เงินของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จำานวัน 1 ครั็�ง ในการ็ปร็ะชุั้ม่ครั็�งทุ้� 
1/2564 ทุ้�ได้้จัด้ให้ม้่ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564 

2.	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน		

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้สอบื้ทุานการ็ปร็ะเม่ินควัาม่
เพ้ยงพอของร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายในของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ย
พิจาร็ณาจากร็ายงานของผู้่้ต้ร็วัจสอบื้ภายในและ
ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ เพื�อให้มั่�นใจว่ัาการ็ควับื้คุม่ภายในของ 
บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่เหม่าะสม่เพ้ยงพอในการ็ป้องกันและลด้
ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจจะเกิด้ขึ�น โด้ยม้่ควัาม่เห็นว่ัา กลุ่ม่
บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ะบื้บื้ควับื้คุม่ภายในทุ้�เพ้ยงพอ และม้่
ปร็ะสิทุธิภาพต่้อการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

3.	 การบริหุ้ารความเสี�ยง	

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้สอบื้ทุานและปร็ะเม่ิน
ปร็ะสิทุธิภาพ ของกร็ะบื้วันการ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงของ         
กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยม้่การ็จัด้ตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่
เส้�ยง ทุำาหน้าทุ้�พิจาร็ณาและเสนอแนะควัาม่เส้�ยงทุ้�สำาคัญ 
ร็วัม่ถึงเสนอแผู้นบื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยง และต้ิด้ต้าม่ผู้ลการ็
บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทุ้�จะส่งผู้ลต่้อเป้าหม่ายและกลยุทุธ์ของ
กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ
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4.	 การปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์	

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้สอบื้ทุานการ็ด้ำาเนินงานของ
กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อให้เป็นไปต้าม่กฎหม่ายว่ัาด้้วัยหลัก
ทุรั็พย์ และต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย และข้อ
กำาหนด้ของต้ลาด้หลกัทุรั็พย์ ร็วัม่ถึงกฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง
กับื้การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ผู้ลการ็สอบื้ทุาน
พบื้ว่ัากลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ มิ่ได้้ปฏิิบัื้ติ้ฝ่่าฝื่นและกำาชัั้บื้ให้ปฏิิบัื้ติ้
ต้าม่อย่างเคร่็งครั็ด้ 

5.	 รายการเกี�ยวโยงหุ้รือรายการที�อาจมีความ
	 ขัดแย้งทางผลประโยชำน์	

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้พิจาร็ณาและให้ควัาม่เห็น
เก้�ยวักับื้ร็ายการ็ร็ะหวั่างกัน ร็ายการ็เก้�ยวัโยง หร็ือ
ร็ายการ็ทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์ ได้้กำาหนด้
ให้ม้่การ็ร็ายงานคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้และยึด้หลัก
ควัาม่ถ่กต้้อง ควัาม่ร็ะมั่ด้ร็ะวััง ควัาม่สม่เหตุ้สม่ผู้ล และ
ควัาม่โปร็่งใส คำานึงถึงปร็ะโยชั้น์ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุและผู้่้ม้่
ส่วันได้้เส้ย ร็วัม่ทัุ�งการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลอย่างเพ้ยงพอ
สอด้คล้องกับื้นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้และข้อ
กำาหนด้ของต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ 

6.	 การกำากับด้แลงานติรวจสอบภายใน	

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้สอบื้ทุานการ็ต้ร็วัจสอบื้
ภายในเพื�อปร็ะเมิ่นควัาม่ม้่ปร็ะสิทุธิผู้ลของหน่วัยงาน
ต้ร็วัจสอบื้ภายในได้้พิจาร็ณาถึงหลักการ็ต้ร็วัจสอบื้ โด้ย
เน้นเรื็�องร็ะดั้บื้ควัาม่เส้�ยงของกิจการ็ แผู้นการ็ต้ร็วัจสอบื้
ภายในปร็ะจำาปี ข้อม่่ลจากร็ายงานผู้ลการ็ต้ร็วัจสอบื้ การ็
ติ้ด้ต้าม่ผู้ลการ็แก้ไขต้าม่ร็ายงาน การ็ต้ร็วัจสอบื้ใน
ปร็ะเด้น็ทุ้�สำาคัญ และใหค้ำาแนะนำาในการ็พฒันาปร็บัื้ปร็งุ
การ็ปฏิิบัื้ติ้งานต้ร็วัจสอบื้ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพและเกิด้
ปร็ะสิทุธิผู้ล ร็วัม่ทัุ�งปร็ะเมิ่นผู้ลงานปร็ะจำาปีของหน่วัย
งานต้ร็วัจสอบื้ภายใน โด้ยม้่ควัาม่เห็นว่ัา การ็ต้ร็วัจสอบื้
ภายในม้่ควัาม่เป็นอิสร็ะเหม่าะสม่ และม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล ซึ�ง
จะชั้่วัยส่งเสริ็ม่ให้เกิด้การ็ควับื้คุม่ภายใน การ็บื้ร็ิหาร็
ควัาม่เส้�ยง และการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ 

7.		 การสอบทานการป้องกันและติรวจสอบการ
ทุจริติ	

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้สอบื้ทุานการ็ต้ร็วัจสอบื้การ็
ทุุจริ็ต้ ร็วัม่ถึงสอบื้ทุานม่าต้ร็การ็และการ็กำาหนด้แนวัทุาง
เชิั้งป้องกัน การ็ทุุจริ็ต้ทุ้�จะเกิด้ขึ�นได้้ในร็ะบื้บื้ต่้างๆ 

กำาหนด้ให้ม้่การ็รั็บื้เรื็�องร้็องเร้็ยน การ็รั็บื้แจ้งเบื้าะแส
การ็กร็ะทุำาผิู้ด้และการ็ปกป้องผู้่้แจ้งเบื้าะแส ต้ลอด้ทัุ�งให้
ผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องในการ็ด้ำาเนินการ็สอบื้สวันต้้องปฏิิบัื้ติ้ต้าม่
ขั�นต้อนอย่างถ่กต้้องคร็บื้ถ้วัน 

8.	 การพิจารณาคัดเลือก	 และแติ�งตัิ�งผ้้สอบบัญชีำ
ประจำา	ปี	2564	

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้คัด้เลือกและพิจาร็ณาอัต้ร็า
ค่าต้อบื้แทุนของผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้จากบื้ริ็ษััทุ สำานักงาน อ้วัาย 
จำากัด้ โด้ยพิจาร็ณาคุณสม่บัื้ติ้ของผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ ควัาม่ร้่็
ควัาม่สาม่าร็ถ ปร็ะสบื้การ็ณ์ควัาม่น่าเชืั้�อถือ ควัาม่เป็น
อิสร็ะต้าม่ ข้อกำาหนด้ของต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ หรื็อหน่วัย
งานอื�นทุ้�เก้�ยวัข้อง และคุณภาพงานการ็สอบื้บัื้ญช้ั้ในร็อบื้
ปีทุ้�ผู่้านม่า โด้ยเห็นว่ัาเป็นผู้่้ม้่ควัาม่เข้าใจธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุ
เป็นอย่างด้้ โด้ยเสนอต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ เพื�อขอ
อนุมั่ติ้ต่้อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นแต่้งตั้�งบื้ริ็ษััทุ สำานักงาน อ้วัาย 
จำากัด้ เป็นผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุ ปร็ะจำาปี 2564 

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่ขอบื้เขต้
หน้าทุ้� ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 
สอด้คล้องกับื้กฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้อย่างคร็บื้
ถ้วัน โด้ยใช้ั้ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ และควัาม่ร็ะม่ัด้ร็ะวััง 
ร็อบื้คอบื้ ม้่ควัาม่เป็นอิสร็ะ และแสด้งควัาม่เห็นอย่าง
ต้ร็งไปต้ร็งม่าต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ โด้ยคณะ
กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ม้่ควัาม่เห็นว่ัาในร็อบื้ร็ะยะเวัลาบื้ญัช้ั้
สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุได้้จัด้ทุำางบื้การ็เงิน
โด้ยถ่กต้้อง ต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็ร็ายงานทุางการ็เงิน และ
เปิด้เผู้ยข้อม่่ลอย่างเพ้ยงพอ การ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ 
ม้่ร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายใน การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทุ้�เหม่าะสม่
สอด้คล้องกับื้สภาพแวัด้ล้อม่การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ ร็วัม่ทัุ�งม้่
การ็ถือปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อกำาหนด้และกฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง

(นายสุเวที่ย์	ธ่รวชิุรกุล)
ประธุานกรรมการติรวจสอบ
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(นายธรินที่ร์	ธน่ยวัน)
ประธุานกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

รายชืำ�อกรรมการ

1. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 4 1
   ควัาม่เส้�ยง
2. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง 4 4
3. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง 4 4

ติำาแหุ้น�ง
การประชุำมคณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยงปี	2564

จำานวนครั�งการประชุำม จำานวนครั�งที�เข้าร�วมประชุำม

เร่ยน	ท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น	
คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ได้้ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุภายใต้้หน้าทุ้�ทุ้�กำาหนด้
ไว้ัต้าม่กฎบัื้ต้ร็ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง เพื�อช่ั้วัยสนับื้สนุนคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุในการ็กำากับื้ด่้แลให้มั่�นใจ
ว่ัากลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทุ้�เพ้ยงพอและเหม่าะสม่ อันจะทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ บื้ร็ร็ลุวััต้ถุปร็ะสงค์
อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพและปร็ะสิทุธิผู้ล และเพื�อควับื้คุม่ให้ควัาม่เส้�ยงโด้ยร็วัม่ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ อย่่ในร็ะดั้บื้ทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้ 

ในปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่ร็วัม่ทัุ�งสิ�น 4 ครั็�ง โด้ยร็ายละเอ้ยด้การ็เข้าปร็ะชุั้ม่ของคณะ
กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง เป็นดั้งน้�

ร็ายละเอ้ยด้การ็ด้ำาเนินงานทุ้�สำาคัญในปี 2564 สาม่าร็ถ
สรุ็ปได้้ดั้งน้�

1. พิจาร็ณาทุบื้ทุวันกฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่
เส้�ยง และทุบื้ทุวันปัจจัยควัาม่เส้�ยง ร็วัม่ถึงร็ะดั้บื้
ควัาม่เส้�ยงร็ะดั้บื้องค์กร็ ได้้พิจาร็ณาถึงการ็
เปล้�ยนแปลงต้า่งๆ เช่ั้น ด้้านเศร็ษัฐกจิ สังคม่ สภาพ
ภ่มิ่อากาศทุ้�ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ และ
พฤติ้กร็ร็ม่ของผู้่้บื้ริ็โภค ร็วัม่ถึงการ็แข่งขันในกลุ่ม่
ธุร็กิจอุต้สาหกร็ร็ม่เด้้ยวักัน 

2. พิจาร็ณาการ็กำาหนด้แผู้นการ็บื้ร็หิาร็ควัาม่เส้�ยง และ
ทุบื้ทุวันควัาม่เส้�ยงสำาคัญทัุ�ง 4 ด้้าน ได้้แก่ ควัาม่เส้�ยง

 ด้้านกลยุทุธ์ ควัาม่เส้�ยงด้้านปฏิิบัื้ติ้การ็ ควัาม่เส้�ยง
ด้้านการ็เงิน และควัาม่เส้�ยงด้้านการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่
กฎหม่าย พร้็อม่ทัุ�งกำาหนด้ตั้วัช้ั้�วััด้ควัาม่เส้�ยง ร็ะดั้บื้
ควัาม่เส้�ยง ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อธุร็กิจ การ็ต้อบื้สนองต่้อ
ควัาม่เส้�ยง และการ็ควับื้คุม่ทุ้�ม้่อย่่ ร็วัม่ถึงการ็
ติ้ด้ต้าม่และปร็ะเมิ่นผู้ลโด้ยคร็บื้ถ้วัน

3. รั็บื้ทุร็าบื้ร็ายงานควัาม่เส้�ยง เพื�อปร็ะเมิ่นควัาม่เส้�ยง
สำาคัญในร็ะดั้บื้องค์กร็ร่็วัม่กัน ทุ้�อาจม้่ผู้ลกร็ะทุบื้
อย่างม้่นัยสำาคัญต่้อเป้าหม่ายของการ็ด้ำาเนินงาน 
บื้ริ็ษััทุฯ พร้็อม่หาวิัธ้การ็ควับื้คุม่ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจ
เกิด้ขึ�น เพื�อลด้ผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�อาจส่งผู้ลต่้อการ็ด้ำาเนิน
งานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ทัุ�งน้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ได้้ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่
ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ และ
ได้้ม้่การ็ร็ายงานผู้ลการ็ด้ำาเนินงานให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ
ได้้รั็บื้ทุร็าบื้อย่างต่้อเนื�อง และยังม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นทุ้�จะผู้ลัก
ดั้นให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทุ้�เป็น
สากล เพื�อให้ผู้่้ถือหุ้นและผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยม้่ควัาม่เชืั้�อมั่�น
ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยคำานึงถึง
ผู้ลปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ และผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย
ทุุกฝ่่ายเป็นสำาคัญ
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คณะกรรมการบริหาร

1	 นายอดิศักดิ�	ตัิ�งมิติรประชุา
 ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ / ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ / 

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง / กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ / 
กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�
กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

2	 นางนาติยา	ตัิ�งมิติรประชุา
 กร็ร็ม่การ็ / ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ร็หิาร็ / กร็ร็ม่การ็

สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน / ร็องกร็ร็ม่การ็
 ผู้่้จัด้การ็ / กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ 

ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

3	 นางสาวอริยา	ตัิ�งมิติรประชุา
 กร็ร็ม่การ็ / กร็ร็ม่การ็บื้ร็หิาร็ / ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็

สายงานปฏิิบัื้ต้ิการ็และจัด้ซื�อ / ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็
 ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายจัด้ซื�อ / กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่

แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

4	 นางสลิลทิี่พั	เร่องสุที่ธิภาพั
 กร็ร็ม่การ็ / กร็ร็ม่การ็บื้ร็หิาร็ / ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็

สายงานบัื้ญช้ั้ การ็เงิน และสนับื้สนุนองค์กร็ / 
กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�
กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

5	 นายมารวย	ตัิ�งมิติรประชุา
 กร็ร็ม่การ็ / กร็ร็ม่การ็บื้ร็หิาร็ / ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็

สายงานเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ และการ็ต้ลาด้
ออนไลน์ / กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ 
ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง
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คณะกรรมการบริษััที่

นายฉััติรชัุย	ติวงรัตินพัันธ์
 ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 
 กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 
 กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 
 ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ

กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

นางสลิลทิี่พั	เร่องสุที่ธิภาพั
 กร็ร็ม่การ็ 
 กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็
 ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็สายงาน
บัื้ญช้ั้ การ็เงิน และสนับื้สนุน
องค์กร็ 
 กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุน
บื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือ
รั็บื้ร็องลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�

กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

นางนาติยา	ตัิ�งมิติรประชุา
 กร็ร็ม่การ็ 
 ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็
 กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้

 ค่าต้อบื้แทุน 
 ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ 
 กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุน
บื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือ

รั็บื้ร็อง

นายสุเวที่ย์	ธ่รวชิุรกุล
 กร็ร็ม่การ็ 
 กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 
 ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้
 กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้

 ค่าต้อบื้แทุน 
 กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

นายอดิศักดิ�	ตัิ�งมิติรประชุา
 ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ 
 ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
 กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง
 กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ 
 กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุน
บื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือ
รั็บื้ร็อง

นายมารวย	ตัิ�งมิติรประชุา
 กร็ร็ม่การ็ 
 กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
 ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็สายงาน
เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ และการ็ต้ลาด้
ออนไลน์ 
 กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุน
บื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือ
รั็บื้ร็อง

นางสาวอริยา	ตัิ�งมิติรประชุา
 กร็ร็ม่การ็ 
 กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
 ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็สายงาน
ปฏิิบัื้ติ้การ็และจัด้ซื�อ
 ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายจัด้ซื�อ 
 กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุน
บื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือ
รั็บื้ร็อง

นายธรินที่ร์	ธน่ยวัน
 กร็ร็ม่การ็ 
 กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 
 กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 
 ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

1

5

3
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 บื้ริ็ษััทุฯ จะผู้ลกัดั้นให้ด่้โฮม่เป็นทุ้�หนึ�งในใจของล่กค้า

ในเรื็�องสินค้า ร็าคา และบื้ริ็การ็ทุ้�จริ็งใจดุ้จญาติ้มิ่ต้ร็ 

ด้้วัยควัาม่ปร็าร็ถนาในการ็สร้็างปร็ะสบื้การ็ณ์ซื�อ

สินค้าทุ้�เต็้ม่ไปด้้วัยร็อยยิ�ม่ของล่กค้า

 บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นทุ้�จะผู้ลักดั้นพนักงานให้ม้่ศักยภาพ 

และนำาเทุคโนโลย้นวััต้กร็ร็ม่ใหม่่ๆ ทุ้�ทัุนสมั่ยม่าใช้ั้

ในองค์กร็ เพื�อให้พนักงานทุำางานด้้วัยควัาม่สุขและ

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพอย่างมื่ออาช้ั้พ

 บื้ริ็ษััทุฯ จะรั็กษัาควัาม่สัม่พันธ์ทุ้�ด้้กับื้พันธมิ่ต้ร็ทุาง

ธุร็กิจในปัจจุบัื้น ร็วัม่ถึงแสวังหาพันธมิ่ต้ร็ทุางธุร็กิจ

ใหม่่ๆ ในอนาคต้ เพื�อคงไว้ัซึ�งควัาม่สำาเร็็จร่็วัม่กัน

 บื้ริ็ษััทุฯ จะต้อบื้แทุนและรั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ด้้วัย

การ็เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่ในโคร็งการ็ทุ้�เป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อ

สังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่

บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน)	
(“บริษััที่ฯ”	หร่อ	“DOHOME”)

ม้่วิัสัยทัุศน์ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ คือ เป็นศ่นย์ร็วัม่สินค้า

และบื้ร็กิาร็ด้้านวััสด้กุ่อสร้็างและอปุกร็ณต์้กแต้ง่บ้ื้านทุ้�  

“ครบ	ถูืก	และด่ท่ี่�สุด”	สำาหรั็บื้ล่กค้าทุุกกลุ่ม่

วิสัยทัี่ศน์

พัันธกิจ

แบบ	56-1	(One	Report)	ประจำาป	ี256414



การนำาเสนอสินค้าที�มีความ	หุ้ลากหุ้ลายเพื�อใหุ้้สามารถืติอบสนอง	ความต้ิองการ	
ของล้กค้าได้ทุกกลุ�ม	โดยมุ�งเน้นความ	เป็นผ้้นำาด้านราคา	(Price	Leadership)

การใหุ้้บริการที�เกี�ยวข้องอย�างครบวงจร

การเพิ�มชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายผ�านหุ้น้าร้าน
โดยการขยายสาขาไปทั�วทุกภ้มิภาคของประเทศไทย

การพัฒนาชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายแบบออนไลน์

01
02
03
04

โดยม่กลยุที่ธ์การดำาเนินธุรกิจท่ี่�สำาคัญดังน่�	

บริษัทฯ	และบริษัทย�อยของบริษัทฯ	(รวมเรียกว�า	“กลุ�มบริษัทฯ”)	มุ�งมั�นที�จะเป็นผ้้นำาในธุุรกิจค้าปลีก	

ค้าส�ง	และใหุ้้บริการด้านวัสดุก�อสร้าง	และอุปกรณ์ติกแติ�งบ้านแบบครบวงจรภายใต้ิแนวคิด

เป้าหมายและกลยุที่ธ์ในการดำาเนินงาน

ครบ	ถูืก	ด่...ท่ี่�ดูโฮม

บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน) 15



แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256416 แบบ	56-1	(One	Report)	ประจำาป	ี256416
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โคร็งการ็ปร็ะเม่ินคุณภาพการ็จัด้ปร็ะชัุ้ม่
สามั่ญผู้่้ถือหุ้นปร็ะจำาปี 2564 โด้ยสม่าคม่
ส่งเสริ็ม่ผู้่้ลงทุุนไทุยการ็จัด้ปร็ะชุั้ม่สามั่ญ
ผู้่้ถือหุ้น คะแนนเต็้ม่ 100 คะแนน 
ผลคะแนนการประเมินท่ี่�กลุ่ม
บริษััที่ฯ	ได้	ค่อ	100	คะแนนเต็ิม

เป็นบื้ริ็ษััทุทุ้�ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลกับื้ร็ร็ษััทุ
ภิบื้าล ปี 2564 “ด่มาก”	 โคร็งการ็ 
Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR Report) จัด้
โด้ยสม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้น กร็ร็ม่การ็
บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) ซึ�งได้้รั็บื้การ็สนับื้สนุน
จาก ต้ลทุ. เเละ ก.ล.ต้.

ได้้รั็บื้ร็างวััล WINNER “Best overall 
investor relations (small cap)” สำาหรั็บื้
ส่วันงานนักลงทุุนสัม่พันธ์ ในงาน The IR 
Magazine South East Asia Awards 
2021

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ		



แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256418 แบบ	56-1	(One	Report)	ประจำาป	ี256418

จุดเด่นที่างการเงิน

งบกำาไรขาดทุน	

ร็ายได้้จากการ็ขายและบื้ริ็การ็ 17,868.70 18,726.66 25,784.60 17,868.70 18,726.66 25,784.60

ร็ายได้้ร็วัม่ 17,971.82 18,852.96 25,917.78 17,979.88 18,854.69 25,919.31

กำาไร็ขั�นต้้น 2,957.96 2,989.36 5,206.59 2,958.98 2,991.48 5,210.24

กำาไร็ก่อนต้้นทุุนทุางการ็เงินและภาษ้ัเงินได้้ 1,155.67 1,127.92 2,504.22 1,103.14 1,084.48 2,459.30

กำาไร็สำาหรั็บื้ปี 725.51 726.68 1,818.06 683.02 681.75 1,771.59

งบดุล      

สินทุรั็พย์ร็วัม่ 18,151.71 20,765.17 27,226.51 18,666.96 21,623.44 28,015.49

หน้�สินร็วัม่ 11,691.34 13,675.41 16,346.77 11,686.65 14,058.68 16,707.20

ส่วันของผู้่้ถือหุ้น 6,460.37 7,089.76 10,879.74 6,980.31 7,564.77 11,308.29

อัติราส�วนทางการเงิน      

อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้น (%) 16.55 15.96 20.19 16.56 15.97 20.21

อัต้ร็ากำาไร็สุทุธิ (%) 4.04 3.85 7.01 3.80 3.62 6.84

อัต้ร็าผู้ลต้อบื้แทุนผู้่้ถือหุ้น (%) 12.89 10.73 20.23 11.07 9.37 18.77

อัต้ร็าผู้ลต้อบื้แทุนจากสินทุรั็พย์ (%) 4.17 3.73 7.58 3.81 3.50 7.38

อัต้ร็าส่วันหน้�สินต่้อส่วันของผู้่้ถือหุ้น (เทุ่า) 1.81 1.93 1.50 1.67 1.86 1.48

ผลการดำาเนินงานติ�อหุุ้้น	(บาท)      

กำาไร็สุทุธิต่้อหุ้น 0.46 0.31 0.76 0.43 0.29 0.74

ม่่ลค่าต้าม่บัื้ญช้ั้ต่้อหุ้น 3.48 3.27 4.49 3.76 3.49 4.67

จำานวนหุุ้้นสามัญ	(ล้านหุุ้้น)	 1,856.16	 2,165.52	 2,422.17	 1,856.16	 2,165.52	 2,422.17

สรุปรายการทางการเงิน
งบการเงินรวม

2562 25622563 25632564 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดข่าย

กำาไรสุที่ธิ

สินที่รัพัย์รวม

2562

2562

2562

17,869

726

18,152

2563

2563

2563

18,727

727

20,766

2564

2564

2564

25,785

1,818

27,227

37.7%

7.0%

Growth

กำาไรสุที่ธิ

4.0% 3.8%



256225632564
บื้ริ็ษััทุเข้าทุำาการ็ซื�อขาย
หลักทุรั็พย์ในต้ลาด้หลักทุรั็พย์
เมื่�อวัันทุ้� 6 สิงหาคม่ 2562

ในเดื้อนมิ่ถุนายน 2563 
บื้ริ็ษััทุฯ ได้้รั็บื้การ็คัด้เลือกเข้า
ดั้ชั้น้ SET100 จากต้ลาด้
หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย

เปิด้สาขาขนาด้ใหญ่ 
4 สาขา เปิด้สาขาขนาด้เล็ก 
ToGo 2 สาขา

2559	-	2560

ประวัติิความเป็นมาและพััฒนาการท่ี่�สำาคัญ

นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 
และนางนาต้ยาตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 
เริ็�ม่ด้ำาเนินธุร็กิจค้าปล้กวััสดุ้
ก่อสร้็างภายใต้้ชืั้�อห้างหุ้นส่วัน
จำากัด้ ศ. อุบื้ลวััสดุ้

บื้ริ็ษััทุฯ นำาโปร็แกร็ม่ SAP ม่าใช้ั้

บื้ริ็ษััทุฯ เริ็�ม่ม้่การ็ออกแบื้บื้ 
จ้างผู้ลิต้และจำาหน่ายสินค้าภาย
ใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 
(House Brand)

ร็ะหว่ัางปี 2546 - 2549 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็เพิ�ม่ทุุน
จด้ทุะเบ้ื้ยนอย่างต่้อเนื�องเพื�อปรั็บื้โคร็งสร้็าง
เงินทุุนให้ม้่ควัาม่เหม่าะสม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้นำาร่็ปแบื้บื้การ็ค้าแบื้บื้ธุร็กิจค้าปล้ก
สมั่ยใหม่่ (Modern Trade)

บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ตั้วัช่ั้องทุางการ็จัด้จำาหน่ายแบื้บื้
ออนไลน์ (E-Commerce) ภายใต้้ชืั้�อ “Dohome 
Shop Online”

เต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่ในการ็เสนอขายหุ้นสามั่ญ
ของบื้ริ็ษััทุฯ ต่้อปร็ะชั้าชั้นทัุ�วัไปเป็นครั็�งแร็ก (IPO) 

ได้้ย้ายทุ้�ตั้�งสาขาอุบื้ลร็าชั้ธาน้ม่า 
ณ ทุ้�ตั้�งปัจจุบัื้น ต้ำาบื้ลวัาริ็นชั้ำาร็าบื้

จด้ทุะเบ้ื้ยนจัด้ตั้�งขึ�นภายใต้้ชืั้�อ
บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้

2526

2552

2558

2536

2546	-	2549

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256420
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ส่วนท่ี่�	1
การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำาเนินงาน

1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานข่องกลุ่มบริษััที่
2.	การบริหารจัดการความเส่�ยง
3.	การขั่บเคล่�อนธุรกิจเพ่ั�อความยั�งย่น
4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายข่องฝ่่ายจัดการ
5.	ข้่อมูลทัี่�วไปและข้่อมูลสำาคัญอ่�น



1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานข่องกลุ่มบริษััที่

1.1	 นโยบายและภาพัรวมการประกอบ
	 ธุรกิจ
1.1.1	 วิสัยทัี่ศน์	วัติถุืประสงค์	เป้าหมาย	กลยุที่ธ์

วิสัยทัศน์	

บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น) (“บื้ริ็ษััทุฯ” หรื็อ “DOHOME”) 

ม้่วิัสัยทัุศน์ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ คือ เป็นศ่นย์ร็วัม่สินค้า

และบื้ร็กิาร็ด้้านวััสด้กุ่อสร้็างและอปุกร็ณต์้กแต้ง่บ้ื้านทุ้�

คร็บื้ ถ่ก และด้้ทุ้�สุด้ สำาหรั็บื้ล่กค้าทุุกกลุ่ม่

พันธุกิจ

• บื้ริ็ษััทุฯ จะผู้ลักดั้นให้ด่้โฮม่เป็นทุ้�หนึ�งในใจของ

ล่กค้าในเรื็�องสินค้า ร็าคา และบื้ริ็การ็ทุ้�จริ็งใจดุ้จ

ญาติ้มิ่ต้ร็ ด้้วัยควัาม่ปร็าร็ถนาในการ็สร้็าง

ปร็ะสบื้การ็ณ์ซื�อสินค้าทุ้�เต็้ม่ไปด้้วัยร็อยยิ�ม่ของ

ล่กค้า

• บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นทุ้�จะผู้ลกัดั้นพนักงานใหม้้่ศักยภาพ 

และนำาเทุคโนโลย้นวััต้กร็ร็ม่ใหม่่ๆ ทุ้�ทัุนสมั่ยม่าใช้ั้

ในองค์กร็ เพื�อให้พนักงานทุำางานด้้วัยควัาม่สุข

และม้่ปร็ะสิทุธิภาพอย่างมื่ออาช้ั้พ 

• บื้ริ็ษััทุฯ จะรั็กษัาควัาม่สัม่พันธ์ทุ้�ด้้กับื้พันธมิ่ต้ร็ทุาง

ธุร็กิจในปัจจุบัื้น ร็วัม่ถึงแสวังหาพันธมิ่ต้ร็ทุาง

ธุร็กิจใหม่่ๆ ในอนาคต้ เพื�อคงไว้ัซึ�งควัาม่สำาเร็็จ

ร่็วัม่กัน

• บื้ริ็ษััทุฯ จะต้อบื้แทุนและรั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ด้้วัย

การ็เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่ในโคร็งการ็ทุ้�เป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อ

สังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ 

เป้าหุ้มายและกลยุทธ์ุในการดำาเนินงาน

บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อยของบื้ริ็ษััทุฯ (ร็วัม่เร้็ยกว่ัา “กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ”) มุ่่งมั่�นทุ้�จะเป็นผู้่้นำาในธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง 

และให้บื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้าน

แบื้บื้คร็บื้วังจร็ ภายใต้้แนวัคิด้ “คร็บื้ ถ่ก ด้้...ทุ้�ด่้โฮม่” 

โด้ยม้่กลยุทุธ์การ็ด้ำาเนินธุร็กิจทุ้�สำาคัญดั้งน้� 

(1) การ็นำาเสนอสินค้าทุ้�ม้่ควัาม่หลากหลายเพื�อให้

สาม่าร็ถต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าได้้ทุุก

กลุ่ม่ โด้ยมุ่่งเน้นควัาม่เป็นผู้่้นำาด้้านร็าคา (Price 

Leadership)

(2) การ็ให้บื้ริ็การ็ทุ้�เก้�ยวัข้องอย่างคร็บื้วังจร็

(3) การ็เพิ�ม่ช่ั้องทุางการ็จดั้จำาหน่ายผู่้านหน้าร้็านโด้ย

การ็ขยายสาขาไปทัุ�วัทุุกภ่มิ่ภาคของปร็ะเทุศไทุย

(4) การ็พัฒนาช่ั้องทุางการ็จัด้จำาหน่ายแบื้บื้ออนไลน์

1.1.2	 การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำาคัญ

การเปลี�ยนแปลงที�สำาคัญ

ธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ก่อตั้�งขึ�นโด้ยนายอดิ้ศักดิ้�

ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า และนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ในปี 

2526 ภายใต้้ชืั้�อห้างหุ้นส่วันจำากัด้ ศ. อุบื้ลวััสดุ้ เพื�อ

จำาหน่ายสินค้าจำาพวักเหล็ก วััสดุ้มุ่งหลังคา ไม้่อัด้ และ

สินค้าวััสดุ้ก่อสร้็าง ม้่ทุ้�ตั้�งอย่่ทุ้� ถนนสร็ร็พสิทุธิ� อำาเภอ

เมื่อง จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้ จากแนวัทุางการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจด้้วัยการ็ขายสินค้าคุณภาพด้้ ร็าคาถ่ก และหลาก

หลาย ส่งผู้ลให้ธุร็กิจเติ้บื้โต้อย่างร็วัด้เร็็วั 

ต่้อม่าในปี 2536 ห้างหุ้นส่วันจำากัด้ ศ. อุบื้ลวััสดุ้ ย้าย

ทุ้�ตั้�งร้็านค้าม่าทุ้�ต้ำาบื้ลวัาริ็นชั้ำาร็าบื้ อำาเภอวัาริ็นชั้ำาร็าบื้ 

จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้ ซึ�งเป็นทุ้�ตั้�งสาขาอุบื้ลร็าชั้ธาน้ใน

ปัจจุบัื้น และบื้ริ็ษััทุฯ ได้้ถ่กจด้ทุะเบ้ื้ยนจัด้ตั้�งขึ�นภายใต้้

ชืั้�อ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้ เพื�อปร็ะกอบื้ธุร็กิจแทุนห้าง

หุ้นส่วันจำากัด้ ศ. อุบื้ลวััสดุ้ ด้้วัยทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเริ็�ม่ต้้น 

20.00 ล้านบื้าทุ เพื�อปร็ะกอบื้ธุร็กิจค้าปล้กและค้าส่ง

วััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้วังจร็ 

โด้ยใช้ั้ชืั้�อทุางการ็ค้าว่ัา “อุบื้ลวััสดุ้” และในปี 2546 

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เริ็�ม่ขยายพื�นทุ้�สาขาอุบื้ลร็าชั้ธาน้เพื�อร็องรั็บื้

การ็ขยายกลุ่ม่สินค้าเพิ�ม่เติ้ม่ให้คร็อบื้คลุม่กับื้ควัาม่

ต้้องการ็ของล่กค้าทุุกกลุ่ม่ และได้้นำาร่็ปแบื้บื้การ็ค้า

แบื้บื้ธุร็กิจค้าปล้กสมั่ยใหม่่ (Modern Trade) ม่าปรั็บื้ใช้ั้

กับื้ร้็านค้าวััสดุ้ก่อสร้็างร่็ปแบื้บื้เดิ้ม่ โด้ยปรั็บื้ร่็ปแบื้บื้

สาขาเป็นลักษัณะคลังสินค้าทุ้�ม้่การ็แบ่ื้งพื�นทุ้�สำาหรั็บื้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256422



ส่วันค้าปล้กและคา้ส่ง ร็วัม่ถงึการ็นำาร็ะบื้บื้บื้าร็โ์คด้ และ

ร็ะบื้บื้การ็บื้ร็ิหาร็จัด้การ็สินค้าคงคลังทุ้�ทัุนสมั่ยม่าใช้ั้

ส่งผู้ลให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็เติ้บื้โต้อย่างต่้อเนื�องและ

แข็งแกร่็ง

ในปี 2550 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขานคร็ร็าชั้ส้ม่า

ซึ�งเป็นสาขาทุ้� 2 ทุ้�ต้ำาบื้ลหนองบัื้วัศาลา อำาเภอเมื่อง 

จังหวััด้นคร็ร็าชั้ส้ม่า โด้ยเริ็�ม่ใช้ั้ชืั้�อทุางการ็ค้าใหม่่ว่ัา

“ด่้โฮม่ ในเครื็อบื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้” เพื�อให้

สอด้คล้องกับื้วิัสัยทัุศน์ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจทุ้�มุ่่งมั่�นทุ้�จะ

เป็นศ่นย์ร็วัม่สินค้าและบื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและ

อุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านทุ้�คร็บื้ ถ่ก และด้้ทุ้�สุด้สำาหรั็บื้ล่กค้า

ทุุกกลุ่ม่ 

หลังจากนั�นบื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาใหม่่

อย่างต่้อเนื�อง โด้ยได้้ขยายสาขาไปยังภาคเหนือ ภาค

ต้ะวัันออกเฉ้ยงเหนือ กรุ็งเทุพม่หานคร็และปริ็ม่ณฑ์ล 

ทัุ�งน้� ณ ปัจจุบัื้น บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สาขาทุ้�เปิด้ด้ำาเนินการ็แล้วั

ทัุ�งสิ�น 26 สาขา และศ่นย์กร็ะจายสินค้า (Distribution 

Center) 1 แห่ง 

ปัจจุบัื้น บื้ริ็ษััทุฯ เป็นหนึ�งในผู้่้นำาในธรุ็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง 

และให้บื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้าน

แบื้บื้คร็บื้วังจร็ ภายใต้้แนวัคิด้การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ “คร็บื้ 

ถ่ก ด้้...ทุ้�ด่้โฮม่” โด้ยมุ่่งเน้นการ็นำาเสนอสินค้าด้้านวััสดุ้

ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านทุ้�คร็บื้ถ้วัน หลากหลาย 

คุณภาพด้้ ร็าคาถ่ก และให้บื้ริ็การ็ทุ้�เก้�ยวัเนื�องแบื้บื้

คร็บื้วังจร็ บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นทุ้�จะขยายการ็ลงทุุนอย่าง

ต่้อเนื�องไปยังจังหวััด้ทุ้�ม้่ศักยภาพในการ็เติ้บื้โต้ เพื�อ

ร็องรั็บื้กำาลังซื�อของปร็ะชั้ากร็ทุ้�เพิ�ม่ขึ�นและการ็ขยายต้วัั

ของสังคม่เมื่อง

พัฒนาการที�สำาคัญของกลุ�มบริษัทฯ

2526

2536

2546	-	2549

• นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า และนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า เริ็�ม่ด้ำาเนินธุร็กิจค้าปล้กวััสดุ้ก่อสร้็าง

ภายใต้้ชืั้�อห้างหุ้นส่วันจำากัด้ ศ. อุบื้ลวััสดุ้ ทุ้�อำาเภอเมื่องจังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้

• ห้างหุ้นส่วันจำากัด้ ศ. อุบื้ลวััสดุ้ ได้้ย้ายทุ้�ตั้�งสาขาอุบื้ลร็าชั้ธาน้ม่า ณ ทุ้�ตั้�งปัจจุบัื้นทุ้�ต้ำาบื้ล

วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ อำาเภอวัาริ็นชั้ำาร็าบื้ จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้ โด้ยม้่พื�นทุ้�กว่ัา 37 ไร่็ โด้ยปรั็บื้ร่็ปแบื้บื้

เป็นร้็านค้าขนาด้ใหญ่ ม้่ทุ้�จอด้ร็ถเพ้ยงพออำานวัยควัาม่สะด้วักแก่ล่กค้า

• บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ถ่กจด้ทุะเบ้ื้ยนจัด้ตั้�งขึ�นภายใต้้ชืั้�อ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้ เพื�อปร็ะกอบื้ธุร็กิจแทุน

ห้างหุ้นส่วันจำากัด้ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ ด้้วัยทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเริ็�ม่ต้้น 20.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้งออกเป็นหุ้น

สามั่ญจำานวัน 200,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ เพื�อปร็ะกอบื้ธุร็กิจค้าปล้กและ

ค้าส่งวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้วังจร็ โด้ยใช้ั้ชืั้�อทุางการ็ค้าว่ัา “อุบื้ลวััสดุ้”

• ร็ะหว่ัางปี 2546 - 2549 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนอย่างต่้อเนื�องเพื�อปรั็บื้โคร็งสร้็าง

เงินทุุนให้ม้่ควัาม่เหม่าะสม่ และใช้ั้เป็นเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนในการ็ด้ำาเนินกิจการ็ โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้

ดั้งน้�

• ในปี 2546 บื้ริ็ษััทุฯ เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวัน 30.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้งออกเป็นหุ้นสามั่ญ

จำานวัน 300,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ ส่งผู้ลให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยน

เพิ�ม่ขึ�นเป็น 50.00 ล้านบื้าทุ 

• ในปี 2547 บื้ริ็ษััทุฯ เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวัน 130.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้งออกเป็นหุ้นสามั่ญ

จำานวัน 1,300,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ ส่งผู้ลใหบ้ื้ริ็ษััทุฯ ม้่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยน

เพิ�ม่ขึ�นเป็น 180.00 ล้านบื้าทุ 

ปี พัฒนาการที�สำาคัญ
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2552

2558

2559

2560

2561

• บื้ริ็ษััทุฯ เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวัน 100.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้งออกเป็นหุ้นสามั่ญจำานวัน 1,000,000 

หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ ส่งผู้ลให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเพิ�ม่ขึ�นเป็น 400.00 

ล้านบื้าทุ เพื�อปรั็บื้โคร็งสร้็างเงินทุุนให้ม้่ควัาม่เหม่าะสม่ และใช้ั้เป็นเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนในการ็

ด้ำาเนินกิจการ็

• บื้ริ็ษััทุฯ นำาโปร็แกร็ม่ SAP ECC 6.0 ซึ�งจะเชืั้�อม่ต่้อกับื้โปร็แกร็ม่ขายหน้าร้็าน (Point of Sale) 

ม่าใช้ั้ เพื�อเพิ�ม่ศักยภาพในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ พัฒนากลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ม้่ข้ด้ควัาม่สาม่าร็ถในการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจเพิ�ม่ส่งขึ�น และร็องรั็บื้กร็ะบื้วันการ็ทุำางานหลักขององค์กร็ อาทิุ ร็ะบื้บื้บัื้ญช้ั้และ

การ็เงิน และการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็สินค้าคงคลัง  

• บื้ริ็ษััทุฯ เริ็�ม่ม้่การ็ออกแบื้บื้ จ้างผู้ลิต้ และจำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) เพื�อเพิ�ม่ควัาม่สาม่าร็ถในการ็ทุำากำาไร็ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

• บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ตั้�งทุ้ม่งานเพื�อพัฒนาการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่พนักงาน เพื�อเพิ�ม่พ่นควัาม่ร้่็ ทัุกษัะ และควัาม่

ชั้ำานาญ ร็วัม่ทัุ�งปร็ะสิทุธิภาพในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของพนักงานในทุุกร็ะดั้บื้ และเต้ร้็ยม่พร้็อม่

บุื้คลากร็เพื�อร็องรั็บื้การ็ขยายสาขาในอนาคต้

• บื้ริ็ษััทุฯ จด้ทุะเบ้ื้ยนเปล้�ยนชืั้�อจากบื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้ เป็นบื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้

• บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ตั้วัช่ั้องทุางการ็จัด้จำาหน่ายแบื้บื้ออนไลน์ (E-Commerce) ภายใต้้ชืั้�อ “Dohome 

Shop Online” โด้ยล่กค้าสาม่าร็ถเลือกสินค้าออนไลน์ผู่้านทุางเว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้� www.

dohome.co.th

• ทุ้�ปร็ะชุั้ม่วิัสามั่ญผู้่้ถือหุ้นครั็�งทุ้� 9/2560 เมื่�อวัันทุ้� 19 ธันวัาคม่ 2560 ม้่ม่ติ้อนุมั่ติ้แผู้นการ็ปรั็บื้

โคร็งสร้็างกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อเต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่ในการ็เสนอขายหุ้นสามั่ญของบื้ริ็ษััทุฯ ต่้อ

ปร็ะชั้าชั้นทัุ�วัไปเป็นครั็�งแร็ก (IPO) และนำาบื้ริ็ษััทุฯ เข้าจด้ทุะเบ้ื้ยนในต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุย (“ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ) 

• ในเดื้อนเม่ษัายน 2561 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาบื้างนา เป็นสาขาทุ้� 9 

• ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ครั็�งทุ้� 3/2561 (ก่อนการ็แปร็สภาพเป็นบื้ริ็ษััทุม่หาชั้นจำากัด้) เมื่�อ

วัันทุ้� 15 พฤษัภาคม่ 2561 ม้่ม่ติ้รั็บื้ทุร็าบื้การ็เสนอขายหุ้นของ Amplus Holdings Limited

 ผู้่้ถือหุ้นของบื้ริ็ษััทุฯ พร้็อม่กับื้การ็เสนอขายหุ้นสามั่ญทุ้�ออกใหม่่ของบื้ริ็ษััทุฯ ต่้อปร็ะชั้าชั้นโด้ย

ทัุ�วัไปเป็นครั็�งแร็ก (IPO) จำานวันไม่่เกิน 68,000,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 1.00 บื้าทุ

• ทุ้�ปร็ะชุั้ม่วิัสามั่ญผู้่้ถือหุ้นครั็�งทุ้� 1/2561 (ก่อนการ็แปร็สภาพเป็นบื้ริ็ษััทุม่หาชั้นจำากัด้) เมื่�อวัันทุ้� 

22 พฤษัภาคม่ 2561 ม้่ม่ติ้ดั้งน้� 
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• ในปี 2549 บื้ริ็ษััทุฯ เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวัน 120.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้งออกเป็นหุ้นสามั่ญ

จำานวัน 1,200,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ ส่งผู้ลใหบ้ื้ริ็ษััทุฯ ม้่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยน

เพิ�ม่ขึ�นเป็น 300.00 ล้านบื้าทุ 

• บื้ริ็ษััทุฯ ได้้นำาร่็ปแบื้บื้การ็ค้าแบื้บื้ธุร็กิจค้าปล้กสมั่ยใหม่่ (Modern Trade) ม่าปรั็บื้ใช้ั้กับื้ร้็านค้า

วััสดุ้ก่อสร้็างร่็ปแบื้บื้เดิ้ม่ โด้ยปรั็บื้ร่็ปแบื้บื้สาขาเป็นลักษัณะคลังสินค้าทุ้�ม้่การ็แบ่ื้งพื�นทุ้�สำาหรั็บื้

ส่วันค้าปล้กและค้าส่ง เป็นทุ้�ร็วับื้ร็วัม่สินค้าวััสดุ้ก่อสร้็าง อุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้าน อุปกร็ณ์เกษัต้ร็

และสวัน และเครื็�องมื่อช่ั้างแบื้บื้คร็บื้วังจร็ ร็วัม่ถึงการ็นำาร็ะบื้บื้บื้าร์็โคด้ และร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็

จัด้การ็สินค้าคงคลังทุ้�ทัุนสมั่ยม่าใช้ั้วััสดุ้”

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256424
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• อนุมั่ติ้การ็แปร็สภาพจากบื้ริ็ษััทุจำากัด้เป็นบื้ริ็ษััทุม่หาชั้นจำากัด้ และเปล้�ยนชืั้�อเป็นบื้ริ็ษััทุ

 ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น) ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จด้ทุะเบ้ื้ยนแปร็สภาพจากบื้ริ็ษััทุจำากัด้เป็นบื้ริ็ษััทุ

ม่หาชั้นจำากัด้เมื่�อวัันทุ้� 24 พฤษัภาคม่ 2561

• เปล้�ยนแปลงม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัของหุ้นสามั่ญของบื้ริ็ษััทุฯ จากเดิ้ม่หุ้นละ 100.00 บื้าทุ เป็น

 หุ้นละ 1.00 บื้าทุ ส่งผู้ลให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่จำานวันหุ้นเพิ�ม่ขึ�นจาก 14,000,000 หุ้น เป็น 

1,400,000,000 หุ้น 

• เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวัน 400.00 ล้านบื้าทุ ส่งผู้ลให้ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเพิ�ม่ขึ�นจาก 1,400.00 

ล้านบื้าทุ เป็น 1,800.00 ล้านบื้าทุ โด้ยการ็ออกหุ้นสามั่ญเพิ�ม่ทุุนจำานวัน 400,000,000 หุ้น 

ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 1.00 บื้าทุ เพื�อเสนอขายต่้อปร็ะชั้าชั้นทัุ�วัไปเป็นครั็�งแร็ก (IPO)

• ในเดื้อนมิ่ถุนายน 2561 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ศ่นย์กร็ะจายสินค้า (Distribution Center) ทุ้�

จังหวััด้ปทุุม่ธาน้ เพื�อเพิ�ม่ปร็ะสิทุธิภาพในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็คลังสินค้า

• ทุ้�ปร็ะชุั้ม่วิัสามั่ญผู้่้ถือหุ้นครั็�งทุ้� 1/2561 (ภายหลังการ็แปร็สภาพเป็นบื้ริ็ษััทุม่หาชั้นจำากัด้) เมื่�อ

วัันทุ้� 5 กร็กฎาคม่ 2561 ม้่ม่ติ้แก้ไขการ็เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนและการ็จัด้สร็ร็หุ้นดั้งน้� 

• เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวันไม่่เกิน 456.16 ล้านบื้าทุ ส่งผู้ลให้ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเพิ�ม่ขึ�นจาก 

1,400.00 ล้านบื้าทุ เป็น 1,856.16 ล้านบื้าทุ โด้ยการ็ออกหุ้นสามั่ญเพิ�ม่ทุุนจำานวัน 

456,160,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 1.00 บื้าทุ แบ่ื้งเป็น (1) การ็จัด้สร็ร็หุ้นสามั่ญเพิ�ม่

ทุุนจำานวันไม่่เกิน 400.00 ล้านหุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 1.00 บื้าทุ เพื�อเสนอขายให้แก่

ปร็ะชั้าชั้นทัุ�วัไปเปน็ครั็�งแร็ก (IPO) และ (2) การ็จดั้สร็ร็หุ้นสาม่ญัเพิ�ม่ทุุนจำานวันไม่่เกนิ 56.10 

ล้านหุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 1.00 บื้าทุ เพื�อร็องรั็บื้การ็จัด้สร็ร็หุ้นส่วันเกิน (Overallotment)

• ในเดื้อนกร็กฎาคม่ 2561 บื้ริ็ษััทุฯ จด้ทุะเบ้ื้ยนจัด้ตั้�ง บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอนเนอร์็จ้ จำากัด้ (“Dohome 

Energy”) ด้้วัยทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเริ็�ม่ต้้น 5.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้งออกเป็นหุ้นสามั่ญจำานวัน 50,000 

หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ โด้ยม้่บื้ริ็ษััทุฯ เป็นผู้่้ถือหุ้นร้็อยละ 100.0 เพื�อด้ำาเนิน

ธุร็กิจผู้ลิต้และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิุต้ย์ทุ้�ติ้ด้ตั้�งบื้นหลังคา (Solar Rooftop) ให้

แก่กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

• ในเดื้อนพฤศจิกายน 2561 Dohome Energy เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนจำานวัน 55.00 ล้านบื้าทุ แบ่ื้ง

ออกเป็นหุ้นสามั่ญจำานวัน 550,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 100.00 บื้าทุ ส่งผู้ลให้ Dohome 

Energy ม้่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนเพิ�ม่ขึ�นเป็น 60.00 ล้านบื้าทุ เพื�อใช้ั้เป็นเงินลงทุุนสำาหรั็บื้แผู้งผู้ลิต้

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิุต้ย์ทุ้�ติ้ด้ตั้�งบื้นหลังคา (Solar Rooftop)

2562 • ทุ้�ปร็ะชุั้ม่วิัสามั่ญผู้่้ถือหุ้นครั็�งทุ้� 1/2562 เมื่�อวัันทุ้� 22 พฤษัภาคม่ 2562 ม้่ม่ติ้แก้ไขการ็จัด้สร็ร็

หุ้นสามั่ญเพิ�ม่ทุุนของบื้ร็ษัิัทุฯ จำานวันไม่่เกนิ 456,160,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ัหุ้นละ 1.00 บื้าทุ

เพื�อเสนอขายให้แก่ปร็ะชั้าชั้นทัุ�วัไปเป็นครั็�งแร็ก (IPO) และม่ติ้รั็บื้ทุร็าบื้การ็ทุ้� Amplus Holdings 

Limited ผู้่้ถือหุ้นของบื้ริ็ษััทุฯ จะนำาหุ้นสามั่ญเดิ้ม่จำานวันไม่่เกิน 56,160,000 หุ้น เพื�อร็องรั็บื้

การ็จัด้สร็ร็หุ้นส่วันเกิน (Overallotment) ทัุ�งน้� จำานวันหุ้นทุ้�เสนอขายต่้อปร็ะชั้าชั้นทัุ�วัไปเป็นครั็�ง

แร็กและหุ้นร็องรั็บื้การ็จัด้สร็ร็หุ้นส่วันเกินของ Amplus Holdings Limited จะร็วัม่กันไม่่เกิน 

68,000,000 หุ้น

• ในเดื้อนกร็กฎาคม่ 2562 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�แม็่คโคร็ 

สาขาจรั็ญสนิทุวังศ์ และสาขาสาทุร็

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 25
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2563

2564

• ในเดื้อนม่กร็าคม่ 2563 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�เทุสโก้ 

โลตั้ส สาขาบื้างนา

• ในเด้อืนมิ่ถุนายน 2563 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้รั็บื้การ็คดั้เลอืกเข้าดั้ชั้น้ SET100 จากต้ลาด้หลกัทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุย 

• ในเดื้อนมิ่ถุนายน 2563 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�คอสโม่ 

วัอร์็ค เมื่องทุองธาน้ และต้ลาด้ชัั้ชั้วัาล คลอง 7

• ในเดื้อนกร็กฎาคม่ 2563 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาสุริ็นทุร์็ เป็นสาขาทุ้� 11 

• ทุ้�ปร็ะชุั้ม่สามั่ญผู้่้ถือหุ้นปร็ะจำาปี 2563 เมื่�อวัันทุ้� 22 กร็กฎาคม่ 2563 ได้้ม้่ม่ติ้อนุมั่ติ้การ็เพิ�ม่

ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยนของบื้ริ็ษััทุเป็น 2,165,520,000.00 บื้าทุ (สองพันหนึ�งร้็อยหกสิบื้ห้าล้านห้าแสน

สองหมื่�นบื้าทุถ้วัน) โด้ยออกเป็นหุ้นสามั่ญร็วัม่ 309,360,000 หุ้น ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ั หุ้นละ 1.00 

บื้าทุ เพื�อร็องรั็บื้การ็จ่ายปันผู้ลเป็นหุ้นสามั่ญ 

• ในเดื้อนกันยายน 2563 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาม่าบื้ต้าพุด้ เป็นสาขาทุ้� 12 และเปิด้ด้ำาเนิน

การ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�ต้ลาด้ไทุยสม่บ่ื้ร็ณ์ รั็งสิต้คลอง 3

• ในเดื้อนตุ้ลาคม่ 2563 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�ต้ลาด้ร็วัย

ทุรั็พย์ บื้างพล้

• ในเดื้อนธันวัาคม่ 2563 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�ต้ลาด้ไทุย

รุ่็งทิุพย์ คลองด่้าน ทุำาให้ ณ สิ�นปี 2563 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สาขาขนาด้ใหญ่ทัุ�งสิ�น 12 สาขา สาขาขนาด้

เล็ก (Dohome ToGo) 11 สาขา และศ่นย์กร็ะจายสินค้า 1 สาขา

• ในเดื้อนกุม่ภาพันธ์ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�ต้ลาด้

ทัุบื้ยาวั ลาด้กร็ะบัื้ง

• ในเดื้อนม้่นาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาแหลม่ฉบัื้ง เป็นสาขาทุ้� 13

• ทุ้�ปร็ะชุั้ม่สามั่ญผู้่้ถือหุ้นปร็ะจำาปี 2564 เมื่�อวัันทุ้� 8 เม่ษัายน 2564 ได้้ม้่ม่ติ้อนุมั่ติ้การ็เพิ�ม่ทุุน

จด้ทุะเบ้ื้ยนของบื้ร็ิษััทุเป็น 3,243,684,982.00 บื้าทุ (สาม่พันสองร้็อยส้�สิบื้สาม่ล้านหกแสน

แปด้หมื่�นส้�พันเก้าร้็อยหกสิบื้สองบื้าทุถ้วัน) โด้ยออกเป็นหุ้นสาม่ัญร็วัม่ 1,078,167,016 หุ้น 

ม่่ลค่าทุ้�ต้ร็าไว้ั หุ้นละ 1.00 บื้าทุ เพื�อร็องรั็บื้การ็จา่ยปันผู้ลเป็นหุ้นสาม่ญั การ็เพิ�ม่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยน

แบื้บื้ม่อบื้อำานาจทัุ�วัไป และการ็ออกและเสนอขายใบื้สำาคัญแสด้งสิทุธิทุ้�จะซื�อหุ้นสามั่ญของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ให้แก่พนักงานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

• ในเดื้อนมิ่ถุนายน 2564 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาบ่ื้อวิัน เป็นสาขาทุ้� 14

• ในเดื้อนพฤศจิกายน 2564 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาชั้ลบุื้ร้็ เป็นสาขาทุ้� 15 

• ในเดื้อนธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาสุร็าษัฎร์็ธาน้ เป็นสาขาทุ้� 16 และสาขา

ขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�ต้ลาด้ม่าร็วัย

• บื้ริ็ษััทุเข้าทุำาการ็ซื�อขายหลักทุรั็พย์ในต้ลาด้หลักทุรั็พย์ เมื่�อวัันทุ้� 6 สิงหาคม่ 2562

• ในเดื้อนพฤศจิกายน 2562 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาเพชั้ร็เกษัม่ เป็นสาขาทุ้� 10 และเปิด้

ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) สาขาบิื้�กซ้ บื้างพล้

• ในเดื้อนธันวัาคม่ 2562 บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้� เทุสโก้ 

โลตั้ส สาขาโคร็าชั้ และเปิด้ด้ำาเนินการ็ สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�สาขาห้างพันธ์ุทิุพย์

พลาซ่า งาม่วังศ์วัาน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256426



1.1.3	 การใชุ้เงินท่ี่�ได้จากการเสนอข่ายติราสารทุี่นเป็นไปติามวัติถุืประสงค์หร่อไม่

 - ไม่่ม้่ -

1.1.4	 ข้่อผูกพัันท่ี่�บริษััที่ให้คำามั�นไว้ในแบบแสดงรายการข่้อมูลการเสนอข่ายหลักที่รัพัย์และ/หร่อ
เง่�อนไข่การอนุญาติข่องสำานักงาน	 (ถ้ืาม่)	 และ/หร่อเง่�อนไข่การรับหลักที่รัพัย์ข่อง
ติลาดหลักที่รัพัย์	(ถ้ืาม่)

 - ไม่่ม้่ -

1.1.5	 ชุ่�อ	สถืานท่ี่�ตัิ�งสำานักงานใหญ่	ประเภที่ธุรกิจ	 เลข่ที่ะเบ่ยนบริษััที่	 โที่รศัพัท์ี่	 โที่รสาร	 เว็บไซต์ิ
บริษััที่	(ถ้ืาม่)	จำานวนและชุนิดข่องหุ้นท่ี่�จำาหน่ายได้แล้วทัี่�งหมดข่องบริษััที่

	 ข้อม้ลบริษัท	ด้โฮม	จำากัด	(มหุ้าชำน)

 ทุ้�ตั้�ง  37 - 47 ถนนศร้็ม่งคล ต้ำาบื้ลวัาริ็นชั้ำาร็าบื้ อำาเภอวัาริ็นชั้ำาร็าบื้ 

  จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้ 34190

 โทุร็ศัพท์ุ 045-959-888

 Website www.dohome.co.th

 ปร็ะเภทุธุร็กิจ ปร็ะกอบื้ธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง และให้บื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็าง และ

  อุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้าน แบื้บื้คร็บื้วังจร็ ภายใต้้แนวัคิด้ “คร็บื้ ถ่ก ด้้...ทุ้� 

  ด่้โฮม่”

 เลขทุะเบ้ื้ยนบื้ริ็ษััทุ 0107561000196

 จำานวันหุ้นจด้ทุะเบ้ื้ยน หุ้นสามั่ญ 3,243,684,982 หุ้น ม่่ลค่าหุ้นละ 1 บื้าทุ

 จำานวันหุ้นชั้ำาร็ะแล้วั หุ้นสามั่ญ 2,422,170,022 หุ้น ม่่ลค่าหุ้นละ 1 บื้าทุ

 ชืั้�อต้ลาด้หลักทุรั็พย์ทุ้�จด้ทุะเบ้ื้ยน ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย

 ชืั้�อทุ้�ใช้ั้ในการ็ซื�อขาย DOHOME

1.2	 ลักษัณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1	 โครงสร้างรายได้

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ด้ำาเนินธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง และให้บื้ริ็การ็

ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้าน ร็วัม่ถึง

บื้ริ็การ็ทุ้�เก้�ยวัข้อง ภายใต้้ชืั้�อทุางการ็ค้าว่ัา “ด่้โฮม่” โด้ย

ม้่ศ่นย์จำาหน่ายวััสดุ้ก่อสร้็างและต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้

วังจร็ (One-stop Home Products Destination) หรื็อ

เป็นทุ้�ร้่็จักกันในนาม่ “ม่หาอาณาจักร็บ้ื้าน” ซึ�งเป็น

อาคาร็จำาหน่ายสินค้าขนาด้ใหญ่ด้้วัยพื�นทุ้�ให้บื้ริ็การ็ทุ้�

ปร็ะกอบื้ด้้วัยพื�นทุ้�ขายและพื�นทุ้�คลังสินค้า ขนาด้

ปร็ะม่าณ 22,000 - 65,000 ต้าร็างเม่ต้ร็ ณ 31 ธันวัาคม่ 

2564 กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ ม้่สาขาทุ้�เปิด้ด้ำาเนินการ็แล้วัทัุ�งหม่ด้ 

26 สาขาโด้ยแบ่ื้งเป็นสาขาขนาด้ใหญ่ 16 สาขาและ

สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) 10 สาขา ซึ�งม้่ร็าย

ละเอ้ยด้ดั้งน้�

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 27



 บางบัวที่อง 
 88 ม่.5 ถ.วังแหวันร็อบื้นอก 
 ต้.ละหาร็ อ.บื้างบัื้วัทุอง 
 จ.นนทุบุื้ร้็ 11110
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 เชุ่ยงใหม่ 
88/8 ซอย 8 ต้.สาร็ภ้ 

 อ.สาร็ภ้ จ.เช้ั้ยงใหม่่ 
 50140
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

ต้าร็างแสด้งร็ายละเอ้ยด้สาขาทุ้�เปิด้ด้ำาเนินการ็ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564

2536
ธันวาคม

2553
กรกฎาคม

2556
ธันวาคม

2558
ธันวาคม

2562
ธันวาคม

2550
กันยายน

2555
มิถุืนายน

2557
ธันวาคม

2561
เมษัายน

2563
ธันวาคม

 อุบลราชุธาน่
 37-47 ถ.ศร้็ม่งคล ต้.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ 

อ.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ จ.อุบื้ลร็าชั้ธาน้ 
34190

 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 รังสิติ
 185/5 ม่.4 ถ.รั็งสิต้-นคร็นายก 

ต้.รั็งสิต้ อ.ธัญบุื้ร้็ 
 จ.ปทุุม่ธาน้ 12110
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 อุดรธาน่
 888 ม่.11 บ้ื้านทุ่าต่้ม่ทุอง 

ถ.มิ่ต้ร็ภาพ ต้.หม่่ม่่น 
 อ.เมื่อง จ.อุด้ร็ธาน้ 41000
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 เพัชุรเกษัม 
 88/88 ม่.11 ต้.อ้อม่น้อย 

อ.กร็ะทุุ่ม่แบื้น จ.สมุ่ทุร็สาคร็ 
74130

 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 บิ�กซ่	บางพัล่ 
89 ม่.9 ถ.เทุพารั็กษ์ั 

 ต้.บื้างพล้ใหญ่ อ.บื้างพล้ 
จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็ 10540

 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 แม็คโคร	สาที่ร 
1 ถ.นร็าธิวัาสร็าชั้นคริ็นทุร์็

 แขวังทุุ่งวััด้ด้อน เขต้สาทุร็
 กรุ็งเทุพฯ 10210
 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 เที่สโก้	โลตัิส	โคราชุ 
719/5 ถ.มิ่ต้ร็ภาพ ต้.ในเมื่อง 
อ.เมื่องนคร็ร็าชั้ส้ม่า 

 จ.นคร็ร็าชั้ส้ม่า 30000
 สาขาขนาดเล็ก	
	 (Dohome	ToGo)

 นครราชุส่มา
 412 ม่.2 ถ.ร็าชั้ส้ม่า-โชั้คชัั้ย 

ต้.หนองบัื้วัศาลา อ.เมื่อง 
จ.นคร็ร็าชั้ส้ม่า 30000

 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 ข่อนแก่น
 678 ม่.2 ถ.มิ่ต้ร็ภาพ 
 ต้.ศิลา อ.เมื่อง จ.ขอนแก่น 
 40000
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 พัระราม	2
 88/8 ม่.2 ถ.พร็ะร็าม่ 
 2 ต้.ชัั้ยม่งคล อ.เมื่อง 

จ.สมุ่ทุร็สาคร็ 74000
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 บางนา
 88/8 ม่.5 ต้.บื้างสมั่คร็ 

อ.บื้างปะกง 
 จ.ฉะเชิั้งเทุร็า 24180
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 สุรินที่ร์
 483 ม่.10 ต้.นอกเมื่อง 
 อ.เมื่องสุริ็นทุร์็ จ.สุริ็นทุร์็ 
 32000
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 มาบติาพุัด
 288/88 ถ.สุขุม่วิัทุ 
 ต้.ม่าบื้ต้าพุด้ อ.เมื่อง

ร็ะยอง จ.ร็ะยอง 21150
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 เที่สโก้โลตัิส	
	 บางนา
 14/9 ม่.13 ต้.บื้างแก้วั 
 อ.บื้างพล้ จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็ 
 10540
 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 ติลาดไที่ยสมบูรณ์	
	 รังสิติคลอง	3
 58/109 ม่.4 ต้.คลองสาม่ 

อ.คลองหลวัง จ.ปทุุม่ธาน้ 
12150

 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 ติลาดไที่ยรุ่งทิี่พัย์
	 คลองด่าน
 98 ม่.7 ต้.คลองด่้าน 

อ.บื้างบ่ื้อ จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็ 
 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 ติลาดชัุชุวาล
	 คลอง	7
 99/14 ม่.4 ต้.บึื้งคำาพร้็อย 

อ.ลำาล่กกา จ.ปทุุม่ธาน้ 
 12150
 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 ติลาดรวยที่รัพัย์	
บางพัล่

 55 ม่.6 ต้.บื้างเพร้็ยง 
อ.บื้างบ่ื้อ จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็ 
10560

 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

2564
ธันวาคม

 แหลมฉับัง 
 88/111 ม่.4 ต้.บื้างละมุ่ง 

อ.บื้างละมุ่ง จ.ชั้ลบุื้ร้็
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 บ่อวิน 
88/888 ม่.4 ต้.ม่าบื้ยางพร็ 
อ.ปลวักแด้ง จ.ร็ะยอง

 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 สุราษัฎร์ธาน่ 
88/8 หม่่่ 5 ถนนกาญจนวิัถ้ 
ต้.บื้างกุ้ง 

 อ.เมื่องสุร็าษัฎร์็ธาน้ 
จ.สุร็าษัฎร์็ธาน้

 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 ชุลบุร่	 
 178 หม่่่ 7 ต้.หนองต้ำาลึง 

อ.พานทุอง จ.ชั้ลบุื้ร้็
 สาขาขนาดใหุ้ญ�

 ติลาดมารวย 
 9/78 ม่.18 ต้.บึื้งคำาพร้็อย
 อ.ลำาล่กกา จ.ปทุุม่ธาน้
 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

 ติลาดทัี่บยาว
	 ลาดกระบัง 
 398/4 ถ.ปร็ะชั้าพัฒนา 
 แขวังทัุบื้ยาวั เขต้ลาด้กร็ะบัื้ง 

กรุ็งเทุพฯ
 สาขาขนาดเล็ก
	 (Dohome	ToGo)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256428



กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งเน้นจำาหน่ายสินค้าทุ้�ม้่คุณภาพจาก

ผู้่้ผู้ลิต้ทัุ�งในปร็ะเทุศและต้่างปร็ะเทุศ คร็อบื้คลุม่กลุ่ม่

สินค้าก่อสร้็าง ซ่อม่แซม่ และต้กแต่้งบ้ื้าน และม้่สินค้า

ทุ้�หลากหลายเพื�อต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้า 

ด้้วัยจำานวันหน่วัยเก็บื้สินค้า (SKUs) ร็วัม่ม่ากกว่ัา 

150,000 ร็ายการ็ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 โด้ยสินค้า

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถแบ่ื้งเป็น 3 กลุ่ม่หลัก ได้้แก่ 

สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ก่อสร้็าง สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ซ่อม่แซม่ และ

สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ต้กแต่้ง

ต้าร็างแสด้งโคร็งสร้็างร็ายได้้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

โครงสร้างรายได้

สำาหุ้รับปีบัญชีำสิ�นสุดวันที�	31	ธัุนวาคม

2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2563 2564

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ร็ายได้้ค่าบื้ริ็การ็ส่วันใหญ่ม่าจากค่าบื้ริ็การ็จัด้ส่งสินค้า

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้ส่วันใหญ่ม่าจากการ็ขายและค่า

บื้ริ็การ็ โด้ยในร็ะหว่ัางปี 2562 - 2564 ร็ายได้้จากการ็

ขายและค่าบื้ริ็การ็ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถแบ่ื้งต้าม่

ปร็ะเภทุสินค้าได้้ ดั้งน้� (1) สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ก่อสร้็าง 

ปร็ะม่าณร็้อยละ 42.0 - 46.0 (2) สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้

ซ่อม่แซม่ ปร็ะม่าณร้็อยละ 35.0 - 38.0 และ (3) สินค้า

กลุ่ม่วััสดุ้ต้กแต่้ง ปร็ะม่าณร้็อยละ 18.0 - 20.0 ของร็าย

ได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ ต้าม่ลำาดั้บื้ 

ร้็านออกแบื้บื้ ห้างทุอง

นอกเหนือจากร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้อื�น เช่ั้น ร็ายได้้จากการ็ให้เช่ั้าพื�นทุ้�

บื้ริ็เวัณร็อบื้อาคาร็สาขาแก่บุื้คคลภายนอก เช่ั้น ร้็านผู้่้

ให้บื้ริ็การ็ซ่อม่เครื็�องมื่อช่ั้าง ร้็านอาหาร็และเครื็�องดื้�ม่ 

ร้็านออกแบื้บื้ ห้างทุอง เป็นต้้น ซึ�งโด้ยส่วันม่ากจะ

เป็นการ็ให้เช่ั้าพื�นทุ้�กับื้ธุร็กิจทุ้�ส่งเสริ็ม่ธุร็กิจของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อช่ั้วัยด้ึงด่้ด้ล่กค้าและเพิ�ม่ควัาม่สะด้วัก

สบื้ายให้กับื้ล่กค้า ทัุ�งน้� ในอนาคต้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ อาจ

พิจาร็ณาปร็ับื้สัด้ส่วันพื�นทุ้�ขายและพื�นทุ้�เช่ั้าต้าม่ควัาม่

เหม่าะสม่ เพื�อให้เกิด้ปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ต่้อกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็(1) 17,868.70 99.4 18,726.66 99.3 25,784.60 99.5

ร็ายได้้อื�น 103.12  0.6  126.30  0.7  133.18 0.5

รวมรายได้	 17,971.82		 100.0		 18,852.96		 100.0		 25,917.78	 100.00
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ตัิวอย่างติราสินค้าข่องกลุ่มบริษััที่ฯ	
(House	Brand)

สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง
เหล็กร่็ปพร็ร็ณ เหล็กเส้น ส้ และ

เคม้่ภัณฑ์์ คิ�วัไม้่ ป่น ลวัด้ สเต้นเลส 

และสินค้าโคร็งสร้็างพื�นฐานอื�นๆ

1

สินค้ากลุ่มวัสดุติกแต่ิง
เครื็�องใช้ั้ไฟฟ้า เฟอร์็นิเจอร์็ เครื็�องใช้ั้

ภายในบ้ื้าน เครื็�องเข้ยนแบื้บื้พิม่พ์ 

โคม่ไฟต้กแต่้ง อุปโภคบื้ริ็โภค เครื็�อง

นอน กิ�ฟช๊ั้อป และของต้กแต่้งบ้ื้าน

3

ที�มา	: ข้อม่่ลบื้ริ็ษััทุ

สินค้ากลุ่มวัสดุซ่อมแซม
ฮาร์็ด้แวัร์็ เครื็�องมื่อช่ั้าง เกษัต้ร็สวัน-

อุปกร็ณ์ปร็ะปา วััสดุ้ป่พื�น-ผู้นัง 

อุปกร็ณ์ไฟฟ้า ล่กบิื้ด้-บื้านพับื้ ปั�ม่นำ�า 

อุปกร็ณ์สุขภัณฑ์์ เครื็�องครั็วั-บื้านซิงค์ 

สุขภัณฑ์์ ปร็ะต่้-หน้าต่้าง

2

1.2.2	 ข้่อมูลเก่�ยวกับผลิติภัณฑ์์

(1)	 ลักษณะของผลิติภัณฑ์์และบริการและพัฒนา

นวัติกรรม

ข้อม่่ลธุร็กิจจำาแนกต้าม่ปร็ะเภทุสินค้า

ปร็ะเภทุสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถแบ่ื้งเป็น 3 กลุ่ม่

หลัก ได้้แก่ สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ก่อสร้็าง สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้

ซ่อม่แซม่ และสินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ต้กแต่้ง โด้ยปร็ะเภทุสินค้า

และตั้วัอย่างร็ายการ็สินค้าม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้

ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ทัุ�งในกลุ่ม่

ก่อสร้็าง กลุ่ม่ซ่อม่แซม่ และกลุ่ม่ต้กแต่้ง ซึ�งเป็นสินค้า

ทุ้�ออกแบื้บื้ และ/หรื็อ สั�งผู้ลิต้จากโร็งงานเพื�อวัาง

จำาหน่ายทุ้�สาขาของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ส่งผู้ลให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

สาม่าร็ถตั้�งร็าคาขายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ทุ้�แข่งขันได้้กับื้สินค้าภายใต้้

ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) และสาม่าร็ถสร้็าง

แร็งจ่งใจให้ล่กค้าซื�อสินค้าได้้เป็นอย่างด้้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256430



กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ทุ้ม่งานเพื�อพัฒนาสินค้าภายใต้้ต้ร็า

สินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ซึ�งทุำาหน้าทุ้�ใน

การ็จัด้หาผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อ พัฒนาสินค้า และ/หรื็อ 

ออกแบื้บื้ เพื�อเพิ�ม่ทุางเลือกการ็ซื�อสินค้าของล่กค้า 

ทัุ�งน้� สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand) จะผู่้านการ็ต้ร็วัจสอบื้คุณภาพตั้�งแต่้การ็คัด้

เลือกผู้่้ผู้ลิต้ โด้ยกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะศึกษัาข้อม่่ลและเปร้็ยบื้

เทุ้ยบื้คณุภาพและร็าคาของสนิค้าจากผู้่ผู้้ลิต้แต้ล่ะร็าย

เพื�อคัด้เลือกผู้่้ผู้ลิต้ ต้ลอด้จนสุ่ม่ต้ร็วัจสอบื้กร็ะบื้วันการ็

ผู้ลิต้และทุด้สอบื้คุณภาพสินค้า เพื�อให้ได้้สินค้าทุ้�ด้้ ม้่

คุณภาพและคุ้ม่ค่า   

ในปี 2562 – 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันร็ายได้้จาก

การ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) เพิ�ม่ขึ�นอย่างต่้อเนื�องโด้ยเต้บิื้โต้ขึ�นจาก

ร้็อยละ 16.0 ในปี 2562 เป็นร้็อยละ 16.5 ในปี 2563 

และเป็นร้็อยละ 15.5 ในปี 2564 ทัุ�งน้�ในปี 2564 

เนื�องจากร็ายได้้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุเติ้บื้โต้ร้็อยละ 37.7 สำาหรั็บื้

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) 

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สินค้าภาย

ใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ร็วัม่

ม่ากกว่ัา 24,000 หน่วัยเก็บื้สินค้า (SKUs) เช่ั้น เครื็�อง

มื่อช่ั้าง ฮาร์็ด้แวัร์็ ปร็ะต่้-หน้าต่้าง วััสดุ้ป่พื�น-ผู้นัง 

เกษัต้ร็สวัน-อุปกร็ณ์ปร็ะปา สุขภัณฑ์์ และเฟอร์็นิเจอร์็ 

เป็นต้้น โด้ยกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ได้้รั็บื้ใบื้อนุญาต้ม่าต้ร็ฐาน

ผู้ลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกร็ร็ม่ (“ม่อก.”) ทัุ�งหม่ด้ 65 ฉบัื้บื้ 

สำาหรั็บื้สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand)

ม้่การ็เต้บิื้โต้อยา่งต่้อเนื�อง แต่้การ็เติ้บื้โต้ของสนิค้าภาย

ใต้้ต้ร็าสนิค้าอื�น (Non-house Brand) ม้่อัต้ร็าการ็เต้บิื้โต้

ทุ้�ส่งกวัา่ จึงทุำาให้สัด้ส่วันร็ายได้้อาจปร็บัื้ลด้ลง อยา่งไร็

ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ริ็ษัั ทุฯ ตั้�งเป้าหม่ายเพิ�ม่สัด้ส่วันสินค้าภาย

ใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ใน

อนาคต้ เป็นร้็อยละ 20.0 ของร็ายได้้จากการ็ขายและ

ค่าบื้ริ็การ็ภายในปี 2565

ต้าร็างแสด้งร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ต้าม่ปร็ะเภทุสินค้า

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) 84.0 83.5 84.5

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) 16.0 16.5 15.5

รวมรายได้จากการขายและค�าบริการ	 100.0	 100.0	 100.0

โครงสร้างรายได้จากการขายและค�าบริการ

สำาหุ้รับปีบัญชีำสิ�นสุดวันที�	31	ธัุนวาคม

2562

ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1)

2563 2564

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ร้็อยละของร็วัม่ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 31



การให้บริการ
กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นในการ็พัฒนาคุณภาพการ็ให้บื้ริ็การ็ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ก่อสร้็าง ต่้อเติ้ม่ และต้กแต้ง่บ้ื้าน

ทุ้�ม้่คุณภาพและคร็บื้วังจร็ เพื�อให้สาม่าร็ถต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็และเพิ�ม่ควัาม่สะด้วักสบื้ายให้แก่ล่กค้า ได้้แก่

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่บื้ริ็การ็จัด้ส่งสินค้าให้ล่กค้าถึงทุ้�หม่ายทุ้�
พร้็อม่ให้บื้ริ็การ็ด้้วัยร็ถขนส่งของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ และร็ถร่็วัม่
ขนส่งจากบุื้คคลภายนอก ซึ�งคิด้อัต้ร็าค่าบื้ริ็การ็จัด้ส่งสินค้า
ต้าม่ร็ะยะทุาง นำ�าหนักของสินค้าและต้าม่ขนาด้ของร็ถ
ขนส่ง โด้ยคำานึงถึงการ็จัด้ส่งสินค้าให้ถึงมื่อล่กค้าอย่าง
ร็วัด้เร็็วั ต้ร็งเวัลา เพื�อควัาม่พึงพอใจส่งสุด้ของล่กค้า 

นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังม้่บื้ริ็การ็จัด้ส่งสินค้าโด้ยไม่่คิด้
ค่าบื้ริ็การ็ให้แก่ล่กค้าทุ้�ซื�อสินค้าคร็บื้ต้าม่เงื�อนไข เพื�อ
เป็นการ็ส่งเสริ็ม่การ็ขายและกร็ะตุ้้นยอด้ขายในแต้่ละช่ั้วัง
เวัลาอ้กด้้วัย

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้เช่ั้าพื�นทุ้�ภายในสาขาเพื�อจัด้ตั้�งศ่นย์บื้ริ็การ็
บื้ำารุ็งรั็กษัาและซ่อม่แซม่กับื้ผู้่้ให้บื้ริ็การ็ภายนอก โด้ยกลุ่ม่
บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กร็ะบื้วันการ็คัด้เลือกผู้่้ให้บื้ริ็การ็ภายนอกจาก
คุณภาพและม่าต้ร็ฐานการ็ให้บื้ริ็การ็ เพื�อให้มั่�นใจได้้ว่ัาจะ
สาม่าร็ถให้บื้ริ็การ็แก่ล่กค้าได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ ทัุ�งน้� 
สำาหรั็บื้สาขาทุ้�ไม่่ม้่ศ่นย์บื้ริ็การ็รั็กษัาและซ่อม่แซม่จากผู้่้ให้
บื้ริ็การ็ภายนอก ล่กค้าสาม่าร็ถนำาเครื็�องมื่อหรื็ออุปกร็ณ์
ช่ั้างม่าแจ้งซ่อม่ผู่้านสาขาได้้ โด้ยสาขาจะอำานวัยควัาม่
สะด้วักในการ็จัด้ส่งเครื็�องมื่อหรื็ออุปกร็ณ์ช่ั้างดั้งกล่าวัไป
ยังศ่นย์บื้ริ็การ็บื้ำารุ็งรั็กษัาและซ่อม่แซม่

บริการจัดส�งสินค้า
(Delivery	Service)

บริการบำารุงรักษาและซ่�อมแซ่ม	
(Maintenance	Service)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่ผู้่้ให้คำาแนะนำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ (Product 
Consultant) ทุ้ม่ออกแบื้บื้ และช่ั้างผู้่้เช้ั้�ยวัชั้าญคอยให้คำา
ปรึ็กษัากับื้ล่กค้าในเชิั้งลึกเก้�ยวักับื้ผู้ลิต้ภัณฑ์์ และด่้แลการ็
ออกแบื้บื้ต้กแต่้ง (Design Center) เช่ั้น ห้องนำ�า และห้อง
ครั็วั เป็นต้้น ซึ�งร็วัม่ถึงการ็ให้คำาแนะนำาด้้านออกแบื้บื้
ควับื้ค่่กับื้การ็ปร็ะเม่ินร็าคาสินค้า เพื�อให้ล่กค้าสาม่าร็ถ
เลือกสินค้าทุ้�เหม่าะสม่และต้ร็งกับื้ควัาม่ต้้องการ็ม่ากทุ้�สุด้

บริการใหุ้้คำาปรึกษาและ
ดำาเนินการออกแบบติกแติ�ง
(Design	Center)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่บื้ริ็การ็จัด้หาสินค้าพิเศษั (Special Order) 
เพื�อต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าทุ้�หลากหลาย เช่ั้น 
สินค้ากลุ่ม่วััสดุ้ต้กแต่้งจำาพวักผู้้าม่่าน ฉากกั�นห้องนำ�า และ
โต๊้ะห้องครั็วั ทุ้�ล่กค้าจะต้้องเลือกร่็ปแบื้บื้ ส้ และขนาด้ก่อน
การ็สั�งซื�อ เป็นต้้น ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะคิด้ค่าบื้ริ็การ็จัด้หา
สินค้าพิเศษั (Special Order) ต้าม่ปร็ะเภทุสินค้าและ
ปริ็ม่าณสินค้าทุ้�สั�ง 

บริการจัดหุ้าสินค้าพิเศษ
(Special	Order)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่บื้ริ็การ็ปร็ะกอบื้และต้ิด้ตั้�งสินค้าจำาพวัก
เครื็�องใช้ั้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์์ และเฟอร์็นิเจอร์็ เช่ั้น แอร์็ เครื็�อง
ทุำานำ�าอุ่น เครื็�องซักผู้้า อ่างล้างหน้า และชั้ั�นวัางของ เปน็ต้้น 
โด้ยภายหลังชั้ำาร็ะค่าสินค้าแล้วัล่กค้าสาม่าร็ถติ้ด้ต่้อขอใช้ั้
บื้ริ็การ็ปร็ะกอบื้และต้ดิ้ตั้�งและนัด้วัันเวัลาสำาหรั็บื้ทุำาการ็ต้ดิ้
ตั้�งได้้ทุ้�สาขา ซึ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้ส่งช่ั้างผู้่้เช้ั้�ยวัชั้าญให้
บื้ริ็การ็ล่กค้าถึงสถานทุ้� โด้ยจะคิด้อัต้ร็าค่าบื้ริ็การ็ปร็ะกอบื้
และติ้ด้ตั้�ง  ต้าม่ปร็ะเภทุของสินค้าและร็ะยะทุาง นอกจาก
นั�น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังม้่บื้ริ็การ็ปร็ะกอบื้และติ้ด้ตั้�งโด้ยไม่่คิด้
ค่าบื้ริ็การ็ให้แก่ล่กค้าทุ้�ซื�อสินค้าคร็บื้ต้าม่เงื�อนไข เพื�อ
เป็นการ็ส่งเสริ็ม่การ็ขายและกร็ะตุ้้นยอด้ขายในแต้่ละช่ั้วัง
เวัลาอ้กด้้วัย

บริการประกอบและติิดตัิ�ง
(Home	Service)
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นโยบายการวิจัยและการพััฒนาใน
ด้านต่ิางๆ	และการพััฒนานวัติกรรม
ในกระบวนการ	สินค้าและ/หร่อบริการ	
กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายการ็ทุำาวิัจัยต้ลาด้ทุุกมิ่ติ้ เพื�อให้

ทุร็าบื้ ถึงการ็ เป ล้� ยนแปลง ทุ้� เ ก้� ยวั ข้อง ในก ลุ่ม่

อุต้สาหกร็ร็ม่เด้้ยวักันร็วัม่ถึงการ็ได้้ม่าซึ�งข้อม่่ลเชิั้งลึก

เก้�ยวักับื้ผู้่้บื้ริ็โภค จึงทุำาให้สาม่าร็ถเข้าใจ ทุร็าบื้ควัาม่

คาด้หวััง และม่องเห็นปัญหาได้้ชัั้ด้เจน เพื�อให้สาม่าร็ถ

วัางกลยุทุธ์เพื�อพัฒนานวััต้กร็ร็ม่ และสร็้างผู้ลิต้ภัณฑ์์

และ/หรื็อบื้ริ็การ็ทุ้�สาม่าร็ถต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็

ของผู้่้บื้ริ็โภค เพื�อสร้็างควัาม่แต้กต่้าง และต่้อยอด้ธุร็กิจ

ให้ม้่การ็เติ้บื้โต้อย่างมั่�นคงและยั�งยืน 

การ็ทุำาวิัจัยต้ลาด้ (Market research) เป็นกร็ะบื้วันการ็

ในการ็ต้ร็วัจสอบื้ผู้่้บื้ริ็โภค เพื�อให้ทุร็าบื้ถึงผู้ลิต้ภัณฑ์์       

ทุ้�ผู้่้บื้ริ็โภคต้้องการ็ หรื็อม้่ควัาม่คาด้หวััง ร็วัม่ถึงช่ั้อง

ทุางในการ็เลือกซื�อผู้ลิต้ภัณฑ์์และ/หรื็อบื้ริ็การ็คือช่ั้อง

ทุางใด้ การ็เก็บื้ข้อม่่ลจากกลุ่ม่ผู้่้ต้อบื้แบื้บื้สอบื้ถาม่ทุ้�

เป็นผู้่้บื้ริ็โภคโด้ยต้ร็ง ทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถเห็น

โอกาสเพื�อสร็ร็สร้็างนวััต้กร็ร็ม่ ทุ้�ช่ั้วัยเพิ�ม่ปร็ะสิทุธิภาพ

และปร็ะสิทุธิผู้ลส่งสุด้ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจต่้อไปใน

อนาคต้

อย่างไร็ก็ต้าม่ เพื�อให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ทุร็าบื้ข้อม่่ลเชิั้งลึก

ในการ็วัิจัยต้ลาด้ม่ากยิ�งขึ�น ทัุ�งในด้้านการ็วัิจัยเชิั้ง

คุณภาพ และเชิั้งปริ็ม่าณ โด้ยการ็วิัจัยเชิั้งคุณภาพจะ

เป็นเรื็�องเก้�ยวักับื้ควัาม่คิด้เห็นของสาธาร็ณชั้น และ

สำาร็วัจต้ลาด้ว่ัาผู้่้บื้ริ็โภคร้่็สึกอย่างไร็กับื้ผู้ลิต้ภัณฑ์์ทุ้�ม้่อย่่

ในต้ลาด้นั�นๆ ส่วันการ็วิัจัยเชิั้งปริ็ม่าณจะเก้�ยวัข้องกับื้

ข้อม่่ล และการ็ค้นหาแนวัโน้ม่ทุ้�เก้�ยวัข้อง ซึ�งข้อม่่ลเหล่า

น้�จะถ่กร็วับื้ร็วัม่จากสาธาร็ณะเช่ั้นกัน

อย่างไร็ก็ด้้ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็กำาหนด้แผู้นการ็สำาร็วัจ

ควัาม่พึงพอใจล่กค้า และแผู้นการ็ทุำาวิัจัยต้ลาด้ 

เนื�องจากผู้ลวิัจัยต้ลาด้สาม่าร็ถทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ รั็บื้ร้่็

สิ�งทุ้�ผู้่้บื้ริ็โภคต้้องการ็ หรื็อควัาม่คิด้เห็นของผู้่้บื้ริ็โภค ทุ้�

จะนำาไปส่ก่าร็พฒันา และปร็บัื้ปร็งุผู้ลิต้ภัณฑ์์และ/หร็อื

บื้ริ็การ็ในอนาคต้ให้ด้้ขึ�น

ค่าใชุ้จ่ายการที่ำาวิจัยและพััฒนาในรอบปีท่ี่�ผ่านมา

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ทุำาการ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจล่กค้า 

(Customer Satisfaction : CSAT) สำาหรั็บื้คะแนนควัาม่       

พึงพอใจของล่กค้า ใช้ั้เพื�อวััด้ควัาม่พึงพอใจในช่ั้วังเวัลา

ทุ้�ม้่ปฏิิสัม่พันธ์ทุ้�สำาคัญ เช่ั้น การ็เริ็�ม่ต้้นใช้ั้งาน การ็

บื้ริ็การ็ล่กค้า การ็ซื�อ เป็นต้้น โด้ยสาม่าร็ถศึกษัาร็ะดั้บื้

ควัาม่พึงพอใจกับื้บื้ริ็การ็ ผู้ลิต้ภัณฑ์์ หรื็อการ็โต้้ต้อบื้กับื้

บื้ริ็ษััทุได้้ การ็วััด้ผู้ลสาม่าร็ถเชืั้�อม่โยงควัาม่พึงพอใจของ

ล่กค้า นอกจากน้�ยังเชืั้�อม่โยงกับื้การ็ส่งม่อบื้การ็บื้ริ็การ็

ล่กค้า 

การติลาดและการแข่่งขั่น

(ก)	 การทำาการติลาดของผลิติภัณฑ์์และบริการที�

	 สำาคัญ

นโยบื้ายการ็ต้ลาด้ในปีทุ้�ผู่้านม่า

ต้ลอด้ร็ะยะเวัลา 2 ปี ทุ้�ผู่้านปร็ะเทุศไทุย และทัุ�วัโลก

ได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้จากการ็แพร็่ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็ส

โคโร็นา (COVID-19) จึงส่งผู้ลทุำาให้พฤติ้กร็ร็ม่ของ

ผู้่้บื้ริ็โภคเปล้�ยนไป อย่างไร็ก็ต้าม่กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่

การ็เต้ร้็ยม่แผู้นร็องรั็บื้และม้่การ็ปรั็บื้ปรุ็งแผู้นให้ทัุนต่้อ

สถานการ็ณ์อย่่ต้ลอด้เวัลา กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ยังได้้พัฒนา

ช่ั้องทุางการ็ขายอื�นๆ เพื�อให้สอด้รั็บื้กับื้พฤติ้กร็ร็ม่

ล่กค้าทุ้�เปล้�ยนไป เช่ั้น ช่ั้องทุางอ้คอม่เมิ่ร์็ชั้ ร็วัม่ถึงการ็

ส่งเสริ็ม่ล่กค้าในด้้านต่้างๆ ทุำาให้สาม่าร็ถรั็กษัาฐาน

ล่กค้าเก่าและเพิ�ม่ยอด้ขายได้้อย่างต่้อเนื�อง โด้ย

นโยบื้ายทุางการ็ต้ลาด้ยังมุ่่งเน้นพัฒนาช่ั้องทุางการ็

ขายทัุ�งค้าปล้กและค้าส่ง 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นทุ้�จะเป็นผู้่้นำาในธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง 

และให้บื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็าง ซ่อม่แซม่และต้กแต่้ง

บ้ื้าน ทุ้�คร็บื้ ถ่ก และด้้ทุ้�สุด้สำาหรั็บื้ล่กค้าทุุกกลุ่ม่ โด้ย

พร้็อม่ต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าและมุ่่งเน้น

การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็อย่างเป็นร็ะบื้บื้โด้ยใช้ั้เทุคโนโลย้ทุ้�

ทัุนสมั่ยและม้่ปร็ะสิทุธิภาพ เช่ั้น ร็ะบื้บื้จัด้เก็บื้สินค้า

อัต้โนม่ัติ้ (AS/RS) เพื�อรั็กษัาควัาม่สาม่าร็ถในการ็

แข่งขัน กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญต่้อการ็ให้บื้ริ็การ็ทุ้�

คร็บื้วังจร็และการ็ขยายสาขาเพื�อร็องรั็บื้และเข้าถึง

ล่กค้าทุุกกลุ่ม่ได้้ม่ากยิ�งขึ�น 
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กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญถึงการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่สัม่พันธ์

กับื้ล่กค้าทุำาให้ม้่จำานวันล่กค้าเพิ�ม่ขึ�นอย่างร็วัด้เร็็วั 

(Royalty Member) และม้่จำานวันล่กค้าทุ้�ม้่ยอด้ซื�อ 

(Active Member) ส่งอย่างต่้อเนื�อง  โด้ยกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้ม้่การ็จัด้ตั้�งทุ้ม่งานด่้แลเรื็�องส่งเสริ็ม่ปร็ะสบื้การ็ณ์

ล่กค้า (Customer Experience Management) ร็วัม่ถึง

ม้่การ็ทุำาการ็ปร็ะเม่ินควัาม่พึงพอใจล่กค้า เพื�อนำาม่า

วิัเคร็าะห์และออกแบื้บื้วิัธ้การ็ ร็วัม่ถึงปรั็บื้แก้ไขและ

พัฒนาให้ล่กค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร้่็สึกปร็ะทัุบื้ใจทุุกครั็�ง

ทุ้�ม่าใช้ั้บื้ริ็การ็ ม้่การ็กลับื้ม่าซื�อและใช้ั้บื้ริ็การ็ซำ�าบ่ื้อย

ครั็�งม่ากยิ�งขึ�น 

(1)	 สินค้าที�ครบครัน	(Product	Variety)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็พฒันาและแสวังหาสนิค้าและบื้ร็กิาร็

ใหม่่ๆ อย่างต่้อเนื�อง เพื�อเพิ�ม่ควัาม่คร็บื้ถ้วันของสินค้า

ทัุ�งด้้าน (1) ปริ็ม่าณทุ้�พร้็อม่ต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็

สินค้าของล่กค้า และ (2) ควัาม่หลากหลายของสินค้า 

(Product Variety) ทุ้�ร็วัม่ถึงควัาม่คร็บื้ถ้วัน ทัุ�งในด้้าน

เชิั้งลึกของหน่วัยเก็บื้สินค้า (SKUs) ในแต่้ละปร็ะเภทุ

สินค้า (Deep Specialty) เช่ั้น ร่็ปแบื้บื้ (Design) และ

ต้ร็าสินค้า (Brand) ทุ้�หลากหลาย เป็นต้้น และ ในด้้าน

เชิั้งปร็ะเภทุสินค้า (Product Assortment) เพื�อให้

สาม่าร็ถต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าทุุกกลุ่ม่ได้้

คร็บื้ในทุ้�เด้้ยวั

จากปร็ะสบื้การ็ณ์ในธุร็กิจค้าปล้กและค้าส่งวััสดุ้

ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านกว่ัา 38 ปี ทุำาให้กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่เข้าใจในควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้า และ

จากการ็วัิเคร็าะห์ข้อม่่ลพฤต้ิกร็ร็ม่การ็ซื�อของล่กค้า 

ทุำาให้เข้าใจควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าม่ากยิ�งขึ�น ทัุ�งน้�กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ยังให้ควัาม่สำาคัญในการ็คัด้เลือกสินค้าทุ้�จะนำา

ม่าวัางจำาหน่าย โด้ยปัจจุบัื้นกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ทุำาการ็ต้ลาด้

และจำาหนา่ยทัุ�งสินค้าภายใต้้ต้ร็าสนิค้าของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ 

(House Brand) และต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand)

• สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (House 

Brand) : กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ตั้�งทุ้ม่งานเพื�อจัด้หา

ผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อ พัฒนาสินค้า และ/หรื็อออกแบื้บื้

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (House 

Brand)  โด้ยมุ่่งเน้นการ็นำาเสนอสินค้าทุ้�ม้่ร่็ปแบื้บื้

ทัุนสมั่ย สวัยงาม่ คุณภาพม่าต้ร็ฐานเทุ้ยบื้เทุ่ากับื้

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) 

และใช้ั้กลยุทุธ์เรื็�องร็าคาเข้าม่าเป็นตั้วัผู้ลักดั้น 

เนื�องจากสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) ใช้ั้งบื้ปร็ะม่าณทุางการ็ต้ลาด้ไม่่ส่ง

ม่ากทุำาให้สาม่าร็ถ กำาหนด้ร็าคาทุ้�สร้็างควัาม่คุ้ม่

ค่าให้แก่ล่กค้าส่งสุด้ และยงัให้ได้้ผู้ลต้อบื้แทุนต้าม่

เป้าหม่ายของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

• สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) : 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ คัด้สร็ร็สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าทุ้�ม้่ชืั้�อ

เส้ยงทัุ�งจากผู้่้ผู้ลิต้ในปร็ะเทุศและต้า่งปร็ะเทุศ เพื�อ

สาม่าร็ถต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าทุุก

กลุ่ม่

(2)	 ราคาที�สามารถืแข�งขันได้	(Price	Competitiveness)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายกำาหนด้ร็าคาทุ้�เน้นควัาม่คุ้ม่ค่า

ของล่กค้าและสาม่าร็ถสร็้างควัาม่ได้้เปร้็ยบื้ด้้านการ็

แข่งขันให้กับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยการ็ควับื้คุม่ต้้นทุุนการ็บื้ริ็หาร็

จัด้การ็อยา่งม้่ปร็ะสทิุธิภาพของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ ทุำาให้กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถจำาหน่ายสินค้าทุ้�ม้่ร็าคาทุ้�แข่งขันกับื้

ผู้่้ปร็ะกอบื้การ็ร็ายอื�นได้้ (Price Competitiveness) ทัุ�งน้� 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายกำาหนด้ร็าคาสินค้าโด้ยแบ่ื้งต้าม่

ปร็ะเภทุสินค้า ดั้งต่้อไปน้� 

• สินค้าทุ้�ม้่ควัาม่นิยม่ในต้ลาด้ส่ง (Fast Moving 

Products) โด้ยทัุ�วัไปจะเป็นสินค้าทุ้�เป็นทุ้�นิยม่ 

และม้่อัต้ร็าซื�อขายหมุ่นเว้ัยนส่ง เช่ั้น สินค้าทุ้�ม้่

ต้ร็าสินค้า (Brand) เป็นทุ้�ร้่็จักในกลุ่ม่ผู้่้บื้ริ็โภค และ

ม้่วัางขายทัุ�วัไป เช่ั้น ส้ เครื็�องมื่อช่ั้าง และเครื็�อง

ใช้ั้ไฟฟ้า ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะกำาหนด้ร็าคาทุ้�

สาม่าร็ถแข่งขันได้้ (Competition-based Pricing) 

กับื้ผู้่้ปร็ะกอบื้การ็ร็ายอื�น โด้ยม้่การ็ต้ร็วัจสอบื้

ร็าคาต้ลาด้ของสินค้าอย่างสม่ำ�าเสม่อเพื�อให้มั่�นใจ

ได้้ว่ัาเป็นร็าคาทุ้�แข่งขันได้้ และสาม่าร็ถดึ้งด่้ด้

ล่กค้าและกร็ะตุ้้นยอด้ขายของสินค้าได้้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256434



• สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (House 

Brand) กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ จะกำาหนด้ร็าคาทุ้�สาม่าร็ถ

แข่งขันได้้ (Competition-based Pricing) กับื้สินค้า

ปร็ะเภทุเด้้ยวักันภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house 

Brand) เพื�อเพิ�ม่ทุางเลือกให้กับื้ล่กค้าทุ้�พิจาร็ณา

ในเรื็�องร็าคา คุณภาพ และคุณสม่บัื้ติ้การ็ใช้ั้งาน

เทุ้ยบื้เค้ยงกับื้สินค้าปร็ะเภทุเด้้ยวักันในต้ลาด้

• สินค้ากลุ่ม่เหล็ก (Steel) เป็นสินค้าโภคภัณฑ์์ทุ้�

ร็าคาเปล้�ยนแปลงต้าม่ร็าคาต้ลาด้โลก กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายการ็ปรั็บื้ร็าคาสินค้ากลุ่ม่เหล็ก

ให้สอด้คล้องกับื้ร็าคาต้ลาด้ โด้ยอ้างอิงจากร็าคา

ต้ลาด้ของสินค้าปร็ะเภทุนั�นๆ (Market-based 

Pricing) ควับื้ค่่กับื้นโยบื้ายการ็กำาหนด้อัต้ร็ากำาไร็

ขั�นต้้นเป้าหม่ายของสินค้า (Target Gross Profit 

Marg in )  เพื�อให้สาม่าร็ถแข่งขันได้้อย่างม้่

ปร็ะสิทุธิภาพ

• สินค้าทัุ�วัไป (Others) เป็นสินค้ากลุ่ม่อื�นๆ เช่ั้น โคม่

ไฟ เฟอร์็นิเจอร์็ และของต้กแต้ง่บ้ื้าน กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ 

จะตั้�งร็าคาบื้วักจากต้้นทุุน (Cost-plus Pricing) โด้ย

พิจาร็ณาควับื้ค่่กับื้อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นเป้าหม่าย 

(Target Gross Profit Margin) ต้าม่นโยบื้ายของ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

(3)	 บริการที�ครบวงจร	(One-Stop	Service)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งเน้นการ็ให้บื้ริ็การ็ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็

ก่อสร้็าง ต่้อเติ้ม่ และต้กแต่้งบ้ื้านทุ้�ม้่คุณภาพและคร็บื้

วังจร็ โด้ยมุ่่งเน้นให้พนักงาน (1) ม้่ควัาม่ร้่็ และควัาม่

เข้าใจในผู้ลิต้ภัณฑ์์ทุ้�จำาหน่ายอย่างลึกซึ�ง โด้ยจัด้ให้ม้่

การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่พนักงานเป็นปร็ะจำาอย่างต่้อเนื�อง พร้็อม่

ด้ำาเนินการ็พัฒนาสื�อการ็สอนแบื้บื้ Digital Learning ทัุ�ง

ในร่็ปแบื้บื้ VDO และเอกสาร็แนะนำาตั้วัสินค้า โด้ยให้

พนักงานสาม่าร็ถเร้็ยนร้่็ได้้โด้ยไม่่ม้่ข้อจำากัด้ด้้านสถาน

ทุ้� และสาม่าร็ถเร้็ยนร้่็ได้้ทุุกเวัลา และ (2) ใส่ใจด่้แลล่กค้า

อย่างใกล้ชิั้ด้ เพื�อสร้็างควัาม่แต้กต่้างทุางด้้านบื้ริ็การ็ 

(Service Differentiation) เพื�อยกร็ะดั้บื้ม่าต้ร็ฐานการ็

ด่้แลล่กค้าให้ด้้ยิ�งขึ�น

ปัจจุบัื้นกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ แบ่ื้งการ็ให้บื้ริ็การ็ออกเปน็ 3 ส่วัน 

ได้้แก่ 

• การ็ให้ข้อม่่ลก่อนการ็ซื�อสินค้า : กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้

 ม้่ผู้่้ให้คำาแนะนำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ (Product Consultant) 

ทุ้�ม้่ควัาม่ร้่็ และควัาม่เช้ั้�ยวัชั้าญเก้�ยวักับื้ต้ร็าสินค้า

หรื็อกลุ่ม่สินค้านั�นๆ เพื�อให้ข้อม่่ลเชิั้งลึกเก้�ยวักับื้

สินค้า ร็วัม่ทัุ�งให้คำาปรึ็กษัาและคำาแนะนำาแก่ล่กค้า

ในการ็เลือกสินค้าทุ้�เหม่าะสม่ ต้ร็งกับื้ควัาม่

ต้้องการ็ของล่กค้า นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังจัด้

ให้ม้่ทุ้ม่ออกแบื้บื้ และช่ั้างทุ้�เช้ั้�ยวัชั้าญ เพื�อให้คำา

ปรึ็กษัาเก้�ยวักับื้การ็ออกแบื้บื้ ปร็ับื้ปร็ุง และ

ต้กแต่้งบ้ื้าน แก่ล่กค้า

• งานจัด้ส่งและติ้ด้ตั้�งสินค้า : กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้บื้ริ็การ็

จัด้ส่งสินค้าทัุ�วัไทุยทัุ�งล่กค้าทุ้�ซื�อสินค้าจากหน้า

ร้็านสาขาและล่กค้าทุ้�สั�งซื�อสินค้าออนไลน์ โด้ย

คำานึงถึงการ็จัด้ส่งสินค้าให้ถึงมื่อล่กค้าอย่าง

ร็วัด้เร็็วั ต้ร็งเวัลา เพื�อควัาม่พึงพอใจส่งสุด้ของ

ล่กค้า นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังม้่บื้ริ็การ็จัด้หา

ช่ั้างผู้่้เช้ั้�ยวัชั้าญ เพื�อให้บื้ริ็การ็ปร็ะกอบื้และติ้ด้ตั้�ง

อุปกร็ณ์เครื็�องใช้ั้ไฟฟ้าและเฟอร์็นิเจอร์็ 

• งานบื้ำารุ็งรั็กษัาและซ่อม่แซม่ : กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้

ม้่ศ่นย์ร็บัื้บื้ร็กิาร็ด้้านงานบื้ำารุ็งรั็กษัาและซ่อม่แซม่

โด้ยช่ั้างผู้่้เช้ั้�ยวัชั้าญ ซึ�งล่กค้าสาม่าร็ถนำาเครื็�องมื่อ

หรื็ออุปกร็ณ์ช่ั้างม่าใช้ั้บื้ริ็การ็ทุ้�ศ่นย์รั็บื้บื้ริ็การ็ได้้

โด้ยต้ร็ง หร็ือติ้ด้ต่้อผู่้านทุางสาขาในกร็ณ้ทุ้�ไม่่ม้่

ศ่นย์รั็บื้บื้ริ็การ็ภายในสาขานั�นๆ เพื�อเพิ�ม่ควัาม่

สะด้วักสบื้ายให้กับื้ล่กค้า

การข่ายและการติลาด

(1)	 กิจกรรมด้านการติลาด

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ วัางแผู้นและจัด้ทุำาแผู้นการ็ต้ลาด้และ

ปร็ะชั้าสัม่พันธ์ปร็ะจำาปี โด้ยศึกษัาข้อม่่ลพฤติ้กร็ร็ม่ของ

กลุ่ม่ล่กค้าเป้าหม่ายเพื�อกำาหนด้กิจกร็ร็ม่ ร่็ปแบื้บื้ และ

สื�อในการ็ทุำาการ็ต้ลาด้และปร็ะชั้าสัม่พันธ์ในช่ั้วังเวัลา

ต่้างๆ ของปเีพื�อให้สอด้คล้องกับื้พฤต้กิร็ร็ม่การ็จบัื้จ่าย

ใช้ั้สอยของกลุ่ม่ล่กค้าเป้าหม่ายต้าม่เทุศกาล หรื็อปัจจัย

อื�นๆ เช่ั้น ฤด่้กาลเก็บื้เก้�ยวั และม่าต้ร็การ็หรื็อนโยบื้าย

ของภาครั็ฐเพื�อกร็ะตุ้้นการ็บื้ริ็โภค ทัุ�งน้�การ็ต้ลาด้ในยุค

ปัจจุบัื้น ม้่การ็เปล้�ยนแปลงและปรั็บื้เปล้�ยนกลยุทุธ์

ต้ลอด้เวัลา การ็จดั้กิจกร็ร็ม่ทุางการ็ต้ลาด้อยา่งต่้อเนื�อง
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จึงเป็นส่วันสำาคัญ นอกจากจะเป็นการ็ปร็ะชั้าสัม่พันธ์

สินค้าและบื้ริ็การ็แล้วัยังสาม่าร็ถกร็ะตุ้้นร็ายได้้จากการ็

ขายได้้เพิ�ม่ขึ�น โด้ยการ็จัด้กิจกร็ร็ม่ให้เป็นทุ้�สนใจและ

เป็นทุ้�กล่าวัขานของกลุ่ม่ล่กค้าเป้าหม่าย และ

สาธาร็ณชั้น ด้้วัยวิัธ้การ็ของการ็ต้ลาด้เชิั้งกิจกร็ร็ม่ 

(Event Marketing) ทุ้�ได้้รั็บื้ควัาม่นิยม่ม่ากยิ�งขึ�น  

กิจกร็ร็ม่ด้้านการ็ต้ลาด้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ แบ่ื้งเป็น  

• การ็จัด้กิจกร็ร็ม่ส่งเสริ็ม่การ็ขายหลัก (Promotion) 

เพื�อส่งเสริ็ม่การ็ขายต้าม่เทุศกาลต่้างๆ ทุ้�สอด้คล้อง

 กับื้พฤติ้กร็ร็ม่การ็บื้ริ็โภค เช่ั้น ม่หกร็ร็ม่ต้กแต่้งบ้ื้าน 

ม่หกร็ร็ม่งานช่ั้าง ม่หกร็ร็ม่เกษัต้ร็สวันและปร็ะปา 

ม่หกร็ร็ม่ลด้ร็าคาครั็�งใหญ่แห่งปี และ Dohome 

Online Festival สำาหรั็บื้ช่ั้องทุางออนไลน์ ทัุ�งน้� 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้โปร็โม่ชัั้�นสำาหรั็บื้กลุ่ม่สินค้าขาย

ด้้ให้สอด้คล้องกับื้ช่ั้วังเวัลานั�นๆ 

• การ็จัด้งานกิจกร็ร็ม่ทุางการ็ต้ลาด้ (Event) ต้าม่งาน

เทุศกาลต้า่งๆ เพื�อปร็ะชั้าสมั่พันธ์ดึ้งด่้ด้กลุ่ม่ล่กค้า

เป้าหม่ายให้ม่าใช้ั้บื้ริ็การ็ทุ้�สาขา เช่ั้น วัันสำาคัญทุาง

ศาสนา วัันต้ร็ุษัจ้น วัันเทุศกาลแห่งควัาม่ร็ัก วััน

สงกร็านต์้ เป็นต้้น ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะวัางแผู้น

การ็จัด้งานกิจกร็ร็ม่ทุางการ็ต้ลาด้ (Event) ให้

สอด้คล้องกับื้การ็จัด้กิจกร็ร็ม่โปร็โม่ชัั้�นหลัก เพื�อ

ส่งเสริ็ม่ให้กลุ่ม่ล่กค้าใช้ั้โปร็โม่ชัั้�นหลักของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ 

• การ็เข้าร่็วัม่กจิกร็ร็ม่ทุอ้งถิ�นในแต้ล่ะสาขาในฐานะ

ผู้่้สนับื้สนุนร็ายการ็เพื�อสร้็างการ็รั็บื้ร้่็ และจด้จำาชืั้�อ

ทุางการ็ค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เช่ั้น การ็ร่็วัม่เป็นหนึ�ง

ในผู้่้สนับื้สนนุงานเทุศกาลสงกร็านต้ ์และแหเ่ทุ้ยน

พร็ร็ษัา เป็นต้้น 

ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะวัางแผู้นร่็ปแบื้บื้ และลกัษัณะของ

สื�อต่้างๆ เพื�อให้สอด้คล้อง และต้อบื้ร็ับื้กับื้กิจกร็ร็ม่

ทุางการ็ต้ลาด้ข้างต้้น โด้ยเลือกใช้ั้ช่ั้องทุางการ็ทุำาการ็

ต้ลาด้และปร็ะชั้าสัม่พันธ์ทุ้�หลากหลายคร็อบื้คลุม่ทุุก

กลุ่ม่ล่กค้า ซึ�งร็วัม่ถึง

• สื�อโฆษัณาร่็ปแบื้บื้ดั้�งเดิ้ม่ เช่ั้น สิ�งพิม่พ์ต่้างๆ 

หนังสือพิม่พ์ นิต้ยสาร็ แผู่้นพับื้ เป็นต้้น

• สื�อโฆษัณาภายนอกอาคาร็ เช่ั้น ป้ายโฆษัณา

 ขนาด้ใหญ่ (Billboard) และ/หรื็อป้ายโฆษัณาบื้น

เส้นทุางหลัก เป็นต้้น

• สื�อโฆษัณาด้ิจิทัุลและสังคม่ออนไลน์ ได้้แก่ 

 Facebook Instagram Line และเว็ับื้ไซต์้ของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อเชืั้�อม่ต่้อร็ะหว่ัางล่กค้าและกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ง่ายยิ�งขึ�น โด้ยสื�อออนไลน์เหล่าน้�จะ

นำาเสนอข้อม่่ลสินค้าและโปร็โม่ชัั้�นต่้างๆ ซึ�งจะ

ทุำาให้ล่กค้าม้่ควัาม่ต้้องการ็ทุ้�จะเข้าม่าทุ้�สาขาเพื�อ

เลือกซื�อสินค้าม่ากขึ�น 

• การ็ทุำาการ็ต้ลาด้ในพื�นทุ้�สาขา โด้ยการ็ร่็วัม่มื่อกับื้

ผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อ ตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้า เช่ั้น การ็

จัด้สื�อโฆษัณา การ็จัด้แสด้งสินค้า การ็ให้คำา

แนะนำาเก้�ยวักับื้สินค้าโด้ยผู้่้ให้คำาแนะนำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ 

(Product Consultant) ทุ้�เป็นตั้วัแทุนของต้ร็าสินค้า

 เพื�อช่ั้วัยจ่งใจล่กค้าทุ้�เข้าม่าเย้�ยม่ชั้ม่สาขาให้เลือก

ซื�อสินค้า

นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้ให้ล่กค้าสาม่าร็ถสมั่คร็

สม่าชิั้ก (Membership Scheme) เพื�อสะสม่แต้้ม่จาก

ยอด้ซื�อสินค้าและนำาม่าแลกของสม่นาคุณเมื่�อคร็บื้

เงื�อนไขทุ้�กำาหนด้ อ้กทัุ�งยังม้่สิทุธิได้้รั็บื้ส่วันลด้พิเศษัใน

โอกาสต่้างๆ เพื�อสร้็างแร็งจ่งใจในการ็ซื�อสินค้า และ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังสาม่าร็ถนำาข้อม่่ลการ็ซื�อสินค้าของ

สม่าชิั้กม่าเพื�อใช้ั้วิัเคร็าะห์พฤติ้กร็ร็ม่การ็ซื�อสินค้าใน

แต่้ละช่ั้วังเวัลา ส่งผู้ลให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถวัางแผู้น

การ็ต้ลาด้และคัด้เลือกสินค้าทุ้�นำาม่าจำาหน่ายได้้อย่าง

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพและสาม่าร็ถต้อบื้โจทุย์ล่กค้าแต่้ละกลุ่ม่

ได้้ด้้ยิ�งขึ�น

(2)	 กิจกรรมส�งเสริมการขาย

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายการ็ส่งเสริ็ม่การ็ต้ลาด้ (Promotion) 

ผู่้านช่ั้องทุางการ็จำาหน่ายต่้างๆ เพื�อช่ั้วัยกร็ะตุ้้นยอด้

ขายและทุำาให้สินค้าหมุ่นเว้ัยนต้ลอด้ทัุ�งปี ดั้งน้�

• โปร็โม่ชัั้�นลด้ร็าคา (Price off) 

• โปร็โม่ชัั้�นของแถม่ (Premium)

• โปร็โม่ชัั้�นยิ�งซื�อม่าก ยิ�งปร็ะหยัด้ม่าก (Buy more 

save more)  
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• โปร็โม่ชัั้�นแจกสินค้าตั้วัอย่าง (Sampling) 

• โปร็โม่ชัั้�นแลกซื�อ (Redeem Offer)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่ม่ล่กค้าเป้าหม่ายของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ดั้งน้�

(1) ล่กค้าร็ายย่อย ได้้แก่ ล่กค้าร็ายย่อยทุ้�เลือกซื�อ

สินค้าเพื�อนำาไปใช้ั้เอง 

(2) ล่กค้าปร็ะเภทุค้าช่ั้วัง ได้้แก่ ล่กค้าทุ้�ปร็ะกอบื้ธุร็กิจ

ร้็านค้าปล้ก ทัุ�งกลุ่ม่สินค้าก่อสร้็าง กลุ่ม่สินค้า

ซ่อม่แซม่ และกลุ่ม่สินค้าต้กแต่้ง ม้่หลากหลายร้็าน

ค้า โด้ยจะซื�อสินค้าจากกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ เพื�อนำาไป

จำาหน่ายต่้อ 

(3) ล่กค้าผู้่้รั็บื้เหม่าก่อสร้็าง /งานโคร็งการ็ ได้้แก่ 

ล่กค้าทุ้�ปร็ะกอบื้ธุร็กิจก่อสร้็าง รั็บื้เหม่า ต่้อเติ้ม่

และต้กแต่้ง ทัุ�งร็ายเล็กและร็ายใหญ่ และร็วัม่ไป

ถึงล่กค้าทุ้�เป็นเจ้าของโคร็งการ็ก่อสร้็าง เช่ั้น บ้ื้าน

จัด้สร็ร็ โร็งแร็ม่ ร้็สอร์็ทุ และอพาร์็ต้เม่นท์ุ โด้ย

ล่กค้ากลุ่ม่น้�ม้่การ็ซื�อสินค้า ทัุ�งกลุ่ม่สินค้าก่อสร้็าง 

ซ่อม่แซม่ และต้กแต่้ง

(4) ล่กค้าหน่วัยงานร็าชั้การ็และรั็ฐวิัสาหกิจ ได้้แก่ 

ล่กค้าทุ้�ซื�อสินค้าเพื�อไปใช้ั้ในหน่วัยงานร็าชั้การ็

และรั็ฐวิัสาหกิจ เช่ั้น สถาบัื้นการ็ศึกษัา เป็นต้้น 

โด้ยจะเน้นเลือกสินค้าทุ้�ต้ร็งต้าม่จุด้ปร็ะสงค์การ็ใช้ั้

งานและงบื้ปร็ะม่าณเป็นหลัก 

สำาหร็บัื้ร็อบื้ปบัีื้ญช้ั้สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 

และ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ม้่ยอด้ขายให้แก่ล่กค้าร็ายใด้

ร็ายหนึ�งคิด้เป็นสัด้ส่วันเกินกว่ัาร้็อยละ 5.0 ของร็ายได้้

จากการ็ขาย ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญกับื้การ็

สร้็างควัาม่สัม่พันธ์ทุางธุร็กิจทุ้�แข็งแกร่็งกับื้ล่กค้า

ทุุกกลุ่ม่อย่างต่้อเนื�อง โด้ยจัด้ให้ม้่ทุ้ม่งานผู้่้เช้ั้�ยวัชั้าญ

ทุำาหน้าทุ้�ด่้แลบื้ริ็หาร็จัด้การ็การ็ต้ลาด้และการ็ขายของ

ล่กค้าแต่้ละปร็ะเภทุเป็นการ็เฉพาะ เพื�อให้บื้ริ็การ็ล่กค้า

ได้้อย่างทัุ�วัถึง ร็วัด้เร็็วั ต้ร็งต้าม่ควัาม่ต้้องการ็ และเพิ�ม่

ควัาม่สะด้วักสบื้ายในการ็สั�งซื�อให้กับื้ล่กค้า เพื�อกร็ะตุ้้น

ยอด้ขายของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

นอกจากน้� เนื�องจากทุำาเลทุ้�ตั้�งบื้างสาขาของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ อย่่บื้นถนนสายหลักทุ้�เชืั้�อม่ต่้อกับื้ปร็ะเทุศ

เพื�อนบ้ื้าน ทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถจำาหน่ายสินค้า

ไปยังต้ลาด้ต่้างปร็ะเทุศได้้โด้ยต้ร็ง เช่ั้น สาธาร็ณรั็ฐ

ปร็ะชั้าธิปไต้ยปร็ะชั้าชั้นลาวั และสาม่าร็ถจำาหน่าย

สินค้าไปยังต้ลาด้ต่้างปร็ะเทุศผู่้านทุางล่กค้าปร็ะเภทุค้า

ช่ั้วังทุ้�นำาสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไปจำาหน่ายต่้อ

ในการ็ขายสินค้า กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่เงื�อนไขการ็รั็บื้ชั้ำาร็ะ

เงินล่กค้า 2 ร่็ปแบื้บื้ คือ 

(1) การ็รั็บื้ชั้ำาร็ะเป็นเงินสด้ ซึ�งร็วัม่ถึงการ็รั็บื้ชั้ำาร็ะด้้วัย

เงินโอน เช็ั้ค บัื้ต้ร็เคร็ดิ้ต้ และการ็รั็บื้ชั้ำาร็ะสินค้า

ปลายทุางต้อนส่งม่อบื้สินค้า

(2) การ็ให้สินเชืั้�อทุางการ็ค้า (Trade Credit) ซึ�งกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายและการ็พิจาร็ณาอนุมั่ติ้วังเงิน

และร็ะยะเวัลาการ็ให้สินเชืั้�อทุางการ็ค้า (Trade 

Credit) กับื้ล่กค้าแต่้ละร็ายต้าม่การ็ปร็ะเมิ่นควัาม่

น่าเชืั้�อถือทุางการ็เงินของล่กค้า (Creditworthiness) 

จากฐานะทุางการ็เงินและเอกสาร็หลักฐาน

สนับื้สนุนทุางการ็เงินจากธนาคาร็พาณิชั้ย์ ม่่ลค่า

หลักปร็ะกัน ข้อพิพาทุทุางกฎหม่าย ร็วัม่ถึง

ปร็ะวััติ้การ็ชั้ำาร็ะเงินในอด้้ต้ ซึ�งร็ะยะเวัลา Credit 

term ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้ไว้ัร็ะหว่ัาง 30 - 60 

วััน โด้ยส่วันใหญ่เฉล้�ยจะอย่่ทุ้�ปร็ะม่าณ 30 วััน 

หากล่กค้าม้่ควัาม่ปร็ะสงค์ขอปรั็บื้ Credit term 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะพิจาร็ณาต้าม่กร็ะบื้วันการ็เปน็ร็าย

กร็ณ้ ซึ�งจะอย่่ร็ะหว่ัาง 45 - 60 วััน

ชุ่องที่างการจำาหน่าย

ณ ปัจจุบัื้น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จำาหน่ายสินค้าผู่้านทุาง (1) 

ศ่นย์จำาหน่ายวััสดุ้ก่อสร้็างและต้กแต่้งบ้ื้านด่้โฮม่ (2) 

ช่ั้องทุางการ็จัด้จำาหน่ายแบื้บื้ออนไลน์ (E-Commerce) 

และ (3) ช่ั้องทุางการ็จัด้จำาหน่ายอื�นๆ โด้ยม้่ร็าย

ละเอ้ยด้ ดั้งน้�

(1)	 ศ้นย์จำาหุ้น�ายวัสดุก�อสร้างและติกแติ�งบ้านด้โฮม

ศ่นย์จำาหน่ายวััสดุ้ก่อสร้็างและต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้

วังจร็ (One-stop Home Products Destination) หรื็อ

เป็นทุ้�ร้่็จักกันในนาม่ “ม่หาอาณาจักร็บ้ื้าน” เป็นช่ั้อง

ทุางจำาหน่ายสินค้าหลักของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ โด้ย ณ 31 

ธันวัาคม่ 2564 ม้่สาขาขนาด้ใหญ่ทุ้�เปิด้ด้ำาเนินการ็แล้วั 

16 สาขา และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) แล้วั

ทัุ�งหม่ด้ 10 สาขา
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แผู้นภาพแสด้งสาขาขนาด้ใหญ่ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทุ้�เปิด้ด้ำาเนินการ็ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564

หุ้มายเหุ้ตุิ	: ควัาม่หนาแน่นของปร็ะชั้ากร็ต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็เป็นข้อม่่ล ณ ปี 2563 และร็ายได้้โด้ยเฉล้�ยต่้อเดื้อนต่้อครั็วัเรื็อนเป็นข้อม่่ล 
 ณ ปี 2562
ที�มา	: สำานักงานสถิติ้แห่งชั้าติ้, http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นทุ้�จะขยายสาขาเพื�อขยายฐานล่กค้า

ให้คร็อบื้คลุม่ทัุ�วัปร็ะเทุศโด้ย กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นทุ้�จะ

เปิด้สาขาใหม่่ ทัุ�งร่็ปแบื้บื้สาขาขนาด้ใหญ่ และสาขา

ขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) ทัุ�งน้� วัางแผู้นการ็ขยาย

สาขาอย่างร็อบื้คอบื้ โด้ยพิจาร็ณาจากปัจจัยสำาคัญ

ต่้างๆ เช่ั้น ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน ควัาม่หนาแน่น

ของปร็ะชั้ากร็ทุ้�อย่่อาศัย เป็นต้้น นอกจากน้�กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ยังม้่แผู้นทุ้�จะปรั็บื้ปรุ็งสาขาเดิ้ม่อย่างต่้อเนื�อง 

เพื�อสร้็างปร็ะสบื้การ็ณ์ทุ้�ด้้ให้แก่ล่กค้าและรั็กษัาฐาน

ล่กค้าเดิ้ม่

สาขาปัจจุบัื้นของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ แต่้ละสาขาม้่พื�นทุ้�ขาย

และพื�นทุ้�คลังสินค้าโด้ยม้่การ็จัด้แบ่ื้งพื�นทุ้�การ็ให้บื้ริ็การ็

ออกเป็น 2 ส่วัน ได้้แก่

1. อุบลราชุธาน่	
	 ต้.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ อ.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ จ.อุบื้ลร็าชั้ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 118.6 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 18,397.9 บื้าทุต่้อเดื้อน

2.	 นครราชุส่มา 
 ต้.หนองบัื้วัศาลา อ.เมื่อง จ.นคร็ร็าชั้ส้ม่า
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 128.5 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 25, 35.9 บื้าทุต่้อเดื้อน

3.	 รังสิติ 
 ถ.รั็งสิต้-นคร็นายก ต้.รั็งสิต้ อ.ธัญบุื้ร้็ จ.ปทุุม่ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 771.0 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 46,977.7 บื้าทุต่้อเดื้อน

4.	 ข่อนแก่น 
 ถ.มิ่ต้ร็ภาพ ต้.ศิลา อ.เมื่อง จ.ขอนแก่น
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 164,8 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 19,252.5 บื้าทุต่้อเดื้อน

5.	 อุดรธาน่ 
 ถ.มิ่ต้ร็ภาพ ต้.หม่่ม่่น อ.เมื่อง จ.อุด้ร็ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 133.7 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 25,766.5 บื้าทุต่้อเดื้อน

6.	 พัระราม	2 
 ถ.พร็ะร็าม่ 2 ต้.ชัั้ยม่งคล อ.เมื่อง จ.สมุ่ทุร็สาคร็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 672.0 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 23,442.8 บื้าทุต่้อเดื้อน

7.	 บางบัวที่อง 
 ถ.วังแหวันร็อบื้นอก ต้.ละหาร็ อ.บื้างบัื้วัทุอง จ.นนทุบุื้ร้็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 2,051.6 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 37,502.2 บื้าทุต่้อเดื้อน

8.	 เชุ่ยงใหม่ 
 ต้.สาร็ภ้ อ.สาร็ภ้ จ.เช้ั้ยงใหม่่
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 88.7 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 20,443.2 บื้าทุต่้อเดื้อน

17. แม็คโคร	สาที่ร
 1 ถ.นร็าธิวัาสร็าชั้นคริ็นทุร์็ เขต้สาทุร็ กรุ็งเทุพฯ
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 8,456 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,729.4 บื้าทุต่้อเดื้อน

18. บิ�กซ่	บางพัล่ 
 ถ.เทุพารั็กษ์ั ต้.บื้างพล้ใหญ่ อ.บื้างพล้จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 1,339.5 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,729.4 บื้าทุต่้อเดื้อน

19.	เที่สโก้	โลตัิส	โคราชุ	
 ต้.ในเมื่อง อ.เมื่องนคร็ร็าชั้ส้ม่า จ.นคร็ร็าชั้ส้ม่า
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 129.3 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 25,735.9 บื้าทุต่้อเดื้อน

20.	เที่สโก้โลตัิส	บางนา	
 ต้.บื้างแก้วั อ.บื้างพล้ จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 1,339.5 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,729.4 บื้าทุต่้อเดื้อน

21.	ติลาดชัุชุวาล	คลอง	7
 ต้.บึื้งคำาพร้็อย อ.ลำาล่กกา จ.ปทุุม่ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 762.5 คนต่้อต้าร็างก็โลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 46,977.7 บื้าทุต่้อเดื้อน

สาข่าข่นาดใหญ่

สาข่าข่นาดเล็ก	(Dohome	ToGo)

9.	 บางนา 
 ต้.บื้างสมั่คร็ อ.บื้างปะกง จ.ฉะเชิั้งเทุร็า
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 134.7 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 22, 875.3 บื้าทุต่้อเดื้อน

10.	เพัชุรเกษัม 
 ต้.อ้อม่น้อย อ.กร็ะทุุ่ม่แบื้น จ.สมุ่ทุร็สาคร็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 672.0 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 23,442.8 บื้าทุต่้อเดื้อน

11.	 สุรินที่ร์ 
 ต้.นอกเมื่อง อ.เมื่องสุริ็นทุร์็ จ.สุริ็นทุร์็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 169.6 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 20,2 38.2 บื้าทุต่้อเดื้อน

12.	มาบติาพุัด 
 ถ.สุขุม่วิัทุ ต้.ม่าบื้ต้าพุด้ อ.เมื่องร็ะยอง จ.ร็ะยอง
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 208.8 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,299.1 บื้าทุต่้อเดื้อน

13.	แหลมฉับัง 
 ต้.บื้างละมุ่ง อ.บื้างละมุ่ง จ.ชั้ลบุื้ร้็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 359.1 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 28,705.9 บื้าทุต่้อเดื้อน

14.	บ่อวิน 
 ต้.ม่าบื้ยางพร็ อ.ปลวักแด้ง จ.ร็ะยอง
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 208.8 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,299.1 บื้าทุต่้อเดื้อน

15.	ชุลบุร่	
 ต้.หนองต้ำาลึง อ.พานทุอง จ.ชั้ลบุื้ร้็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 359.1 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 28,705.9 บื้าทุต่้อเดื้อน

16.	สุราษัฎร์ธาน่ 
 ถ.กาญจนวิัถ้ ต้.บื้างกุ้ง อ.เมื่องสุร็าษัฎร์็ธาน้ จ.สุร็าษัฎร์็ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 82.8 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 32,014.0 บื้าทุต่้อเดื้อน

22.	ติลาดไที่ยสมบูรณ์	รังสิติ	คลอง	3
 ต้.คลองสาม่ อ.คลองหลวัง จ.ปทุุม่ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 762.5 คนต่้อต้าร็างก็โลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 46,977.7 บื้าทุต่้อเดื้อน

23.	ติลาดรวยที่รัพัย์	บางพัล่	
 ต้.บื้างเพร้็ยง อ.บื้างบ่ื้อ จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 1,339.5 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,729.4 บื้าทุต่้อเดื้อน

24.	ติลาดไที่ยรุ่งทิี่พัย์	คลองด่าน	
 ต้.คลองด่้าน อ.บื้างบ่ื้อ จ.สมุ่ทุร็ปร็าการ็
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 1,339.5 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 24,729.4 บื้าทุต่้อเดื้อน

25.	ติลาดทัี่บยาว	ลาดกระบัง	
 ถ.ปร็ะชั้าพัฒนา แขวังทัุบื้ยาวั เขต้ลาด้กร็ะบัื้ง กรุ็งเทุพฯ
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 3,562.2 คนต่้อต้าร็างก็โลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 39,459.4 บื้าทุต่้อเดื้อน

26.	ติลาดมารวย
 ต้.บึื้งคำาพร้็อย อ.ลำาล่กกา จ.ปทุุม่ธาน้
 ควัาม่แน่นของปร็ะชั้ากร็ : 762.5 คนต่้อต้าร็างกิโลเม่ต้ร็
 ร็ายได้้เฉล้�ยต่้อครั็วัเรื็อน : 46,977.7 บื้าทุต่้อเดื้อน
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• พื�นทุ้�ขายสาขา (Store Area) ได้้แก่ บื้ริ็เวัณพื�นทุ้�

ภายในอาคาร็ทุ้�จัด้แสด้งสินค้าให้ล่กค้าสาม่าร็ถ

เดิ้นเลือกชั้ม่และซื�อสินค้า ม้่การ็จดั้วัางสนิค้าต้าม่

ทัุ�งกลุ่ม่วััสดุ้ก่อสร้็าง กลุ่ม่วััสดุ้ซ่อม่แซม่ และกลุ่ม่

วััสดุ้ต้กแต่้ง กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้วัางแปลนพื�นทุ้�สาขา

และทุางเด้ินภายในอาคาร็โด้ยคำานึงถึงควัาม่

สะด้วัก ควัาม่สะอาด้และควัาม่เปน็ร็ะเบ้ื้ยบื้ ต้ลอด้

จนการ็สร็้างบื้ร็ร็ยากาศในการ็เลือกและพิจาร็ณา

สินค้าทุ้�ม้่ควัาม่เป็นกันเอง เข้าถึงได้้ง่าย ซึ�ง

ปร็ะสบื้การ็ณ์การ็เลือกซื�อสินค้าเป็นอ้กปัจจัยหลัก

ในการ็พิจาร็ณาเลือกซื�อสินค้าครั็�งต่้อไป

พื�นทุ้�ขายสาขา (Store Area)

พื�นทุ้�จัด้แสด้งห้องตั้วัอย่าง (Showroom)

ภายในบื้ริ็เวัณส่วันหน้าร้็านสาขา กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่

ผู้่้ให้คำาแนะนำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ (Product Consultant) ยืน

ปร็ะจำาต้าม่พื�นทุ้�แสด้งสินค้าภายในพื�นทุ้�ขายสาขา เพื�อ

ด่้แลอำานวัยควัาม่สะด้วักให้กับื้ล่กค้าด้้วัยควัาม่เป็น

กันเอง และให้คำาแนะนำาเก้�ยวักับื้สินค้า โด้ยเฉพาะ

อย่างยิ�งสินค้าทุ้�ต้้องอาศัยควัาม่ร้่็ด้้านเทุคนิคและควัาม่

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่พนักงานขายปร็ะจำาหน้าร้็านสาขา และ

ผู้่้ให้คำาแนะนำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ (Product Consultant) ซึ�งเป็น

พนักงานของผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้า 

และพนกังานของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

จัด้ให้ม้่การ็จัด้อบื้ร็ม่และให้ควัาม่ร้่็เก้�ยวักับื้ผู้ลิต้ภัณฑ์์

เช้ั้�ยวัชั้าญ เช่ั้น เครื็�องมื่อช่ั้าง เครื็�องด่้ด้ควัันในคร็วัั และ

เครื็�องปั�ม่นำ�า นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้สร็ร็พื�นทุ้�

จัด้แสด้งหอ้งตั้วัอยา่ง (Showroom) และจดั้ให้ม้่ทุ้ม่งาน

ให้คำาแนะนำาเรื็�องการ็ออกแบื้บื้ต้กแต่้ง เช่ั้น ห้องนำ�า 

ห้องครั็วั เป็นต้้น เพื�อกร็ะตุ้้นให้ล่กค้าตั้ด้สินใจเลือกซื�อ

สินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

โด้ยผู้่้ผู้ลิต้ และ/หร็ือตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าแก่ผู้่้ให้คำา

แนะนำาผู้ลิต้ภัณฑ์์ 

(Product Consultant) อย่างต่้อเนื�อง เพื�อให้มั่�นใจว่ัา

จะสาม่าร็ถร็ักษัาม่าต้ร็ฐานการ็ให้บื้ริ็การ็ได้้ต้าม่ทุ้�กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้
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• พื�นทุ้�คลังสินค้า (Warehouse) ได้้แก่ พื�นทุ้�ภายใน

อาคาร็ส่วันหลังเพื�อให้บื้ริ็การ็แก่ล่กค้าทุ้�สั�งซื�อ

สินค้าโด้ยต้ร็งผู่้านทุ้ม่งานขายสินค้าของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยพื�นทุ้�ดั้งกล่าวัจะใช้ั้จัด้เก็บื้สินค้ากลุ่ม่

วััสดุ้ก่อสร้็างจำาพวักเหล็กและวััสดุ้โคร็งสร้็างซึ�งม้่

ขนาด้ใหญ่ และ/หรื็อ นำ�าหนักม่าก และเป็นพื�นทุ้�

สำาหรั็บื้รั็บื้ส่งสินค้า ซึ�งล่กค้าสาม่าร็ถนำาร็ถเข้าม่า

จอด้เพื�อรั็บื้สินค้าบื้ร็ร็ทุุกขึ�นร็ถกลับื้ได้้ทัุนทุ้ ทัุ�งน้� 

(2)	 ชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายแบบออนไลน์

	 (E-Commerce)

ในปี 2559 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้พัฒนาช่ั้องทุางการ็จำาหน่าย

ใหม่่ผู่้านทุางเว็ับื้ไซต์้ www.dohome.co.th เพื�อเพิ�ม่ทุาง

เลือกให้ล่กค้าสาม่าร็ถเลือกวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์

ต้กแต่้งบ้ื้านออนไลน์ได้้ต้ลอด้ 24 ชัั้�วัโม่ง และร็องรั็บื้

ไลฟ์สไต้ล์ของผู้่้บื้ริ็โภคทุ้�ม้่แนวัโน้ม่การ็บื้ร็ิโภคผู่้านสื�อ

อิเล็กทุร็อนิกส์ ม่ากขึ�น ภายใต้้แนวัคิด้ “ร็วัด้เร็็วั สะด้วัก

กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ จัด้ให้ม้่เครื็�องมื่อและอุปกร็ณ์ เช่ั้น 

ร็ถยก (Forklift) และเคร็น เป็นต้้น เพื�อสนับื้สนุน

การ็จัด้การ็สินค้าของล่กค้า นอกจากน้� กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ นำาร็ะบื้บื้การ็บื้ร็ิหาร็การ็จัด้เก็บื้สินค้า

อัต้โนมั่ติ้เข้าม่าช่ั้วัยให้การ็ทุำางานม้่ปร็ะสิทุธิภาพ

ม่ากขึ�น เพื�อให้การ็บื้ริ็หาร็คลังสินค้าและการ็รั็บื้ส่ง

สินค้าม้่ควัาม่ร็วัด้เร็็วั ถ่กต้้องแม่่นยำาม่ากยิ�งขึ�น 

เป็นต้้น

สบื้าย เพ้ยงปลายนิ�วั” อ้กทัุ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่ทุ้ม่

งานให้บื้ริ็การ็ล่กค้าทัุ�วัไปทุ้�ติ้ด้ต่้อผู่้านเบื้อร็์กลางของ

กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ ร็วัม่ถงึช่ั้องทุาง Facebook และ Line เพื�อ

ต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าในการ็สั�งซื�อสินค้า 

ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เชืั้�อว่ัาช่ั้องทุางการ็จัด้จำาหน่ายแบื้บื้

ออนไลน์จะเป็นช่ั้องทุางทุ้�ม้่ศักยภาพในการ็เติ้บื้โต้ใน

อนาคต้

พื�นทุ้�คลังสินค้า (Warehouse)

เว็ับื้ไซต์้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯบื้ร็ร็ยากาศการ็รั็บื้คำาสั�งซื�อผู่้านทุางโทุร็ศัพท์ุ
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(3)	 ชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายอื�นๆ

ปัจจุบัื้น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่ทุ้ม่งานเพื�อด่้แลล่กค้า

ปร็ะเภทุร้็านค้าช่ั้วัง และล่กค้าผู้่้รั็บื้เหม่าก่อสร้็างและ

งานโคร็งการ็ในพื�นทุ้�ใกล้เค้ยงสาขา ซึ�งจะปร็ะกอบื้ไป

ด้้วัย (1) ทุ้ม่งานขายสินค้า และ (2) ทุ้ม่งานผู้่้แทุนขาย 

เพื�อทุำาหน้าทุ้�ติ้ด้ต่้อและนำาเสนอสินค้าโด้ยต้ร็งกับื้กลุ่ม่

ล่กค้าเป้าหม่าย ทัุ�งน้� ทุ้ม่งานผู้่้แทุนขายจะทุำาหน้าทุ้�

ติ้ด้ต่้อล่กค้า เพื�อให้คำาแนะนำาเก้�ยวักับื้สินค้า โด้ยจะ

ทุำางานร็่วัม่กับื้ทุ้ม่งานขายสินค้าเพื�อให้ข้อม่่ลร็าย

ละเอ้ยด้ของสินค้า รั็บื้คำาสั�งซื�อ และบื้ริ็การ็จัด้ส่ง ทุ้ม่

งานขายของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ จะให้บื้ริ็การ็ล่กค้าอย่างใกล้

ชิั้ด้และต้่อเนื�อง ส่งผู้ลให้กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ สาม่าร็ถเข้าถึง

ล่กค้าได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ เข้าใจควัาม่ต้้องการ็ของ

ล่กค้า และต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าทัุ�งใน

ด้้านผู้ลิต้ภัณฑ์์ ร็าคาและการ็บื้ริ็การ็ต่้างๆ ด้้วัยควัาม่

เหม่าะสม่ ร็วัด้เร็็วั และต้ร็งวััต้ถุปร็ะสงค์

ภาวะการแข่่งขั่น	แนวโน้มภาวะอุติสาหกรรมและ
การแข่่งขั่นในอนาคติ

ภาพร็วัม่ธุร็กิจค้าปล้กวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้ง

บ้ื้าน ในป ี2564 ม้่แนวัโนม้่ด้้ขึ�น ถึงแม้่จะม้่สถานการ็ณ์     

การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็สโควิัด้ (COVID-19) แต่้การ็

ก่อสร้็างทุ้�อย่่อาศัยหรื็อกำาลังซื�อของล่กค้ายังม้่ต่้อเนื�อง

และเพิ�ม่ขึ�น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จึงเร่็งปรั็บื้ตั้วัเพื�อต้อบื้สนอง

ควัาม่ต้้องการ็ของผู้่้บื้ริ็โภคทุ้�เปล้�ยนแปลงไปในยุค

ดิ้จิต้อล เช่ั้น การ็พัฒนาร็ะบื้บื้การ็พัฒนาซอฟแวัร์็ การ็

พัฒนาช่ั้องทุางจัด้จำาหน่าย เป็นต้้น 

ในอนาคต้ธรุ็กิจค้าปล้กวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต้ง่

บ้ื้าน ยังคงม้่ศักยภาพเติ้บื้โต้ส่ง ทัุ�งจากโคร็งการ็ต่้างๆ    

ของทุางรั็ฐบื้าล และการ็ขยายต้ัวัของชัุ้ม่ชั้นเม่ืองทุ้�ม้่

อย่างต่้อเนื�อง อ้กทัุ�งแนวัโน้ม่ควัาม่ต้้องการ็ใช้ั้วััสดุ้

ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านก็ปรั็บื้ตั้วัส่งขึ�น ร็วัม่ถึง

การ็ทุ้�ม้่ผู้่้ปร็ะกอบื้การ็ในธุร็กิจน้�เพิ�ม่ม่ากขึ�นจะช่ั้วัยเร่็ง

ให้เกิด้การ็เปล้�ยนแปลงพฤติ้กร็ร็ม่ของผู้่้บื้ริ็โภคให้ร้่็จัก

ร้็านค้าสมั่ยใหม่่ (Modern Trade) ได้้ม่ากยิ�งขึ�น ซึ�งทุำาให้

ผู้่้ปร็ะกอบื้การ็ร็ายใหญม้่่การ็ขยายสาขาไปในพื�นทุ้�ต่้าง

จังหวััด้อย่างต่้อเนื�อง โด้ยผู้่ป้ร็ะกอบื้การ็ทุอ้งถิ�นก็ม้่การ็

ปรั็บื้ปรุ็งร้็านให้ทัุนสมั่ยม่ากขึ�น จึงทุำาให้ม้่การ็แข่งแข่ง

ทุ้�ส่งขึ�น

อย่างไร็ก็ด้้ เพื�อรั็กษัาควัาม่สาม่าร็ถในการ็แข่งขัน กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ จึงม้่การ็พัฒนาและปร็ับื้ตั้วัเพื�อให้ทัุนต่้อการ็

เปล้�ยนแปลง ทัุ�งการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ การ็วัางกลยุทุธ์ 

กร็ะบื้วันการ็ทุำางาน การ็ยกร็ะด้ับื้ทัุกษัะ ร็วัม่ถึงการ็

สร้็างวััฒนธร็ร็ม่องค์กร็อ้กทัุ�งยังม้่การ็มุ่่งเน้นจำาหน่าย

สินค้าทุ้�ม้่คุณภาพและม้่สินค้าทุ้�หลากหลายเพื�อต้อบื้

สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้า โด้ยคร็อบื้คลุม่ทุุกกลุ่ม่

สินค้า ทัุ�งกลุ่ม่สินค้าก่อสร้็าง กลุ่ม่สินค้าซ่อม่แซม่ และ

กลุ่ม่สินค้าต้กแต่้ง 

กลุ�มค้�แข�งขัน

กลุ่ม่ค่่แข่งขันทุ้�อย่่ในอุต้สาหกร็ร็ม่การ็จำาหน่ายวััสดุ้

ก่อสร้็างและต้กแต่้งบ้ื้าน สาม่าร็ถแยกเป็นกลุ่ม่ต่้างๆ 

ได้้ดั้งน้�กลุ่ม่ผู้่้ปร็ะกอบื้ธุร็กิจโฮม่เซ็นเต้อร์็ ได้้แก่

1. โฮม่โปร็ (Home Pro) : บื้ริ็หาร็งานโด้ย บื้ริ็ษััทุ โฮม่ 

โปร็ดั้กส์ เซ็นเต้อร์็ จำากัด้ (ม่หาชั้น) ปร็ะกอบื้ธุร็กิจ

ค้าปล้กโด้ยจำาหน่ายสินค้าและให้บื้ริ็การ็ทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้การ็ก่อสร้็าง ต่้อเติ้ม่ ต้กแต่้ง ซ่อม่แซม่ 

ปรั็บื้ปรุ็ง อาคาร็ บ้ื้านและทุ้�อย่่อาศัยแบื้บื้คร็บื้

วังจร็ (One Stop Shopping Home Center) 

ปัจจุบัื้นม้่สาขาทุ้�เปิด้ให้บื้ริ็การ็จำานวัน 114 สาขา 

2. ไทุวััสดุ้ : บื้ริ็หาร็งานโด้ยบื้ริ็ษััทุ ซ้ อาร์็ ซ้ ไทุวััสดุ้ 

จำากัด้ ในเครื็อเซ็นทุรั็ลร้็เทุลคอร์็ปอเร็ชัั้�น จำาหน่าย

วััสดุ้อุปกร็ณ์เพื�อการ็ต้กแต่้งซ่อม่แซม่ทุ้�อย่่อาศัย

คร็บื้วังจร็ ภายใต้้จุด้ขาย “คร็บื้ ถ่ก ด้้ ทุ้�ไทุวััสดุ้” 

โด้ยเปดิ้ใหบ้ื้ริ็การ็ครั็�งแร็ก ปี 2553 ปัจจุบัื้นม้่สาขา

ทุ้�เปิด้ให้บื้ริ็การ็จำานวัน 60 สาขา

3. โกลบื้อลเฮ้าส์ (GLOBAL HOUSE) : บื้ริ็หาร็งาน

โด้ย บื้ริ็ษััทุ สยาม่โกลบื้อลเฮ้าส์ จำากัด้ (ม่หาชั้น) 

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจจำาหน่ายสินค้าวััสดุ้ก่อสร้็าง วััสดุ้

ต้กแต้ง่ เครื็�องมื่อ อุปกร็ณ ์ทุ้�ใช้ั้ในงานกอ่สร้็าง ต่้อ

เติ้ม่ ต้กแต่้ง บ้ื้านและสวัน ม่าเป็นเวัลานานกว่ัา 

13 ปี ปัจจุบัื้นม้่สาขาทุ้�เปิด้ให้บื้ริ็การ็จำานวัน 75 

สาขา

4. โฮม่ฮับื้ (Home HUB) : บื้ริ็หาร็งานโด้ยคุณองอาจ 

ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า จำาหน่ายวััสดุ้ก่อสร้็างและต้กแต้่ง

บ้ื้านภายใต้้สโลแกน “โฮม่ฮบัื้ เร็็วั ง่าย ได้้อยา่งใจ” 

ปัจจุบัื้นม้่จำานวันสาขาทัุ�งหม่ด้ 5 สาขา โด้ยตั้�งอย่่

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 41



ทุ้�จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้ 3 สาขา จังหวััด้ขอนแก่น 1 

สาขา และ จังหวััด้อุด้ร็ธาน้ 1 สาขา 

5. เม่กาโฮม่ (MEGA HOME) : บื้ริ็หาร็งานโด้ยบื้ริ็ษััทุ 

เม่กาโฮม่ เซ็นเต้อร์็ จำากัด้ ศ่นย์จำาหน่ายสินค้าวััสดุ้

ก่อสร้็างและเครื็�องใช้ั้ต่้างๆ โด้ยม้่ผู้่้ถือหุ้นใหญ่ คือ 

บื้ริ็ษััทุ โฮม่ โปร็ดั้กส์ เซ็นเต้อร์็ จำากัด้ (ม่หาชั้น) 

(โฮม่โปร็) เปิด้ด้ำาเนินการ็ปี 2556 ปัจจุบัื้นม้่สาขา

ทุ้�เปิด้ให้บื้ริ็การ็ 14 สาขา

6. บ้ื้าน แอนด์้ บ้ื้ยอนด์้ (baan & BEYOND) : บื้ริ็หาร็

งานโด้ยบื้ริ็ษััทุ ซ้อาร์็ซ้ ไทุวััสดุ้ จำากัด้ ในเครื็อ

เซ็นทุรั็ลร้็เทุลคอร์็ปอเร็ชัั้�น เป็นด้้พาร์็ทุเม้่นท์ุสโต้ร์็

สำาหรั็บื้บ้ื้าน เปิด้ด้ำาเนินงานปี 2556 ปัจจุบัื้นม้่ 7 

สาขา

การจัดหาผลิติภัณฑ์์และบริการ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญกับื้การ็จัด้หาผู้ลิต้ภัณฑ์์และ

บื้ริ็การ็ ต้าม่วิัสัยทัุศน์และพันธกิจในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ        

ทุ้�มุ่่งเน้นการ็เป็นศ่นย์ร็วัม่สินค้าและบื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้

ก่อสร้็างและวััสดุ้ต้กแต่้งบ้ื้านทุ้� คร็บื้ ถ่ก และด้้ทุ้�สุด้ 

สำาหรั็บื้ล่กค้าทุุกกลุ่ม่ เพื�อให้มั่�นใจว่ัาสินค้าทุ้�จำาหน่าย

ม้่คุณภาพ ในร็าคาทุ้�สาม่าร็ถสร้็างควัาม่ได้้เปร้็ยบื้ด้้าน

การ็แข่งขัน (Price Competitiveness) และม้่ควัาม่ต่้อ

เนื�องในการ็จัด้หาสินค้า โด้ยกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายใน

การ็กร็ะจายการ็จัด้หาและสั�งซื�อสินค้าจากผู้่้ผู้ลิต้      

และ/หรื็อ ตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าทุ้�ม้่ชืั้�อเส้ยงและม้่

ควัาม่น่าเชืั้�อถือจากทัุ�งในปร็ะเทุศและต่้างปร็ะเทุศ

หลายร็าย ซึ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่สัม่พันธ์ทุ้�ด้้ม่าอย่าง

ยาวันาน ม้่การ็จัด้หาผู้่้ผู้ลิต้ร็ายใหม่่ๆ ทุ้�ม้่ควัาม่สาม่าร็ถ

ในการ็ผู้ลิต้สินค้า เพื�อให้เพ้ยงพอกับื้ควัาม่ต้้องการ็ของ

ผู้่้บื้ริ็โภค ทัุ�งในกลุ่ม่สินค้าทุ้�เป็นนวััต้กร็ร็ม่ สินค้ากลุ่ม่

วััสดุ้ก่อสร้็าง สินค้ากลุ่ม่ต้กแต่้ง และกลุ่ม่ซ่อม่แซม่ อ้ก

ทัุ�งยังได้้ม้่การ็พัฒนาสินค้าในบื้างกลุ่ม่สินค้าร่็วัม่กับื้ทุาง

ผู้่้ผู้ลิต้และผู้่้จำาหน่าย เพื�อให้ม้่ควัาม่แต้กต่้างจากสินค้า

ทุ้�จำาหน่ายในทุ้องต้ลาด้ทัุ�วัไป เพื�อลด้ควัาม่เส้�ยงจาก

การ็พึ�งพิงผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อ ตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าร็าย

ใด้ร็ายหนึ�งและสร็า้งอำานาจในการ็ต้อ่ร็องด้้านร็าคาซื�อ

สินค้าในร็ะยะยาวั อ้กทัุ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็หารื็อ

เป็นร็ะยะกับื้ผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อ ตั้วัแทุนจำาหน่ายร็าย

สำาคัญ เพื�อวัางแผู้นล่วังหน้าในการ็จัด้หาและสั�งซื�อ

สินค้า และร่็วัม่มื่อกันในการ็กำาหนด้กลยุทุธ์การ็ขาย

และการ็จัด้กิจกร็ร็ม่ทุางการ็ต้ลาด้และกิจกร็ร็ม่ส่งเสริ็ม่

การ็ขาย ทัุ�งน้� วิัธ้การ็จัด้หาผู้ลิต้ภัณฑ์์จะแต้กต่้างกันไป

ต้าม่ปร็ะเภทุและลกัษัณะการ็ได้้ม่าของสินค้า โด้ยม้่ร็าย

ละเอ้ยด้ดั้งน้�

การคัดสรรผ้้จำาหุ้น�ายสินค้าและผ้้ใหุ้้บริการ

เป็นการ็คัด้สร็ร็ สร็ร็หาผู้่้จำาหน่ายทุ้�ม้่ศักยภาพในการ็ส่ง

สินค้าและพัฒนาธุร็กิจร่็วัม่กัน โด้ยแบ่ื้งผู้่้จำาหน่ายเป็น 

2 ปร็ะเภทุ คือ

(1) ผู้่้จำาหน่ายสินค้า แบ่ื้งเกณฑ์์การ็ปร็ะเมิ่นเป็น 5 

ด้้าน คือ การ็ปร็ะเมิ่นทุางธุร็กิจ, การ็ปร็ะเมิ่นด้้าน

การ็ผู้ลติ้และการ็ปร็ะเม่นิด้้านคณุภาพสนิค้า, การ็

ปร็ะเมิ่นด้้านการ็ขนส่ง, การ็ปร็ะเมิ่นด้้าน

ม่าต้ร็ฐานอุต้สาหกร็ร็ม่ คร็อบื้คลุม่ถึงม่าต้ร็ฐาน

ด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่ควัาม่ปลอด้ภัยและอาช้ั้วัอนามั่ย 

และการ็ปร็ะเมิ่นด้้านการ็ให้บื้ริ็การ็

(2) ผู้่้ให้บื้ริ็การ็/ผู้่้ร็ับื้เหม่า แบ่ื้งเกณฑ์์ปร็ะเมิ่นเป็น 4 

ด้้าน คือ การ็ปร็ะเมิ่นทุางธุร็กิจ, การ็ปร็ะเมิ่นควัาม่

พร้็อม่ในการ็ให้บื้ริ็การ็, การ็ปร็ะเมิ่นด้้านม่าต้ร็ฐาน

อุต้สาหกร็ร็ม่ และการ็ปร็ะเมิ่นด้้านการ็ให้บื้ริ็การ็

วิธีุการจัดหุ้าผลิติภัณฑ์์

(1) สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (House 

Brand)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้หาสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) จากผู้่้ผู้ลิต้ทัุ�งในปร็ะเทุศและ

ต่้างปร็ะเทุศ โด้ยจะคัด้เลือกผู้่้ผู้ลิต้ทุ้�ได้้รั็บื้การ็รั็บื้ร็อง

ม่าต้ร็ฐานการ็ผู้ลิต้ ม้่การ็เย้�ยม่ชั้ม่โร็งงานและ

กร็ะบื้วันการ็ผู้ลิต้ การ็สุ่ม่ต้ร็วัจสอบื้คุณภาพสินค้า และ

ม้่ร็ะยะเวัลาการ็สง่ม่อบื้สนิค้าทุ้�เหม่าะสม่ เพื�อให้มั่�นใจ

ว่ัาสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand) เป็นสินค้าทุ้�ม้่คุณภาพได้้ม่าต้ร็ฐาน กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

จะต้ร็วัจสอบื้คุณภาพสินค้า (1) ก่อนจัด้ส่งสินค้า ทุ้�

โร็งงานหรื็อทุ่าเรื็อต้้นทุางโด้ยผู้่้ต้ร็วัจสอบื้คุณภาพ

สินค้าต้าม่หัวัข้อต้ร็วัจสอบื้ทุ้�กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ กำาหนด้โด้ย

หากสินค้าชั้ำารุ็ด้ เส้ยหาย หรื็อคุณภาพและแบื้บื้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256442



ผู้ลิต้ภัณฑ์์ (Specification) ไม่่เป็นไปต้าม่ทุ้�ต้กลงกัน 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะด้ำาเนินการ็เปล้�ยนหรื็อคืนสินค้าก่อน

การ็จัด้ส่ง และ (2) เมื่�อสินค้าม่าถึงสาขา กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

จะทุำาการ็สุ่ม่ต้ร็วัจสอบื้สินค้าจากลักษัณะห้บื้ห่อ

บื้ร็ร็จุภัณฑ์์ภายนอก และต้ร็วัจนับื้จำานวันสินค้าอ้กครั็�ง

ก่อนรั็บื้สินค้าเข้าคลัง โด้ยหากม้่สินค้าชั้ำารุ็ด้หร็ือเส้ย

หาย กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะส่งคืนสินค้าทุ้�ชั้ำารุ็ด้หรื็อเส้ยหาย

คืนให้แก่ผู้่้ผู้ลิต้สินค้าเพื�อคืนเงินหรื็อส่งสินค้าชิั้�นใหม่่

ม่าเปล้�ยน

ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่นโยบื้ายในการ็ต้ร็วัจสอบื้

สิทุธิบัื้ต้ร็ และ/หรื็อ ลิขสิทุธิ�ในการ็จ้างผู้ลิต้สินค้าภาย

ใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อลด้ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจ

เกิด้จากการ็ละเมิ่ด้สิทุธิบัื้ต้ร็และลิขสิทุธิ�

(2) สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สั�งซื�อสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house 

Brand) จากผู้่ผู้้ลิต้สินค้าและตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าจาก

ร็ายชืั้�อซึ�งผู่้านการ็ต้ร็วัจสอบื้คณุสม่บัื้ติ้ของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ 

(Approved Vendor List) ทัุ�งในและต่้างปร็ะเทุศ ซึ�งโด้ย

ส่วันใหญ่เป็นผู้่้ผู้ลิต้สินค้าหรื็อตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้า

ภายในปร็ะเทุศ 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะวัางแผู้นการ็สั�งซื�อสินค้าภายใต้้ต้ร็าสนิ

ค้าอื�น (Non-house Brand) แต่้ละปร็ะเภทุและแต่้ละ

ต้ร็าสินค้าล่วังหน้า เพื�อคัด้เลือกสินค้าทุ้�ต้้องการ็นำาม่า

จำาหน่ายในแต้่ละช่ั้วังเวัลาทุ้�สอด้คล้องกับื้แผู้นธุร็กิจทุ้�

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้วัางไว้ั โด้ยพิจาร็ณาจากข้อม่่ลสถิติ้จาก

การ็จำาหน่ายสินค้าในแต่้ละสาขาเพื�อวิัเคร็าะห์ควัาม่

ต้้องการ็บื้ริ็โภคสินค้าอย่างสม่ำ�าเสม่อ

ทัุ�งน้� สำาหรั็บื้การ็รั็บื้สินค้าเข้าคลังสินค้า กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่นโยบื้ายสุ่ม่ต้ร็วัจสอบื้สนิค้าจากลักษัณะห้บื้ห่อ บื้ร็ร็จุ

ภัณฑ์์ภายนอก และต้ร็วัจนับื้จำานวันสินค้า ก่อนรั็บื้

สินค้าเข้าคลัง โด้ยหากม้่สินค้าชั้ำารุ็ด้หรื็อเส้ยหาย กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ จะส่งคืนสินค้าทุ้�ชั้ำารุ็ด้หรื็อเส้ยหายคืนให้แก่ผู้่้

ผู้ลิต้ และ/หรื็อตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้า และยืนยัน

จำานวันสินค้าทุ้�รั็บื้จริ็งกับื้ผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อตั้วัแทุน

จำาหน่ายสินค้า

การบริหุ้ารสินค้าคงคลัง

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายการ็บื้ริ็หาร็สินค้าคงคลัง โด้ย

กำาหนด้ร็ะดั้บื้สินค้าคงคลังขั�นต้ำ�า (Safety Stock) เพื�อ

รั็กษัาร็ะดั้บื้สินค้าคงคลัง ให้เพ้ยงพอต่้อการ็ขายซึ�งเป็น

หนึ�งในกลยุทุธ์สำาคัญของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ โด้ยกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ 

จะวิัเคร็าะห์ร็ะดั้บื้สินค้าคงคลังเพื�อวัางแผู้นการ็สั�งซื�อ

สินค้าปร็ะเภทุต่้างๆ สำาหรั็บื้สินค้าทุ้�ม้่การ็หมุ่นเว้ัยนเร็็วั 

และม้่การ็ปร็ะสานงานกับื้ฝ่่ายจัด้ซื�อในการ็สั�งซื�อสินค้า

เพื�อไม่่ให้ร็ะดั้บื้สินค้าคงคลังอย่่ต้ำ�ากว่ัาร็ะดั้บื้สินค้า

คงคลังขั�นต้ำ�า (Safety Stock) นอกจากน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้กำาหนด้ให้ม้่การ็สุ่ม่ต้ร็วัจนับื้สินค้าคงคลังอย่าง

สม่ำ�าเสม่อ

ในปี 2561 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เริ็�ม่เปิด้ด้ำาเนินการ็ศ่นย์กร็ะจาย

สินค้า (Distribution Center) ทุ้�ม้่ขนาด้พื�นทุ้�สำาหรั็บื้คลัง

สินค้าจำานวัน 41,580 ต้าร็างเม่ต้ร็ ทุ้�จังหวััด้ปทุุม่ธาน้

เพื�อเป็นศ่นย์กลางในการ็รั็บื้สินค้าจากผู้่้ผู้ลิต้ (Receiving) 

เบิื้กจ่ายสินค้าจากคลังสินค้า (Picking) และจัด้ส่งสินค้า 

(Dispatching) ไปยังผู้่้บื้ริ็โภคและสาขา นอกจากน้�  ณ 

ปัจจุบัื้นกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็ติ้ด้ตั้�งร็ะบื้บื้จัด้เก็บื้สินค้า

อัต้โนมั่ติ้ (ASRS) ในส่วันของเฟส 2 ซึ�งจะทุำาให้กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่พื�นทุ้�จัด้เก็บื้สินค้าทุ้�เพิ�ม่ม่ากขึ�น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

เชืั้�อมั่�นว่ัาการ็ด้ำาเนินการ็ของศ่นย์กร็ะจายสินค้า

(Distribution Center) และการ็นำาร็ะบื้บื้จัด้เก็บื้สินค้า

อัต้โนมั่ติ้ (ASRS) ม่าใช้ั้จะช่ั้วัยให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็

บื้ริ็หาร็จัด้การ็สินค้าคงคลังทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากขึ�น ลด้

จำานวันพนักงานในคลังสินค้า และจะช่ั้วัยลด้ต้้นทุุนใน

การ็จัด้เก็บื้และขนส่งสินค้าในอนาคต้ได้้ 

นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้กำาหนด้ร็ะเบ้ื้ยบื้ปฏิิบัื้ติ้ เรื็�อง

การ็สุ่ม่นับื้สินค้าปร็ะจำาวััน เพื�อเป็นแนวัทุางการ็

ป้องกันสินค้าส่ญหาย หรื็อการ็ทุุจริ็ต้ทุ้�อาจเกิด้ขึ�น โด้ย

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญกับื้การ็ต้ร็วัจนับื้ร็ายการ็

สินค้าปร็ะเภทุเคลื�อนไหวัช้ั้า ม้่ม่่ลค่าส่ง หรื็อเคย

ส่ญหายบ่ื้อยเป็นหลัก

การควบคุมคุณภาพสินค้า

เพื�อให้มั่�นใจว่ัาผู้่้ผู้ลิต้สินค้าและตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้า

ทุ้�อย่่ในร็ายชืั้�อผู้่้ผู้ลิต้ซึ�งผู่้านการ็ต้ร็วัจสอบื้คุณสม่บัื้ต้ิ
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ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (Approved Vendor List) สาม่าร็ถ

รั็กษัาคุณภาพของสินค้าและกร็ะบื้วันการ็จัด้ส่งได้้ต้ร็ง

ต้าม่ม่าต้ร็ฐานทุ้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ วัางไว้ั กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

กำาหนด้หลักการ็ปร็ะเมิ่นผู้่้ผู้ลิต้สินค้าและตั้วัแทุน

จำาหน่ายสินค้า (Approved Vendor List) ทุุกปี เช่ั้น การ็

ปร็ะเมิ่นทุางธุร็กิจ การ็ปร็ะเมิ่นด้้านคุณภาพสินค้า การ็

ปร็ะเม่ินด้้านการ็ขนส่ง และการ็ปร็ะเม่ินด้้านการ็ให้

บื้ริ็การ็ เป็นต้้น นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังกำาหนด้

แนวัทุางการ็บื้ร็หิาร็จัด้การ็สนิค้าเสื�อม่สภาพและสนิค้า

เคลื�อนไหวัช้ั้า โด้ยการ็ควับื้คุม่ปริ็ม่าณการ็สั�งซื�อให้พอด้้

กับื้การ็จำาหน่าย และการ็ทุำาการ็ต้ลาด้เพื�อเพิ�ม่ยอด้ขาย

ต้าม่แผู้นการ็ต้ลาด้และปร็ะชั้าสมั่พันธ์ และการ็กำาหนด้

ข้อต้กลงการ็คืนหรื็อเปล้�ยนสินค้ากับื้ผู้่้ผู้ลิต้สินค้าและ

ตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าทุ้�อย่่ในร็ายชืั้�อผู้่้ผู้ลิต้ซึ�งผู่้านการ็

ต้ร็วัจสอบื้คุณสม่บัื้ติ้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (Approved Vendor

List) ในกร็ณ้ทุ้�ม้่สินค้าเคลื�อนไหวัช้ั้าหรื็อเส้ยหาย ทัุ�งน้� 

เพื�อป้องกันการ็จำาหน่ายสินค้าทุ้�ไม่่ได้้ม่าต้ร็ฐานให้

ผู้่้บื้ริ็โภค ลด้ค่าใช้ั้จ่ายอันเกิด้จากสินค้าเสื�อม่สภาพ 

หม่ด้อายุ ชั้ำารุ็ด้และเส้ยหาย อ้กทัุ�งช่ั้วัยสร้็างปร็ะสิทุธิภาพ

การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็พื�นทุ้�จัด้เก็บื้สินค้าคงคลัง

ผลกระทบติ�อสิ�งแวดล้อม

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายทุ้�เก้�ยวักับื้สิ�ง

แวัด้ล้อม่อย่างเคร่็งครั็ด้และม้่วิัสัยทัุศน์ในการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจทุ้�ใส่ใจสิ�งแวัด้ล้อม่ ซึ�งเป็นปัจจัยหลักในการ็

ออกแบื้บื้โคร็งสร็า้งสาขาและแนวัทุางการ็ปฏิิบัื้ติ้งานทุ้�

คำานึงถึงนโยบื้ายลด้การ็ใช้ั้พลังงาน เช่ั้น การ็ใช้ั้หลอด้

แบื้บื้ปร็ะหยัด้ไฟ การ็ขึ�นลงบัื้นได้แทุนการ็ใช้ั้ลิฟต์้

โด้ยสาร็ และการ็ใช้ั้ร็ะบื้บื้อิเล็กทุร็อนิกส์แทุนการ็ใช้ั้

กร็ะด้าษั อ้กทัุ�งนโยบื้ายการ็หาสินค้าทุางกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้ให้ควัาม่สำาคัญกับื้การ็จัด้หาสินค้าทุ้�เป็นมิ่ต้ร็กับื้

สิ�งแวัด้ล้อม่ เข้าม่าจำาหน่าย เช่ั้น ถุงผู้้า ถ้วัย จาน ชั้าม่

ทุ้�ผู้ลิต้จากชั้านอ้อย สินค้ากลุ่ม่โซล่าเซลล์ เป็นต้้น

การจัดหุ้าสินค้าผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เห็นถึงควัาม่สำาคัญของการ็คดั้เลอืกและ

คัด้สร็ร็สินค้าทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ปร็ะกอบื้ธุร็กิจ ต้าม่หลัก

การ็ด้ำาเนินธุร็กิจด้้วัยควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่

สิ�งแวัด้ล้อม่ (Public & Environment) โด้ยต้ร็ะหนักถึง

การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ม่าต้ร็ฐานต่้างๆ อย่างถ่กต้้องเหม่าะสม่

เพื�อ ป้อง กันผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้� จะ เ กิด้ ต่้อ ชุั้ม่ชั้นและ

สิ�งแวัด้ล้อม่ และยังเพิ�ม่บื้ทุบื้าทุในการ็สนับื้สนุนส่งเสริ็ม่

กิจกร็ร็ม่ต่้างๆ โด้ยกำาหนด้คำาจำากัด้ควัาม่และเครื็�องมื่อ

ทุ้�ใช้ั้ในการ็สื�อสาร็กับื้ผู้่้บื้ริ็โภค โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

(1)	 สินค้าเพื�อสิ�งแวดล้อม	 (Eco	 Products) คือ 

ผู้ลิต้ภัณฑ์์ทุ้�เป็นมิ่ต้ร็ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่ ผู้ลิต้ภัณฑ์์ทุ้�

มุ่่งเน้นการ็ปร็ะหยัด้พลังงาน และรั็กษัาสิ�งแวัด้ล้อม่ 

ปร็ะกอบื้ด้้วัย

• สินค้าและบื้ร็ิการ็ทุ้� ใช้ั้กร็ะบื้วันการ็ผู้ลิต้

 (process) ทุ้�ทุำาลายสิ�งแวัด้ล้อม่น้อยกว่ัา หรื็อ

ปล่อยม่ลพิษัน้อยกว่ัา หรื็อไม่่ปล่อยม่ลสาร็

• สินค้าและบื้ร็กิาร็ทุ้�ม้่กร็ะบื้วันการ็ใช้ั้ (usage) ทุ้�

ทุำาลายสิ�งแวัด้ล้อม่น้อยกว่ัา หรื็อปล่อยม่ลพิษั

น้อยกว่ัา หรื็อไม่่ปล่อยม่ลสาร็

• กร็ะบื้วันการ็ผู้ลิต้ (process) หรื็อ กร็ะบื้วันการ็

ใช้ั้ (usage) ในลักษัณะดั้งกล่าวัข้างต้้น อาจจะ

เป็นผู้ลพวังของการ็ด้ำาเนินการ็อย่างใด้อย่าง

หนึ�งต่้อไปน้�

• การ็ปร็ับื้เปล้�ยนวิัธ้การ็ผู้ลิต้ เช่ั้น ลด้ร็ะยะ

เวัลาการ็เดิ้นเครื็�องยนต์้

• การ็ปรั็บื้วิัธ้การ็ใช้ั้ปร็ะโยชั้น์สินค้าและ

บื้ริ็การ็ โด้ยเปล้�ยนร่็ปลักษัณะสินค้า เช่ั้น 

ภาชั้นะทุำาจากวััสดุ้ทุางการ็เกษัต้ร็ทุ้�สาม่าร็ถ

 ย่อยสลายได้้ง่าย อาคาร็ทุ้�อย่่อาศัยหรื็อ

สำานักงานทุ้�ม้่การ็ออกแบื้บื้ให้ปร็ะหยัด้

ไฟฟ้า

• ผู้่้ผู้ลิต้ทุ้�คำานึงถึงปัญหาสิ�งแวัด้ล้อม่ เช่ั้น 

โร็งงานทุ้�ม้่กร็ะบื้วันการ็คัด้แยกขยะ หรื็อ 

ม่าต้ร็การ็บื้ำาบัื้ด้นำ�าเส้ยก่อนร็ะบื้ายส่่แหล่ง

สาธาร็ณะ

• การ็ลงทุุนใช้ั้เทุคโนโลย้ใหม่่ในการ็ผู้ลิต้ ซึ�ง

เป็นเทุคโนโลย้ทุ้�ใช้ั้พลังงานน้อย หรื็อ 

ปล่อยม่ลสาร็น้อย หรื็อ การ็ใช้ั้วััสดุ้หรื็อ

วััต้ถุดิ้บื้น้อย (ซึ�งบื้างครั็�งเร้็ยกว่ัา Clean 

Technology หรื็อ Environmentally Sound 

Technologies)

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256444



(2)	 สินค้าเพื�อผ้้ส้งอายุ	(Aging	Products) คือ สินค้า

ทุ้�ต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็และ

ไลฟ์สไต้ล์การ็ใช้ั้ช้ั้วิัต้ของผู้่้ส่ง

อายุ การ็ปรั็บื้กร็ะบื้วันการ็ผู้ลิต้

ให้สอด้คล้องกับื้ควัาม่ต้้องการ็

เฉพาะด้้านของกลุ่ม่ล่กค้าผู้่้ส่ง

อายุควับื้ค่่ไปกับื้ควัาม่สาม่าร็ถ

ในการ็เจาะต้ลาด้เฉพาะกลุ่ม่ 

(Niche Market) สาม่าร็ถทุำาได้้

โด้ยปรั็บื้การ็ออกแบื้บื้ ให้ใช้ั้งาน

ง่าย ไม่่ซับื้ซ้อน ตั้วัอักษัร็ให้ม้่

ขนาด้ใหญ่ หรื็อการ็ออกแบื้บื้ทุ้�

เหม่าะสม่กับื้ทุุกเพศทุุกวััย (Universal Design) 

นอกจากน้� กลุ่ม่ผู้่้ส่งอายุยังมั่กเลือกซื�อสินค้าทุ้�ม้่

คุณภาพ ฝี่มื่อปร็ะณ้ต้ เน้นการ็ซื�อด้้วัยเหตุ้ผู้ลไม่่ใช่ั้

อาร็ม่ณ์ ให้ควัาม่สำาคัญกับื้ควัาม่พึงพอใจเป็นหลัก 

ซึ�งผู้ลิต้ภัณฑ์์สำาหร็ับื้ผู้่้ส่งอายุน้�สาม่าร็ถทุำาได้้ทัุ�ง

การ็ขยายฐานล่กค้าจากการ็ปรั็บื้ปรุ็งสินค้าเดิ้ม่ทุ้�

เร็าม้่ให้เหม่าะสม่ หรื็อการ็สร้็างสินค้าใหม่่ เพื�อ

ร็องรั็บื้กลุ่ม่ผู้่้ส่งอายุโด้ยเฉพาะ ซึ�งเป็นการ็เพิ�ม่

ม่่ลค่าสินค้าและบื้ริ็การ็เพื�อสร้็างควัาม่แต้กต่้าง

จากค่่แข่ง โด้ยกำาหนด้เป็นร่็ปแบื้บื้การ็นำาเสนอบ่ื้ธ

โชั้ว์ัสินค้า “ห้องนำ�าผู้่้ส่งอายุ” ให้ล่กค้าได้้เห็นถึง

ตั้วัอย่างทุ้�สาม่าร็ถซื�อไปใช้ั้งานได้้จริ็ง

(3)	 สินค้าด้านนวัติกรรม	(Hi-Tech	Products) คือ 

สินค้าทุ้�ผู้ลิต้ออกม่าด้้วัยนวััต้กร็ร็ม่ใหม่่ๆ เพื�อช่ั้วัย

อำานวัยควัาม่สะด้วัก เพื�อช่ั้วัยให้การ็ใช้ั้ช้ั้วิัต้ ด้้ขึ�น 

ง่ายขึ�น ร็วัม่ไปถึงการ็พัฒนาสินค้าในแง่ควัาม่คิด้ 

การ็ปฏิิบัื้ติ้ หรื็อสิ�งปร็ะดิ้ษัฐ์ใหม่่ๆ ทุ้�ยังไม่่เคยม้่ใช้ั้

ม่าก่อน หรื็อเป็นการ็พัฒนาดั้ด้แปลงม่าจากของ

เดิ้ม่ทุ้�ม้่อย่่แล้วั ให้ทัุนสมั่ยและใช้ั้ได้้ผู้ลด้้ยิ�งขึ�น เมื่�อ

นำาสินค้าทุ้�เป็นนวััต้กร็ร็ม่ใหม่่ๆ ม่าใช้ั้ จะช่ั้วัย

ให้การ็ทุำางาน การ็ใช้ั้งานนั�นได้้ผู้ลด้้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ

และปร็ะสิทุธิผู้ลส่งกวั่าเดิ้ม่ ลด้เวัลาการ็ทุำางาน 

ช่ั้วัยให้การ็ใช้ั้ช้ั้วิัต้ด้้ขึ�นม้่ควัาม่สุขม่ากยิ�งขึ�น คัด้เลือก 

คัด้สร็ร็สินค้าทุ้�เป็นนวััต้กร็ร็ม่ใหม่่ เพื�อให้ล่กค้า

สาม่าร็ถนำาม่าใช้ั้ปร็ะโยชั้น์ในช้ั้วิัต้ปร็ะจำาวััน อาทิุ 

ผู้ลิต้ภัณฑ์์กลุ่ม่ Solar Cell Smart Home Solution
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1. ทุ้�ดิ้นและส่วันปรั็บื้ปรุ็งทุ้�ดิ้น 4,131.35 เป็นเจ้าของ ติ้ด้ภาร็ะจำานองบื้างส่วัน (1)

2. อาคาร็และส่วันปรั็บื้ปรุ็งอาคาร็ 5,914.21 เป็นเจ้าของ ติ้ด้ภาร็ะจำานองบื้างส่วัน (1)

3. เครื็�องจักร็และอุปกร็ณ์ 409.42 เป็นเจ้าของ ติ้ด้ภาร็ะจำานองบื้างส่วัน (1)

4. อุปกร็ณ์และคอม่พิวัเต้อร์็ 57.54 เป็นเจ้าของ ไม่่ม้่ภาร็ะผู่้กพัน

5. ยานพาหนะ 10.32 เป็นเจ้าของ ไม่่ม้่ภาร็ะผู่้กพัน

6. เครื็�องต้กแต่้งและเครื็�องใช้ั้สำานักงาน 771.49 เป็นเจ้าของ ไม่่ม้่ภาร็ะผู่้กพัน

7. งานร็ะหว่ัางก่อสร้็าง 1,051.32 เป็นเจ้าของ ไม่่ม้่ภาร็ะผู่้กพัน

รวม	 12,345.65	

ที่รัพัย์สินท่ี่�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทย�อย

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ด้ำาเนินธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง และให้บื้ริ็การ็

ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้

วังจร็ ร็วัม่ถึงลงทุุนในบื้ริ็ษััทุทุ้�สนับื้สนุนการ็ปร็ะกอบื้

ธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ทัุ�งน้� ต้าม่งบื้การ็เงินเฉพาะ

กิจการ็ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่เงินลงทุุน

ในบื้ริ็ษััทุย่อยจำานวัน 2 บื้ริ็ษััทุ โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

สินทรัพย์ถืาวร

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 สินทุรั็พย์ถาวัร็ทุ้�ใช้ั้ในการ็

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ม่่ลค่าต้าม่บัื้ญช้ั้สุทุธิ

หลังหักค่าเสื�อม่ร็าคาสะสม่และสำาร็องการ็ด้้อยค่า

DHG ถือคร็องทุ้�ดิ้นของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 100.0 1,054.66 บื้ริ็ษััทุย่อย

 ทุ้�ใช้ั้ในการ็ปร็ะกอบื้กิจการ็

Dohome Energy ผู้ลิต้และจำาหน่ายไฟฟ้าจาก 100.0 60.00 บื้ริ็ษััทุย่อย

 พลังงานแสงอาทิุต้ย์ทุ้�ติ้ด้ตั้�ง

 บื้นหลังคา (Solar Rooftop) 

 ให้แก่กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (1)

ม้ลค�าเงินลงทุนติามราคาทุน	
ณ	วันที�	31	ธุ.ค.	2564	

(ล้านบาท)

ม้ลค�าติามบัญชีำสุทธิุ	
ณ	วันที�	31	ธุ.ค.	2564

(ล้านบาท)

บริษัทย�อย

รายการ
ลักษณะ
กรรมสิทธิุ�

ภาระผ้กพัน

ลักษณะการ
ประกอบธุุรกิจ

สัดส�วน
การถืือหุุ้้น
(ร้อยละ)

ประเภท
ของเงินลงทุน

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ณ ปัจจุบัื้น Dohome Energy ได้้รั็บื้บัื้ต้ร็ส่งเสริ็ม่การ็ลงทุุน (BOI) โด้ยได้้รั็บื้ยกเว้ันภาษ้ัเงินได้้นิติ้บุื้คคลสำาหรั็บื้กำาไร็สุทุธิทุ้�ได้้
จากการ็ปร็ะกอบื้กิจการ็ทุ้�ได้้รั็บื้การ็ส่งเสริ็ม่เป็นเวัลา 8 ปี และได้้รั็บื้สิทุธิปร็ะโยชั้น์อื�นๆ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในบัื้ต้ร็ส่งเสริ็ม่

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ทุ้�ดิ้นและส่วันปรั็บื้ปรุ็งทุ้�ดิ้น อาคาร็และส่วันปรั็บื้ปรุ็งอาคาร็ และเครื็�องจักร็และอุปกร็ณ์ บื้างส่วันของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ตั้ด้ภาร็ะ
จำานองเพื�อเป็นหลักปร็ะกันกับื้สถาบัื้นการ็เงิน

ต่้างๆ ต้าม่งบื้การ็เงินร็วัม่ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ เทุ่ากับื้ 

12,345.65 ล้านบื้าทุ โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256446



สินทรัพย์สิทธิุการใช้ำ

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 สินทุรั็พย์สิทุธิการ็ใช้ั้ทุ้�ใช้ั้ใน

การ็ปร็ะกอบื้ธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ม่่ลค่าต้าม่บัื้ญช้ั้

สุทุธิหลังหักค่าเสื�อม่ร็าคาสะสม่และสำาร็องการ็ด้้อยค่า

ต่้างๆ ต้าม่งบื้การ็เงินร็วัม่ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ เทุ่ากับื้ 

793.78 ล้านบื้าทุ โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

ม้ลค�าติามบัญชีำสุทธิุ	
ณ	วันที�	31	ธุ.ค.	2564

(ล้านบาท)
จำานวนรายการ

ภาพเครื�องหุ้มายการค้า	/

เครื�องหุ้มายบริการ

เครื�องหุ้มายการค้า	/

เครื�องหุ้มายบริการ

ตัิวอย�างประเภทสินค้า	/	

บริการ

สถืานะ

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ร็ะยะเวัลาด้ำาเนินการ็จด้ทุะเบ้ื้ยนเครื็�องหม่ายการ็คา้ 
16 เดื้อนนับื้แต่้วัันทุ้�สำานักเครื็�องหม่ายการ็ค้า 
กร็ะทุร็วังพาณิชั้ย์ รั็บื้คำาขอจด้ทุะเบ้ื้ยน (ทุ้�ม่า: ค่่มื่อ
สำาหรั็บื้ปร็ะชั้าชั้น เรื็�อง การ็รั็บื้จด้ทุะเบ้ื้ยนเครื็�องหม่าย

 การ็ค้า โด้ยสำานักเครื็�องหม่ายการ็ค้า กร็ะทุร็วังพาณิชั้ย์)

เครื�องหุ้มายการค้าและเครื�องหุ้มายบริการ

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เป็นเจ้าของ 

และ/หรื็ออย่่ร็ะหว่ัางการ็ยื�นคำาขอจด้ทุะเบ้ื้ยนเครื็�องหม่าย

การ็ค้าและเครื็�องหม่ายบื้ริ็การ็ทุ้�สำาคัญทุ้�ใช้ั้สำาหรั็บื้การ็

ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ในปร็ะเทุศไทุย จำานวัน 158 

เครื็�องหม่าย โด้ยม้่สถานะ การ็จด้ทุะเบ้ื้ยนเครื็�องหม่าย

การ็ค้าและเครื็�องหม่ายบื้ริ็การ็ดั้งน้�

ทัุ�งน้� ตั้วัอย่างเครื็�องหม่ายการ็ค้าและเครื็�องหม่ายบื้ริ็การ็ทุ้�สำาคัญ และตั้วัอย่างปร็ะเภทุสินค้าและบื้ริ็การ็ทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้รั็บื้ใบื้อนุญาต้แล้วัม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

• ร้็านค้าธุร็กิจค้าส่งและปล้ก

• จัด้การ็ธุร็กิจด้้านจำาหน่ายสินค้าปร็ะเภทุ

วััสดุ้ก่อสร้็าง

• สินค้าหัวัอุด้ของทุ่อปร็ะปา

Dohome

Dohome

A	STAR

1. สิทุธิการ็ใช้ั้ทุ้�ดิ้น 701.96

2. สิทุธิการ็ใช้ั้อาคาร็ 49.49

3. สิทุธิการ็ใช้ั้เครื็�องจักร็  33.83

 เครื็�องมื่อและอุปกร็ณ์ 

4. สิทุธิการ็ใช้ั้ยานพาหนะ 8.50

รวม	 793.78

ได้้รั็บื้ใบื้อนุญาต้แล้วั 133

อย่่ร็ะหว่ัางการ็พิจาร็ณาของ 25

กร็ม่ทุรั็พย์สินทุางปัญญา (1) 

อย่่ร็ะหว่ัางโอนกร็ร็ม่สิทุธิ� 0

จากบุื้คคลทุ้�เก้�ยวัโยงกัน

รวม	 158

ครบ ถููก ดีี...ทีี่� ดููโฮม
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ภาพเครื�องหุ้มายการค้า	/

เครื�องหุ้มายบริการ

เครื�องหุ้มายการค้า	/

เครื�องหุ้มายบริการ

ตัิวอย�างประเภทสินค้า	/	

บริการ

• แผู่้นพลาสติ้กกึ�งสำาเร็็จร่็ป

• แผู่้นพลาสติ้กใช้ั้ทุำาเฟอร์็นิเจอร์็

• แผู่้นอะล่มิ่เน้ยม่ในการ็ก่อสร้็าง

• แผู่้นสังกะส้

• สกร่็ 

• จอบื้ เส้ยม่ พลั�วั คร็าด้

• ชัั้�นเก็บื้ของ 

• ก๊อกนำ�า

• ฝั่กบัื้วั

• อ่างอาบื้นำ�า

• วััสดุ้ป่พื�นทุำาด้้วัยไม้่

• หม้่อหุงข้าวั

• เต้าร้็ด้ไฟฟ้า

• เครื็�องปั�นนำ�าผู้ลไม้่

• เครื็�องตั้ด้ไฟฟ้าอัต้โนมั่ติ้

• ต้่้ควับื้คุม่ไฟ

• ร็างปลั�กไฟ

• สินค้าเครื็�องมื่อช่ั้างปร็ะเภทุต่้างๆ

• อุปกร็ณ์เซฟต้้� ร็องเทุ้านิร็ภัย หม่วักนิร็ภัย

• สินค้าเฟอร์็นิเจอร์็ โซฟา โต๊้ะ เก้าอ้�

• สินค้าเครื็�องครั็วั ซิงค์ล้างจาน เต้าแก๊ส

Aluguard

หัวเส่อ

Siena

Finext

Oppa

PowerMaxQ

NASH

HEAP

BRONOS
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายการ็ลงทุุนในบื้ริ็ษััทุย่อยและ

บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ทุ้�สอด้คล้องกับื้เป้าหม่าย วิัสัยทัุศน์ และแผู้น

กลยุทุธ์ในการ็เติ้บื้โต้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งจะทุำาให้กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ผู้ลปร็ะกอบื้การ็หรื็อผู้ลกำาไร็เพิ�ม่ขึ�น เพื�อ

เสริ็ม่สร้็างควัาม่มั่�นคง หรื็อลงทุุนในธุร็กิจทุ้�เอื�อ

ปร็ะโยชั้น์ (Synergy) กับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุฯ 

บื้ริ็ษััทุย่อย และ/หรื็อบื้ริ็ษััทุร่็วัม่อาจพิจาร็ณาลงทุุนใน

ธุร็กิจอื�นเพิ�ม่เติ้ม่หากเป็นธุร็กิจทุ้�ม้่ศักยภาพการ็เติ้บื้โต้

หรื็อสาม่าร็ถต้่อยอด้ทุางธุร็กิจ หรื็อเป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อ

ธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งสาม่าร็ถสร้็างผู้ลต้อบื้แทุนทุ้�

ด้้ในการ็ลงทุุน โด้ยกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ จะพิจาร็ณาสัด้ส่วันการ็

ลงทุุน กำาไร็ทุ้�คาด้วั่าจะได้้รั็บื้ ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจจะเกิด้

ขึ�น สถานะทุางการ็เงินของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ถึง

วิัเคร็าะหค์วัาม่เปน็ไปได้้ของการ็ลงทุุนและพจิาร็ณาถงึ

ศักยภาพ ก่อนการ็ต้ดั้สินใจลงทุุนในโคร็งการ็ต้า่งๆ โด้ย

การ็อนุมั่ติ้การ็ลงทุุนดั้งกล่าวัจะต้้องได้้รั็บื้การ็พิจาร็ณา

จากทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อทุ้�ปร็ะชุั้ม่

ผู้่้ถือหุ้นต้าม่ขอบื้เขต้อำานาจการ็อนุมั่ติ้ทุ้�กำาหนด้ ทัุ�งน้� 

ในการ็ขออนุมั่ติ้การ็ลงทุุนดั้งกล่าวัจะต้้องสอด้คล้อง

เป็นไปต้าม่ข้อบัื้งคับื้และหลักเกณฑ์์ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง

ของคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุน สำานักงาน ก.ล.ต้. 

และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ ซึ�งร็วัม่ถึงหลักเกณฑ์์เก้�ยวักับื้

การ็ได้้ม่าหรื็อจำาหน่ายไปซึ�งทุรั็พย์สิน การ็ทุำาร็ายการ็

ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน และการ็เปิด้เผู้ยสาร็สนเทุศ

งานท่ี่�ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่่ม้่ -

1.3	 โครงสร้างการถ่ือหุ้นข่องกลุ่ม
บริษััที่

1.3.1	 โครงสร้างการถ่ือหุ้นข่องกลุ่มบริษััที่

ณ ปัจจุบัื้น บื้ริ็ษััทุฯ ม้่บื้ริ็ษััทุย่อยในกลุ่ม่จำานวัน 2 

บื้ริ็ษััทุ และม้่โคร็งสร็า้งการ็ถอืหุ้นของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ ดั้งน้� 

Dohome
Group

Dohome
Energy

100% 100%
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ข้่อมูลบริษััที่ท่ี่�	บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน)	ถ่ือครองตัิ�งแต่ิร้อยละ	10	ข้่�นไป

1.	 บริษัท	ด้โฮม	กรุ�ป	จำากัด	

 ทุ้�ตั้�ง  37-47 ถนนศร้็ม่งคล ต้.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ อ.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ จ.อุบื้ลร็าชั้ธาน้

 โทุร็ศัพท์ุ  0 4595 9888

 ปร็ะเภทุธุร็กิจ  การ็ซื�อและการ็ขายอสังหาริ็ม่ทุรั็พย์ทุ้�เป็นของต้นเองทุ้�ไม่่ใช่ั้ เพื�อเป็นทุ้�พักอาศัย

 จำานวันหุ้นจด้ทุะเบ้ื้ยน  4,000,000 หุ้น ม่่ลค่าหุ้นละ 100 บื้าทุ 

 จำานวันหุ้นทุ้�ถือคร็อง  3,999,998 หุ้น (ร้็อยละ 99.99)

2.	 บริษัท	ด้โฮม	เอนเนอร์จี	จำากัด

 ทุ้�ตั้�ง 37 ถนนศร้็ม่งคล ต้.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ อ.วัาริ็นชั้ำาร็าบื้ จ.อุบื้ลร็าชั้ธาน้

 โทุร็ศัพท์ุ 0 4595 9888

 ปร็ะเภทุธุร็กิจ การ็ผู้ลิต้และการ็ส่งไฟฟ้า

 จำานวันหุ้นจด้ทุะเบ้ื้ยน 600,000 หุ้น ม่่ลค่าหุ้นละ 100 บื้าทุ

 จำานวันหุ้นทุ้�ถือคร็อง 599,997 หุ้น (ร้็อยละ 99.99)

ทุนจดทะเบียน
ชำำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส�วนการถืือหุุ้้น
โดยติรง	
(ร้อยละ)

สัดส�วนการ
ถืือหุุ้้นโดยอ้อม

(ร้อยละ)

ชืำ�อบริษัท
วัติถุืประสงค์

การประกอบธุุรกิจ

1. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้ ถือคร็องทุ้�ดิ้นของกลุ่ม่ 400.00 99.99 -

  บื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�ใช้ั้ในการ็

  ปร็ะกอบื้กิจการ็

2. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอนเนอร์็จ้ จำากัด้ ผู้ลิต้และจำาหน่ายไฟฟ้า 60.00 99.99 -

  จากพลังงานแสงอาทิุต้ย์

  ทุ้�ติ้ด้ตั้�งบื้นหลังคา (Solar 

  Rooftop) ให้แก่กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256450



ชืำ�อบุคคล	/	นิติิบุคคล จำานวนหุุ้้น
ร้อยละของจำานวนหุุ้้น

ที�จำาหุ้น�ายแล้วทั�งหุ้มด

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	• ณ วัันทุ้� 30 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันผู้่้ถือหุ้นร็ายย่อย (Free Float) อย่่ทุ้�ปร็ะม่าณร้็อยละ 26.8 และม้่สัด้ส่วันการ็
  ถือหุ้นของนักลงทุุนสถาบัื้นอย่่ทุ้�ปร็ะม่าณร้็อยละ 12.6
 • ผู้่้ถือหุ้นลำาดั้บื้ทุ้� (1) บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ โฮลดิ้�ง จำากัด้ ม้่ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ คือ นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ถือหุ้นร้็อยละ 35.0 และ

นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ถือหุ้นร้็อยละ 35.0 ของจำานวันหุ้นจำาหน่ายแล้วัทัุ�งหม่ด้ (ข้อม่่ล ณ วัันทุ้� 17 ธันวัาคม่ 2564)
 • ผู้่้ถือหุ้นลำาดั้บื้ทุ้� (7) AMPLUS HOLDINGS LIMITED ม้่ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ คือ นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ถือหุ้นร้็อยละ 35.0 

และนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ถือหุ้นร้็อยละ 35.0 ของจำานวันหุ้นจำาหน่ายแล้วัทัุ�งหม่ด้ (ข้อม่่ล ณ เม่ษัายน 2563)
 • ผู้่้ถือหุ้นลำาดั้บื้ทุ้� (10) นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ ถือหุ้นผู่้านคัสโต้เด้้ยน (Custodian) จำานวัน 60,000,000 หุ้น

1.4	 ทุี่นจดที่ะเบ่ยนและทุี่นชุำาระแล้ว
1.4.1	 ทุี่นจดที่ะเบ่ยน/ทุี่นชุำาระแล้ว/จำานวนหุ้น

ณ วัันทุ้� 30 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุม้่

• จำานวนหุุ้้นจดทะเบียน	:	

 3,243,684,982 หุ้น ม่่ลค่าหุ้นละ 1 บื้าทุ 

• จำานวนหุุ้้นชำำาระแล้ว	:	

 2,422,170,022 หุ้น ม่่ลค่าหุ้นละ 1 บื้าทุ

• ชืำ�อติลาดหุ้ลักทรัพย์ที�จดทะเบียน	:	

 ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย 

• ชืำ�อที�ใช้ำในการซื่�อขาย	:  DOHOME

จากข้อม่่ลการ็ถือหุ้นสามั่ญของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�ถือหุ้นผู่้าน

บื้ริ็ษััทุ ไทุยเอ็นว้ัด้้อาร์็ จำากัด้ (Thai NVDR) ณ 30 

ธันวัาคม่ 2564 ม้่จำานวัน 26,232,429 หุ้น หรื็อคิด้เป็น

ร้็อยละ 1.1 ของจำานวันหุ้นทุ้�จำาหน่ายแล้วัทัุ�งหม่ด้ ทัุ�งน้�

หุ้นสามั่ญทุ้�ถือโด้ย Thai NVDR น้�จะไม่่สาม่าร็ถใช้ั้สิทุธิ

ออกเส้ยงในการ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นได้้ ยกเว้ันกร็ณ้การ็ใช้ั้

สิทุธิออกเส้ยงเพื�อลงม่ติ้เก้�ยวักับื้การ็เพิกถอนหุ้นออก

จากการ็เป็นหลักทุรั็พย์จด้ทุะเบ้ื้ยนในต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

(Delist) ดั้งนั�นจำานวันหุ้นทุ้�ม้่สิทุธิออกเส้ยงของบื้ริ็ษััทุฯ 

จะลด้ลง ซึ�งจะทุำาให้สิทุธิในการ็ออกเส้ยงของผู้่้ถือหุ้น

ร็ายอื�นเพิ�ม่ขึ�น ทัุ�งน้� ผู้่้ถือหุ้นและนักลงทุุนสาม่าร็ถ

ต้ร็วัจสอบื้จำานวันหุ้นทุ้�ถือโด้ย Thai NVDR ได้้จาก

เว็ับื้ไซต์้ของต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ เพื�อปร็ะโยชั้น์ในการ็

พิจาร็ณาใช้ั้สิทุธิออกเส้ยงต่้อไป

 1. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ โฮลดิ้�ง จำากัด้ 682,500,000 28.2

 2. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 273,000,000 11.3

 3. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 204,749,999 8.5

 4. นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 136,500,000 5.6

 5. นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 136,500,000 5.6

 6. น.พ.พงศ์ศักดิ้� ธร็ร็ม่ธัชั้อาร้็ 132,138,575 5.5

 7. AMPLUS HOLDINGS LIMITED 130,129,998 5.4

 8. นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ 76,500,000 3.2

 9. นายจ้ร็เด้ชั้ จงวััฒนาศิลป์กุล 62,944,200 2.6

 10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,000,000 2.5

1.3.2	 ผู้ถ่ือหุ้น

รายชืำ�อผ้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ�

ณ วัันปิด้สมุ่ด้ทุะเบ้ื้ยน วัันทุ้� 30 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ทุุนจด้ทุะเบ้ื้ยน 3,243,684,982 หุ้น เร้็ยกชั้ำาร็ะแล้วั 

2,422,170,022 หุ้น ผู้่้ถือหุ้นทุ้�ถือหุ้นส่งสุด้ 10 อันดั้บื้แร็ก ปร็ะกอบื้ด้้วัย
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1.4.2	 หุ้นประเภที่อ่�นท่ี่�ม่สิที่ธิหร่อเง่�อนไข่แติก
ต่ิางจากหุ้นสามัญ

- ไม่่ม้่ -

1.4.3	 ข้่อจำากัดหุ้นต่ิางด้าว

ผู้่้ถือหุ้นชั้าวัต่้างชั้าติ้สาม่าร็ถถือหุ้น และม้่ชืั้�อปร็ากฏิ

บื้นทุะเบ้ื้ยนหลักทุรั็พย์ของบื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่กันได้้ไม่่เกิน

ร้็อยละ 30 ของจำานวันหุ้นทุ้�ออกชั้ำาร็ะแล้วั โด้ย ณ วััน

ทุ้� 30 ธันวัาคม่ 2564 หุ้นของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�ถือคร็องโด้ย

ชั้าวัต่้างชั้าติ้อย่่ทุ้�ปร็ะม่าณร้็อยละ 10.1%

1.5	 การออกหลักที่รัพัย์อ่�น
- ไม่่ม้่ - 

1.6	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลข่องบริษััที่
	 ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน)

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายจ่ายเงินปันผู้ลในอัต้ร็าไม่่น้อยกว่ัา

ร้็อยละ 30.0 (สาม่สิบื้) ของกำาไร็สุทุธิจากงบื้เฉพาะ

กิจการ็ภายหลังจากหักภาษ้ัเงินได้้นิติ้บุื้คคลและการ็

จัด้สร็ร็ทุุนสำาร็องต่้างๆ ทุุกปร็ะเภทุต้าม่ทุ้�ได้้กำาหนด้ไว้ั

ในกฎหม่ายและข้อบัื้งคับื้ของบื้ริ็ษััทุฯ 

การ็จ่ายเงินปันผู้ลดั้งกล่าวัอาจม้่การ็เปล้�ยนแปลงได้้ 

ขึ�นอย่่กับื้ควัาม่จำาเปน็และควัาม่เหม่าะสม่อื�นๆ ต้าม่ทุ้�

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุเห็นสม่ควัร็ เช่ั้น ผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน 

สภาพคล่องทุางการ็เงิน กร็ะแสเงินสด้ ฐานะทุางการ็

เงิน ควัาม่จำาเป็นในการ็ใช้ั้เป็นเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนเพื�อ

บื้ริ็หาร็กิจการ็และการ็ขยายธุร็กิจของบื้ร็ิษััทุฯ ภาวัะ

เศร็ษัฐกิจ และควัาม่เหม่าะสม่อื�นๆ ในอนาคต้

ทัุ�งน้� การ็จ่ายเงินปันผู้ลปร็ะจำาปีจะต้้องได้้รั็บื้อนุมั่ติ้จาก

ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น เว้ันแต่้การ็จ่ายเงินปันผู้ลร็ะหว่ัางกาล

ซึ�งคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุอาจอนุม่ัต้ิจ่ายเงินปันผู้ล

ร็ะหว่ัางกาลได้้เป็นครั็�งคร็าวั เมื่�อเห็นว่ัาบื้ริ็ษััทุฯ ม้่กำาไร็

สม่ควัร็พอทุ้�จะทุำาเช่ั้นนั�นได้้ โด้ยจะร็ายงานการ็จ่าย

ปันผู้ลดั้งกล่าวัให้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นทุร็าบื้ในการ็ปร็ะชุั้ม่

คร็าวัถัด้ไป

ข้อม่่ลการ็จ่ายเงินปันผู้ลย้อนหลัง 2 ปีของบื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ 

จำากัด้ (ม่หาชั้น) เป็นดั้งน้�

2.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลข่องบริษััที่ย่อย

ในการ็พิจาร็ณาจ่ายเงินปันผู้ลของบื้ริ็ษััทุย่อยนั�นจะอย่่

ภายใต้้อำานาจการ็พิจาร็ณาอนุมั่ติ้ของคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นของบื้ร็ษัิัทุย่อยแต่้ละ

บื้ริ็ษััทุ โด้ยจะต้้องคำานึงถึงผู้ลด้ำาเนินงาน สภาพคล่อง

ทุางการ็เงิน กร็ะแสเงินสด้ ฐานะทุางการ็เงิน ควัาม่

จำาเป็นในการ็ใช้ั้เป็นเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนเพื�อบื้ริ็หาร็กิจการ็

และการ็ขยายธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุ ภาวัะเศร็ษัฐกิจ ร็วัม่ถึง

ปัจจัยอื�นๆ ต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อทุ้�

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นของบื้ริ็ษััทุย่อยแต่้ละบื้ริ็ษััทุเห็นสม่ควัร็

ทัุ�งน้� เพื�อให้การ็จ่ายเงินปันผู้ลของบื้ริ็ษััทุย่อยเป็นไป

ต้าม่หลักบื้ร็ร็ษััทุภิบื้าล ม้่ควัาม่โปร่็งใส และต้ร็วัจสอบื้

ได้้ เมื่�อบื้ริ็ษััทุย่อยม้่การ็จ่ายเงินปันผู้ล กร็ร็ม่การ็ผู้่้เป็น

ตั้วัแทุนของบื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งเข้าเป็นกร็ร็ม่การ็ในบื้ริ็ษััทุย่อย

แต่้ละบื้ริ็ษััทุจะทุำาการ็ร็ายงานให้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุของบื้ริ็ษััทุฯ ทุร็าบื้ในการ็ปร็ะชุั้ม่คร็าวัถัด้ไป

อัต้ร็าการ็จ่ายหุ้นปันผู้ล (จำานวันหุ้นเดิ้ม่ : หุ้นปันผู้ล) (6 : 1) (12 : 1)

ม่่ลค่าหุ้นปันผู้ลต่้อหุ้น 0.166666666667 0.0833333333

ม่่ลค่าเงินสด้ปันผู้ลต่้อหุ้น (หน่วัย : บื้าทุ/หุ้น) 0.018518518519 0.0092592593

ร็วัม่ม่่ลค่าการ็จ่ายปันผู้ล (หน่วัย : บื้าทุ/หุ้น) 0.185185185186 0.0925925926

อัต้ร็าการ็จ่ายเงินปันผู้ลเทุ้ยบื้กับื้กำาไร็สุทุธิ 52.98% 30.96%

2562 2563

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256452



2.	การบริหารจัดการความเส่�ยง

ปัจจัยควัาม่เส้�ยงทุ้�ม้่นัยสำาคัญบื้างปร็ะการ็อันอาจม้่

ผู้ลกร็ะทุบื้ในทุางลบื้ต้อ่กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ และม่่ลค่าหุ้นของ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ นอกเหนือจากปัจจัยควัาม่เส้�ยงทุ้�ปร็ากฏิ

ในเอกสาร็ฉบื้บัื้น้� อาจม้่ควัาม่เส้�ยงอื�นๆ ซึ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ไม่่อาจทุร็าบื้ได้้ในขณะน้� หรื็อเป็นควัาม่เส้�ยงทุ้�กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ พิจาร็ณาในขณะน้�ว่ัาไม่่เป็นสาร็ะสำาคัญซึ�งอาจ

เป็นปัจจัยควัาม่เส้�ยงทุ้�ม้่ควัาม่สำาคัญต่้อไปในอนาคต้ 

ควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวัอาจม้่ผู้ลกร็ะทุบื้อย่างม้่นัยสำาคัญ

ต่้อธุร็กิจ ร็ายได้้ ผู้ลกำาไร็ ผู้ลด้ำาเนินงาน กร็ะแสเงินสด้ 

ฐานะการ็เงิน สินทุรั็พย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุุน

ต้ลอด้จนโอกาสทุางธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

2.1	 นโยบายและแผนการบริหาร
ความเส่�ยง

บื้ริ็ษััทุต้ร็ะหนักและเล็งเห็นควัาม่สำาคัญต่้อการ็บื้ร็ิหาร็

ควัาม่เส้�ยงองค์กร็ทุ้�ด้้เพื�อขับื้เคลื�อนองค์กร็ให้ม้่การ็

เติ้บื้โต้ และ ขยายธุร็กิจอย่างม้่เสถ้ยร็ภาพ ม้่ฐานะการ็

เงินทุ้� มั่�นคงและสาม่าร็ถสร้็างผู้ลต้อบื้แทุนให้แก่

ผู้่้ถือหุ้นในร็ะด้ับื้ทุ้�เหม่าะสม่ ต้ลอด้จนเพื�อเป็นการ็

ด้ำาเนินต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ (Good 

Corporate Governance) ร็วัม่ทัุ�งการ็ถ่วังดุ้ลอำานาจ  

(Check and Balance) ในภาวัะการ็แข่งขันทุางธุร็กิจทุ้�

บื้ริ็ษััทุต้้องเผู้ชิั้ญอย่่ในปัจจุบัื้น ซึ�งเกิด้การ็เปล้�ยนแปลง

อย่่ต้ลอด้เวัลา ไม่่ว่ัาจะเกิด้จากปัจจัยภายนอกหร็ือ

ปัจจัยภายใน อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อควัาม่สาม่าร็ถในการ็

บื้ร็ร็ลุเป้าหม่ายและภาร็กิจหลักของ บื้ริ็ษััทุ โด้ยในเบืื้�อง

ต้้นได้้ม่อบื้หม่ายให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงรั็บื้

ผิู้ด้ชั้อบื้ในการ็กำาหนด้นโยบื้ายด้้านการ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่ 

เส้�ยงให้คร็อบื้คลุม่ทัุ�งองค์กร็ กำากับื้ด่้แลให้ม้่ร็ะบื้บื้หรื็อ

กร็ะบื้วันการ็บื้ร็หิาร็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงเพื�อลด้ผู้ลกร็ะทุบื้

ต่้อธุร็กิจของ บื้ริ็ษััทุอย่างเหม่าะสม่

นิยามความเส่�ยงและการบริหารความเส่�ยง

ควัาม่เส้�ยง (Risks) หม่ายถึง “โอกาส / เหตุ้การ็ณ์ทุ้�ไม่่

แน่นอนต่้างๆ หรื็อสิ�งทุ้�ทุำาให้แผู้นงานหรื็อการ็ด้ำาเนิน

การ็อย่่ ณ ปัจจุบัื้นไม่่บื้ร็ร็ลุวััต้ถุปร็ะสงค์ / เป้าหม่าย

ทุ้�กำาหนด้ไว้ั โด้ยก่อให้เกิด้ผู้ลกร็ะทุบื้เชิั้งลบื้ต่้อองค์กร็ 

ทัุ�งในแง่ของผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�เป็นตั้วัเงินหรื็อผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�ม้่

ต่้อภาพลักษัณ์และชืั้�อเส้ยงขององค์กร็”

การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง (Risk Management) หม่ายถึง 

“กร็ะบื้วันการ็ทุ้�ปฏิิบัื้ติ้โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็และ 

บุื้คลากร็ทุุกคนในองค์กร็ เพื�อช่ั้วัยในการ็กำาหนด้

กลยุทุธ์และด้ำาเนินงาน โด้ยกร็ะบื้วันการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่

เส้�ยงได้้รั็บื้การ็ออกแบื้บื้ เพื�อให้สาม่าร็ถบ่ื้งช้ั้�เหตุ้การ็ณ์

ทุ้�อาจเกิด้ขึ�นและม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อองค์กร็ และสาม่าร็ถ

จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงให้อย่่ในร็ะดั้บื้ทุ้�องค์กร็ ยอม่รั็บื้ เพื�อ

ให้ได้้รั็บื้ควัาม่มั่�นใจอย่างสม่เหตุ้สม่ผู้ล ในการ็บื้ร็ร็ลุ

วััต้ถุปร็ะสงค์ทุ้�องค์กร็กำาหนด้ไว้ั” 

วัติถุืประสงค์ข่องการบริหารความเส่�ยง	

1. เพื�อนำาร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทุ้�เป็นม่าต้ร็ฐาน

 สากลม่าปฏิิบื้ตั้ใิช้ั้ในแนวัทุางเด้้ยวักันทัุ�วัทัุ�งองค์กร็ 

และกำาหนด้ให้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงเป็นส่วันหนึ�ง

ในการ็ตั้ด้สินใจ การ็กำาหนด้กลยุทุธ์ แผู้นงาน และ

การ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ 

2. เพื�อกำาหนด้ม่าต้ร็การ็ และแนวัทุางบื้ริ็หาร็จัด้การ็

ควัาม่เส้�ยงทุ้�เหลืออย่่ให้อย่่ในร็ะดั้บื้ทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้

ขององค์กร็ โด้ยพิจาร็ณาม่าต้ร็การ็ทุ้�จะลด้โอกาส 

และ/หรื็อ ผู้ลกร็ะทุบื้จากควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจจะเกิด้

ขึ�นได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ อันจะเป็น การ็ผู้ลักดั้น

ให้สาม่าร็ถบื้ร็ร็ลุวััต้ถุปร็ะสงค์ขององค์กร็ทุ้�กำาหนด้

ไว้ั ทัุ�งในร็ะดั้บื้องค์กร็และในร็ะดั้บื้หน่วัยงาน 

3. เพื�อสาม่าร็ถร็ะบุื้ควัาม่เส้�ยงหรื็อวิักฤต้การ็ณ์ทุ้�ไม่่

คาด้คิด้ และสาม่าร็ถต้อบื้สนองการ็ลด้ควัาม่ส่ญเส้ย

 หรื็อควัาม่ เส้ยหายต่้อองค์กร็ได้้อย่างเหม่าะสม่

และทัุนกาล 

4. เ พื� อ ใ ห้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ ริ็หาร็ควัาม่ เ ส้� ย ง 

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ ได้้รั็บื้ทุร็าบื้ขอ้ม่่ลควัาม่เส้�ยง

ทุ้�สำาคัญ แนวัโน้ม่ของควัาม่เส้�ยง และควัาม่เส้�ยง

 ในภาพร็วัม่ ต้ลอด้จนกำากับื้ด่้แลควัาม่เส้�ยงได้้

อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพและปร็ะสิทุธิผู้ล
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5. เพื�อให้ทุุกส่วันงานม้่หน้าทุ้�ร็ะบุื้ ปร็ะเมิ่นและบื้ริ็หาร็

 จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงทุ้�สำาคัญๆ อย่างสม่ำ�าเสม่อ ร็วัม่ถึง

 กร็ณ้ทุ้�ม้่เหตุ้การ็ณ์ กิจกร็ร็ม่ กร็ะบื้วันการ็ และ/

หรื็อ โคร็งการ็ทุ้�สำาคัญ หรื็อยังไม่่เคยปฏิิบัื้ติ้ หรื็อ

การ็เปล้�ยนแปลงทุ้�ม้่สาร็ะสำาคัญ ภายในองค์กร็ 

โด้ยคำานึงถึงร็ะดั้บื้ควัาม่เส้�ยงทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้ และ

ควัาม่สาม่าร็ถทุ้�ปฏิิบัื้ติ้ได้้จริ็งด้้วัยต้้นทุุนทุ้�เหม่าะสม่ 

6. เพื�อให้ม้่การ็สื�อสาร็ และถ่ายทุอด้ควัาม่ร้่็การ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงให้พนักงานอย่างสม่ำ�าเสม่อ และ

พัฒนาพนักงานใหม้้่ ควัาม่เข้าใจ ม้่ควัาม่ต้ร็ะหนกั

การ็เป็นเจ้าของควัาม่เส้�ยง ต้ลอด้จนม้่การ็บื้ริ็หาร็

ควัาม่เส้�ยงร่็วัม่กันภายใต้้งานทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ 

7. เพื�อเป็นการ็ด้ำาเนินการ็ต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แล

กิจการ็ทุ้�ด้้ (Good Corporate Governance) และ

ถ่วังดุ้ลอำานาจ(Check and Balance) บื้ริ็ษััทุแบ่ื้ง

แยกหน้าทุ้�ด้้านการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงออกจากงาน

ด้้านทุ้�ก่อให้เกิด้ควัาม่เส้�ยง (Business Unit) อนึ�ง 

เพื�อให้การ็จัด้การ็ด้้านควัาม่เส้�ยงเป็นไปอย่าง

 ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ จึงเห็นควัร็ให้บื้ริ็ษััทุจัด้ตั้� ง 

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ซึ�งได้้รั็บื้ม่อบื้หม่าย

จากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ เพื�อติ้ด้ต้าม่ปร็ะเด็้น

ควัาม่เส้�ยงและจัด้การ็ควัาม่เส้�ยงให้เป็นไปอย่าง

เหม่าะสม่และทัุนต่้อเหตุ้การ็ณ์ 

ระดับความเส่�ยงท่ี่�ยอมรับได้

ร็ะดั้บื้ควัาม่เส้�ยงทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้ (Risk Appetite) คือ ร็ะดั้บื้

ควัาม่เส้�ยงส่งสุด้ทุ้�ยอม่ร็บัื้ได้้ในร็ะด้บัื้องคก์ร็ กำาหนด้ขึ�น

โด้ย ฝ่่ายบื้ริ็หาร็ภายใต้้การ็กำากับื้ด่้แลของคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง และให้ใช้ั้ปร็ะกอบื้การ็ปร็ะเมิ่นและ

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง โด้ยควัาม่เส้�ยงใด้ก็ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้การ็

วิัเคร็าะห์และปร็ะเมิ่นแล้วัพบื้ว่ัาอาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้

ต่้อบื้ริ็ษััทุเกินกว่ัาร็ะดั้บื้ควัาม่เส้�ยงทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้ให้

หน่วัยงานเจ้าของควัาม่เส้�ยงนั�นๆ จัด้ทุำาแผู้นปฏิิบัื้ติ้

งานบื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง และร็ายงานต่้อคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

นโยบายการบริหารความเส่�ยง

บื้ริ็ษััทุได้้ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญและควัาม่จำาเป็นทุ้�

ต้้องนำาร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงต้าม่ม่าต้ร็ฐานสากล

ม่าใช้ั้ในการ็บื้ร็ิหาร็ โด้ยมุ่่งหวัังให้บื้ริ็ษััทุเป็นองค์กร็

สำาคัญทุ้�สร้็างควัาม่พึงพอใจให้กับื้ล่กค้า ม้่ภาพลักษัณ์

ทุ้�ด้้ และพัฒนาการ็ ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุให้เป็นไปใน

แนวัทุางเด้้ยวักันทัุ�วัองค์กร็ จึงกำาหนด้นโยบื้ายการ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ดั้งน้�

1. คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็หิาร็ควัาม่เส้�ยงม้่หน้าทุ้�พิจาร็ณา

กำาหนด้นโยบื้ายการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทัุ�งภายนอก

และภายในบื้ริ็ษััทุให้ม้่ควัาม่คร็อบื้คลุม่ และ

สอด้คล้องกับื้กลยุทุธ์และทิุศทุางของธุร็กิจ ทัุ�งน้� 

ต้้องคร็อบื้คลุม่ควัาม่เส้�ยงอย่างน้อย 4 ปร็ะการ็ 

ดั้งน้�

(ก) ควัาม่เส้�ยงทุางการ็เงิน (Financial Risk) 

(ข) ควัาม่เส้�ยงด้้านการ็ด้ำาเนินงาน (Operational 

Risk) 

(ค) ควัาม่เส้�ยงด้้านกลยุทุธ์การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

 (Strategic Risk) 

(ง) ควัาม่เส้�ยงด้้านการ็ปฏิิบัื้ต้ิต้าม่กฎร็ะเบ้ื้ยบื้ 

(Compliance Risk)

2. กำาหนด้ให้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงเป็นควัาม่

 รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของพนักงานในทุุกร็ะดั้บื้ชัั้�นทุ้�ต้้อง

ต้ร็ะหนักถึงควัาม่เส้�ยงทุ้�ม้่ในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานใน

หน่วัยงานของต้นและองค์กร็ โด้ยให้ควัาม่สำาคัญ

ในการ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงด้้านต้่างๆ ได้้รั็บื้การ็ 

บื้ริ็หาร็จัด้การ็ภายใต้้การ็ควับื้คุม่ภายในอย่างม้่

ร็ะบื้บื้ ให้อย่่ในร็ะดั้บื้ทุ้�เพ้ยงพอและเหม่าะสม่ 

3. ให้ม้่กร็ะบื้วันการ็บื้ร็หิาร็ควัาม่เส้�ยงองค์กร็ทุ้�เป็นไป

ต้าม่ม่าต้ร็ฐานทุ้�ด้้ต้าม่แนวัปฏิิบัื้ติ้สากล เพื�อให้เกิด้

การ็บื้ริ็หาร็ จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้

กับื้การ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุอย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ 

เกิด้การ็พัฒนาและม้่การ็ ปฏิิบัื้ติ้งานด้้านการ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทัุ�วัทัุ�งองค์กร็ในทิุศทุางเด้้ยวักัน 

โด้ยนำาร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงม่าเป็นส่วัน 

หนึ�งในการ็ตั้ด้สินใจ การ็วัางแผู้นกลยุทุธ์ แผู้นงาน 

และการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ ร็วัม่ถึงการ็มุ่่งเน้น

ให้บื้ร็ร็ลุ วััต้ถุปร็ะสงค์ เป้าหม่าย วิัสัยทัุศน์ พันธกิจ

 กลยุทุธ์ทุ้�กำาหนด้ไว้ั เพื�อสร้็างควัาม่เป็นเลิศในการ็

 ปฏิิบัื้ติ้งานและสร็้างควัาม่เชืั้�อมั่�นของผู้่้เก้�ยวัข้อง 
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4. ม้่การ็กำาหนด้แนวัทุางป้องกันและบื้ร็ร็เทุาควัาม่

เส้�ยงจากการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ เพื�อหล้กเล้�ยง

ควัาม่เส้ยหาย หรื็อควัาม่ส่ญเส้ยทุ้�อาจจะเกิด้ขึ�น 

ร็วัม่ถึงการ็ติ้ด้ต้าม่และปร็ะเมิ่นผู้ลการ็บื้ริ็หาร็

ควัาม่เส้�ยงอย่างสม่ำ�าเสม่อ 

5. ส่งเสริ็ม่และพัฒนาการ็นำาร็ะบื้บื้เทุคโนโลย้

สาร็สนเทุศทุ้�ทัุนสมั่ยม่าใช้ั้ในกร็ะบื้วันการ็บื้ร็ิหาร็

ควัาม่เส้�ยงของบื้ริ็ษััทุ และสนับื้สนุนให้บุื้คลากร็

 ทุุกร็ะดั้บื้สาม่าร็ถเข้าถึงแหล่งข้อม่่ลข่าวัสาร็

 การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงอย่างทัุ�วัถึง ต้ลอด้จนการ็ 

จัด้ร็ะบื้บื้การ็ร็ายงานการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงให้

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงเป็นไปอย่างม้่

ปร็ะสิทุธิภาพ

นโยบื้ายบื้ร็หิาร็ควัาม่เส้�ยงน้�ให้ม้่ผู้ลใช้ั้บัื้งคับื้ตั้�งแต่้วัันทุ้� 

26 ม้่นาคม่ 2561 เป็นต้้นไป 

นโยบื้ายบื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงฉบัื้บื้น้�ได้้ผู่้านการ็พิจาร็ณา

และทุบื้ทุวันโด้ยทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ ครั็�งทุ้� 

1/2564 เมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564

2.2	 ความเส่�ยงเก่�ยวกับธุรกิจข่อง
กลุ่มบริษััที่ฯ

2.2.1	 ความเส่�ยงด้านการแข่่งขั่น	 และสภาพั
แวดล้อมที่างเศรษัฐกิจ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะกอบื้ธุร็กิจจำาหน่ายสินค้าและให้

บื้ริ็การ็ด้้านสนิค้าวััสดุ้ก่อสร้็างและอปุกร็ณ์ต้กแต้ง่บ้ื้าน 

ซึ�งเป็นกลุ่ม่อุต้สาหกร็ร็ม่ทุ้�ม้่ภาวัะการ็แข่งขันทุ้�รุ็นแร็ง 

ทัุ�งจากผู้่้ปร็ะกอบื้การ็ร็ายใหม่่ทุ้�เพิ�ม่ขึ�น และผู้่้ปร็ะกอบื้

การ็ร็ายเดิ้ม่ทุ้�พยายาม่เร่็งขยายสาขาเพื�อให้เข้าถึงกลุ่ม่

ผู้่้บื้ริ็โภคและคร็อบื้คลุม่ส่วันแบ่ื้งการ็ต้ลาด้ม่ากขึ�น 

นอกจากน้�การ็เปล้�ยนแปลงพฤติ้กร็ร็ม่ของผู้่้บื้ริ็โภคใน

การ็ซื�อ สินค้าผู่้านช่ั้องทุางออนไลนท้์ุ�เพิ�ม่ขึ�น อยา่งต่้อ

เนื�อง และผู้ลกร็ะทุบื้จากสถานการ็ณ์โร็คร็ะบื้าด้ เช่ั้น 

โร็ค COVID-19 ยังเป็นปัจจัยสำาคัญทุ้�อาจส่งผู้ลต่้อส่วัน

แบ่ื้งการ็ต้ลาด้และอาจทุำาให้ผู้ลปร็ะกอบื้การ็ของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ อาจไม่่เป็นไปต้าม่ทุ้�คาด้การ็ณ์ไว้ั

อย่างไร็ก็ต้าม่ ต้ลาด้วััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้ง

บ้ื้านยังคงม้่ศักยภาพในการ็เต้ิบื้โต้ ทัุ�งจากการ็ลงทุุน

ของภาคร็ัฐในโคร็งสร็้างพื�นฐานและการ็ขยายต้ัวัของ

ชุั้ม่ชั้นเม่ือง (Urbanization) นอกจากน้�กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

ต้ร็ะหนักถึงควัาม่เส้�ยงด้้านการ็แข่งขันและควัาม่เส้�ยง

จากควัาม่ผัู้นผู้วันของภาวัะเศร็ษัฐกิจอย่่เสม่อ จึงม้่การ็

ติ้ด้ต้าม่อย่างใกล้ชิั้ด้ อ้กทัุ�งยัง มุ่่งเน้นการ็สร้็างควัาม่รั็บื้

ร้่็ต่้อชืั้�อทุางการ็ค้า “ด่้โฮม่” และ “ด่้โฮม่ ทุ่โก” อย่างต่้อ

เนื�องโด้ยยึด้มั่�นต่้อวิัสัยทัุศน์ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ในการ็

เป็นศ่นย์ร็วัม่สินค้าและบื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและ

อุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านทุ้�คร็บื้ ถ่ก และด้้ทุ้�สุด้ สำาหรั็บื้ล่กค้า

ทุุกกลุ่ม่ โด้ยมุ่่งเน้นการ็นำาเสนอผู้ลิต้ภัณฑ์์ทุ้�หลาก

หลาย เพื�อต้อบื้สนองควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าอย่าง

คร็บื้วังจร็ ร็วัม่ถึงม้่แผู้นการ็พัฒนาผู้ลิต้ภัณฑ์์ภายใต้้

ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) เพื�อสร้็าง

ควัาม่แต้กต้่างของผู้ลิต้ภัณฑ์์ และการ็พัฒนาการ็ให้

บื้ริ็การ็ด้้านต่้างๆ ร็วัม่ถึงการ็ให้บื้ริ็การ็เก้�ยวักับื้ Home 

Service เพื�อต้อบื้สนองการ็ให้บื้ริ็การ็แบื้บื้คร็บื้วังจร็

อ้กทัุ�ง ได้้ม้่การ็พัฒนาร่็ปแบื้บื้การ็ทุำาการ็ต้ลาด้แบื้บื้ 

Omnichannel เพื�อเชืั้�อม่โยงการ็จัด้จำาหน่ายสินค้าหน้า

ร้็านและการ็เลือกซื�อ สินค้าผู่้านช่ั้องทุางออนไลน์ เพื�อ

ต้อบื้สนองพฤติ้กร็ร็ม่ของผู้่้บื้ริ็โภคทุ้�เปล้�ยนแปลงไป 

ร็วัม่ถึงม้่แผู้นปร็ับื้ปร็ุงและพัฒนากร็ะบื้วันการ็ปฏิิบัื้ติ้

งานและร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจผู่้านช่ั้องทุางออนไลน์ และการ็พัฒนา Customer 

Database เพื�อเพิ�ม่ปร็ะสิทุธิภาพการ็ทุำาการ็ต้ลาด้แบื้บื้ 

Omnichannel ของบื้ริ็ษััทุ ซึ�งร็องรั็บื้การ็เติ้บื้โต้ของ

บื้ริ็ษััทุในอนาคต้ และเพื�อให้บื้ริ็ษััทุเติ้บื้โต้อย่างมั่�นคง

และยั�งยืน

อย่างไร็ก็ด้้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็ติ้ด้ต้าม่ภาวัะเศร็ษัฐกิจ

อย่างใกล้ชิั้ด้ เพื�อให้สาม่าร็ถปรั็บื้แผู้นด้ำาเนินการ็ต้าม่

สถานการ็ณ์ทุ้�เปล้�ยนแปลงไปได้้อย่างเหม่าะสม่ และ

ทัุนทุ่วังทุ้

2.2.2	ความเส่�ยงจากความสามารถืในการ
	 จัดซ่�อ	/	จัดหาสินค้า

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้กลยุทุธ์การ็แข่งขันโด้ยมุ่่งเน้นการ็

สร็ร็หาสินค้าทุ้�ม้่คุณภาพ คร็บื้ถ้วัน ต้ร็งต้าม่ควัาม่
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ต้้องการ็ของล่กค้าและสาม่าร็ถแข่งขันทุางด้้านร็าคาได้้ 

แม้่ว่ัาจะต้้องเผู้ชิั้ญกับื้ควัาม่ผัู้นผู้วันของต้้นทุุนสินค้า 

โด้ยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม่วััสดุ้ก่อสร้็าง ซ่อม่แซม่และ

ต้กแต่้งม้่การ็แข่งขันทุ้�รุ็นแร็งเพิ�ม่ม่ากขึ�นซึ�งม้่สาเหตุ้ม่า

จาก สภาวัะเศร็ษัฐกิจ สภาวัะอุปสงค์และอุปทุานของ

สินค้า ค่าขนส่ง เป็นต้้น ดั้งนั�น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้้องเผู้ชิั้ญ

กับื้ควัาม่ทุ้าทุายในการ็จัด้หาและการ็สั�งซื�อสินค้าเพื�อ

ต้อบื้สนองต่้อควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้า โด้ยการ็วัางแผู้น

การ็สั�งซื�อสินค้าในปริ็ม่าณทุ้�เหม่าะสม่เพ้ยงพอต่้อการ็

ขายและควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้า แต่้ยังคงม้่การ็ควับื้คุม่

และติ้ด้ต้าม่ไม่่ให้ม้่สินค้าคงเหลือม่ากเกินไปเพื�อลด้

ต้้นทุุนการ็จัด้เก็บื้สินค้า ทัุ�งน้�หากกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ไม่่

สาม่าร็ถจัด้หาสินค้าทุ้�ม้่คุณภาพในร็าคาและปริ็ม่าณ

ต้าม่ทุ้�ต้้องการ็ได้้ อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ในทุางลบื้ต่้อธุร็กิจ 

ร็วัม่ถึงผู้ลการ็ด้ำาเนินงานและฐานะทุางการ็เงินของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

อย่างไร็ก็ด้้ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ต้ร็ะหนกัถึงควัาม่สำาคัญและ

ควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวัจึงได้้ม้่การ็จัด้ตั้�งทุ้ม่งานคอยด่้แล

และควับื้คุม่การ็จัด้หาและสั�งซื�อสินค้า ด้้วัยวิัธ้การ็

สร็ร็หาและคัด้เลือกผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อตั้วัแทุนจำาหน่าย

สินค้าร็ายใหม่่ๆ ทัุ�งในปร็ะเทุศและต่้างปร็ะเทุศอย่าง

สม่ำ�าเสม่อ เพื�อลด้ควัาม่เส้�ยงจากการ็พึ�งพิงผู้่้ผู้ลิต้สินค้า 

และ/หร็ือตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าน้อยร็าย ทัุ�งน้�เพื�อ

เป็นการ็สร้็างอำานาจต่้อร็องในร็ะยะยาวั ต้ลอด้จนม้่การ็

ปร็ะเมิ่นม่าต้ร็ฐานและศักยภาพของผู้่้ผู้ลิต้สินค้าอย่าง

สม่ำ�าเสม่อ เพื�อให้สาม่าร็ถจัด้หาสินค้าทุ้�ม้่คุณภาพและ

ม่าต้ร็ฐานได้้อย่างต่้อเนื�อง

นอกจากน้� สำาหร็บัื้กลุ่ม่สินค้าทุ้�ม้่ควัาม่ผู้นัผู้วันของร็าคา

ส่ง เช่ั้น สินค้ากลุ่ม่เหล็ก เป็นต้้น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็

ติ้ด้ต้าม่การ็เปล้�ยนแปลงของร็าคาสินค้ากลุ่ม่ดั้งกล่าวั

อย่างใกล้ชิั้ด้ และวิัเคร็าะห์แนวัโน้ม่ของร็าคา ร็วัม่ถึง

การ็ปร็ะม่าณการ็ยอด้ขายเพื�อวัางแผู้นการ็สั�งซื�อสินค้า

ในปริ็ม่าณทุ้�เหม่าะสม่ เพ้ยงพอต่้อการ็ขายอ้กทัุ�ง

ยังพิจาร็ณาปรั็บื้ร็าคาขายให้อ้างอิงกับื้ร็าคาต้ลาด้ 

(Market-Based Pricing) และยังม้่การ็กำาหนด้นโยบื้าย

เก้�ยวักับื้อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นเป้าหม่าย (Target Gross 

Profit Margin)

2.2.3	ความเส่�ยงจากการบริหารจัดการสินค้า
คงคลัง

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะกอบื้ธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่งและให้บื้ริ็การ็

ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้

วังจร็ โด้ยม้่แผู้นการ็ขยายสาขา เพื�อให้คร็อบื้คลุม่

จังหวััด้ต่้างๆ ทุ้�ม้่ศักยภาพอย่างต่้อเนื�อง ส่งผู้ลให้กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ต้้องบื้ริ็หาร็จัด้การ็และวัางแผู้นการ็จัด้เก็บื้

สินค้าคงคลังเพิ�ม่ม่ากขึ�น เพื�อร็องรั็บื้การ็เติ้บื้โต้ใน

อนาคต้และจำานวันสาขาทุ้�เพิ�ม่ม่ากขึ�น จนอาจส่งผู้ลให้

พื�นทุ้�คลังสินค้าจัด้เก็บื้สินค้าคงเหลือไม่่เพ้ยงพอ

นอกจากน้�สินค้าบื้างร็ายการ็ อาจเป็นสินค้าทุ้�นิยม่ใน

ร็ะยะหนึ�งเทุ่านั�น จึงอาจส่งผู้ลทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่

ควัาม่เส้�ยงจากการ็ลด้ลงของม่่ลค่าสินค้าคงเหลือ จาก

ค่าเผืู้�อการ็ลด้ม่่ลค่าของสินค้าเสื�อม่สภาพและล้าสมั่ย 

เมื่�อควัาม่นิยม่ของผู้่้บื้ริ็โภคเปล้�ยนแปลงไป อาจส่งผู้ล

ให้สินค้าล้าสมั่ยไม่่สาม่าร็ถจำาหน่ายได้้ต้าม่ทุ้�คาด้การ็ณ์

ไว้ัและอาจต้้องปรั็บื้ลด้ร็าคาสินค้า ร็วัม่ถึงทุำาให้เกิด้

ต้้นทุุนในการ็บื้ร็ิหาร็จัด้การ็ หร็ือเงินทุุนจม่ในสินค้า 

ร็วัม่ถึงควัาม่เส้ยหายในด้้านต่้างๆ อันอาจส่งผู้ลต่้อ

ปัญหาสภาพคล่องในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจได้้

อย่างไร็ก็ต้าม่กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่เส้�ยง

ดั้งกล่าวัและม้่ควัาม่ตั้�งใจทุ้�จะลด้ร็ะยะเวัลาขายสินค้า

เฉล้�ยอย่างต่้อเนื�อง ทัุ�งการ็เพิ�ม่ช่ั้องทุางจำาหน่ายและ

การ็ขายสินค้าผู่้านช่ั้องทุางออนไลน์ ร็วัม่ถึงการ็พัฒนา

คุณภาพการ็ให้บื้ริ็การ็ของพนักงานขาย การ็ปร็ับื้ปรุ็ง

ร่็ปแบื้บื้การ็จัด้เร้็ยงสินค้า การ็นำาเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ

เข้าม่าช่ั้วัยในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็สินค้าคงเหลือ การ็จัด้ตั้�ง

ศ่นย์กร็ะจายสินค้า (Distribution Center) ร็วัม่ถึงการ็

เจร็จาต่้อร็องกับื้ผู้่้ผู้ลิต้ และ/หรื็อตั้วัแทุนผู้่้จำาหน่าย

สินค้าในการ็ขอเปล้�ยนสินค้าบื้างร็ายการ็จากสินค้า

รุ่็นเดิ้ม่เป็นสินค้ารุ่็นใหม่่เพื�อลด้ผู้ลกร็ะทุบื้ดั้งกล่าวั

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ด้ำาเนินการ็นำาร็ะบื้บื้เก้�ยวักับื้กร็ะบื้วันการ็

เ ติ้ม่เ ต็้ม่สินค้าคงเหลือให้ เ พ้ยงพอต้ลอด้เวัลา

(Replenishment) เข้าม่าช่ั้วัยในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็สินค้า

คงเหลือของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งจะช่ั้วัยให้บื้ริ็หาร็จัด้การ็

สินค้าคงเหลือและการ็ลด้ร็ะยะเวัลาขายสินค้าเฉล้�ย

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพด้้ยิ�งขึ�น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256456



2.2.4	ความเส่�ยงจากการชุำารุดและสูญหายข่อง
สินค้า

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนกัและใหค้วัาม่สำาคัญกับื้ควัาม่เส้�ยง

จากการ็ชั้ำารุ็ด้และส่ญหายของสินค้า ซึ�งถือเป็นควัาม่

เส้�ยงทุ้�ม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต้่อผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยการ็ชั้ำารุ็ด้หรื็อส่ญหายร็ะหว่ัางขนส่งสินค้า 

และการ็ชั้ำารุ็ด้ส่ญหายในคลังสินค้า และอาจเกิด้ได้้จาก

หลายสาเหตุ้ไม่่ว่ัาจะเป็นการ็ทุุจริ็ต้หรื็อฉ้อฉลของ

พนักงานหร็ือบุื้คคลภายนอก การ็ไม่่ร็ะม่ัด้ร็ะวัังของ

พนักงาน และพื�นทุ้�จัด้เก็บื้สินค้าคงคลังอาจไม่่เพ้ยงพอ 

ร็วัม่ถึงการ็วัางร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายใน การ็รั็บื้ การ็ส่ง 

การ็โอน การ็จัด้เก็บื้การ็ด่้แลรั็กษัาสินค้า เป็นต้้น หาก

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่สาม่าร็ถควับื้คุม่การ็ชั้ำารุ็ด้และส่ญหาย

ของสินค้าให้อย่่ในร็ะดั้บื้ทุ้�เหม่าะสม่ อาจส่งกร็ะทุบื้ต่้อ

การ็ด้ำาเนินงานและฐานะทุางการ็เงินของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้

อย่างไร็ก็ต้าม่ เพื�อจัด้การ็ควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวั กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ตั้�งหน่วัยงานป้องกันการ็ส่ญเส้ย (Loss 

Prevention)ในแต้ล่ะสาขา เพื�อทุำาหน้าทุ้�ในการ็วัางแผู้น

และจัด้ให้ม้่ม่าต้ร็การ็ในการ็ป้องกัน ด่้แลรั็กษัา ปกป้อง 

การ็ชั้ำารุ็ด้และส่ญหายของสินค้า โด้ยทุำาหน้าทุ้�ปร็ะสาน

งานกับื้หน่วัยงานภายในทุ้�เก้�ยวัข้อง เพื�อหาม่าต้ร็การ็

ป้องกันให้เกิด้ควัาม่เส้ยหายในร็ะดั้บื้ต้ำ�าทุ้�สุด้และใน

ส่วันของคลังสินค้าได้้ม้่การ็นำาร็ะบื้บื้เข้าม่าช่ั้วัยให้การ็

ทุำางานม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากยิ�งขึ�น และยังม้่นโยบื้าย

กำาหนด้ให้ม้่การ็ต้ร็วัจสอบื้ควัาม่ถ่กต้้อง คร็บื้ถ้วันของ

สินค้าและต้ำาแหน่งจัด้เก็บื้อย่างสม่ำ�าเสม่อ อ้กทัุ�งยังม้่

การ็จัด้ทุำาพื�นทุ้�จัด้เก็บื้สินค้าเฉพาะ เพื�อร็องรั็บื้กลุ่ม่

สินค้าทุ้�ต้้องการ็ด่้แลรั็กษัาเป็นพิเศษั เพื�อป้องกันและ

ลด้การ็เกิด้สินค้าชั้ำารุ็ด้หรื็อเส้ยหายให้น้อยทุ้�สุด้  

2.2.5	ความเส่�ยงจากการท่ี่�กลุ่มบริษััที่ฯ	พ้ั�งพิัง
โดยการเชุ่าท่ี่�ดินและอาคารเพ่ั�อใชุ้ในการ
ดำาเนินธุรกิจข่องกลุ่มบริษััที่ฯ

ปัจจุบัื้นกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็ทุำาสัญญาเช่ั้าทุ้�ด้ินและ

อาคาร็ทุ้�สำาคัญเพื�อใช้ั้ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งหากกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ได้้ม้่การ็เจร็จาร่็วัม่กับื้

ผู้่้ให้เช่ั้าในปร็ะเด็้นสำาคัญต่้างๆ อย่างคร็บื้ถ้วันจนเป็น

เหต้ใุห้ผู้่้ให้เช่ั้าไม่่ยินยอม่ด้ำาเนนิการ็ต้าม่ทุ้�กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ 

ร้็องขอ หรื็อ ม้่การ็ยกเลิก หรื็อไม่่ได้้รั็บื้การ็ต่้อสัญญา

เช่ั้า หรื็อกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่สาม่าร็ถต่้ออายุสัญญาเช่ั้าต้าม่

เงื�อนไขและข้อกำาหนด้ทุ้�คล้ายคลึงเดิ้ม่ จะส่งผู้ลกร็ะทุบื้

ต่้อผู้ลปร็ะกอบื้การ็ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ เนื�องจากไม่่

สาม่าร็ถใช้ั้ทุ้�ดิ้นและอาคาร็ด้ังกล่าวัในการ็ปร็ะกอบื้

ธุร็กิจต่้อไปได้้ อ้กทัุ�งยังก่อให้เกิด้ค่าใช้ั้จ่ายในการ็รื็�อ

ถอนหร็ือขนย้ายทุรั็พย์สินออกจากทุ้�ดิ้น ร็วัม่ถึงกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ อาจต้้องม้่ค่าใช้ั้จ่ายในการ็ลงทุุนเพิ�ม่เติ้ม่

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวัและ

ม้่แผู้นการ็ด้ำาเนินการ็เพื�อลด้ควัาม่เส้�ยงดั้งน้�

1) การ็สร้็างควัาม่สัม่พันธ์อันด้้กับื้เจ้าของทุ้�ดิ้นและ

อาคาร็ พร้็อม่กับื้จัด้ให้ม้่ทุ้ม่งานคอยด่้แลติ้ด้ต้าม่

เพื�อให้มั่�นใจได้้ว่ัากลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่สัญญา

เช่ั้าอย่างเคร่็งครั็ด้

2) กำาหนด้เงื�อนไขร็ะยะเวัลาการ็เช่ั้าร็ะยะยาวั สำาหรั็บื้

สาขาขนาด้ใหญ่อย่างน้อย 30 ปี ทัุ�งน้�หากไม่่

สาม่าร็ถเจร็จาเช่ั้าในร็ะยะเวัลาด้ังกล่าวัได้้ กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ จะเจร็จาเพื�อให้สาม่าร็ถเช่ั้าได้้ในร็ะยะ

เวัลาทุ้�ยาวัทุ้�สุด้สำาหรั็บื้การ็ก่อสร้็างขนาด้ใหญ่

3) กำาหนด้ให้ม้่การ็ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ของการ็

ลงทุุนด้้านการ็เงิน (Financial Feasibility Study) 

ก่อนการ็ตั้ด้สินใจลงทุุน โด้ยกำาหนด้ให้พิจาร็ณาถึง

ผู้ลต้อบื้แทุนหากกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่สาม่าร็ถต่้ออายุ

สัญญาเช่ั้าทุ้�ดิ้นและอาคาร็ได้้

2.2.6	ความเส่�ยงจากการถูืกเร่ยกร้องเก่�ยวกับ
ความรับผิดชุอบในผลิติภัณฑ์์

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็จัด้หาสินค้าทัุ�งจากผู้่้ผู้ลิต้และ/หรื็อ

ตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าหลายร็าย ร็วัม่ถึงยังทุำาการ็ต้ลาด้

และจำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

(House Brand) ส่งผู้ลให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ อาจต้้องเผู้ชิั้ญ

กับื้ข้อเร้็ยกร้็องเก้�ยวักับื้ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในผู้ลิต้ภัณฑ์์

เนื�องจากสาเหตุ้ต่้างๆ ดั้งน้�

1) ควัาม่ไม่่ปลอด้ภัยของผู้ลิต้ภัณฑ์์

2) ควัาม่ไม่่ม้่ปร็ะสิทุธิภาพของผู้ลิต้ภัณฑ์์

3) การ็ชั้ำารุ็ด้บื้กพร่็องของผู้ลิต้ภัณฑ์์

4) การ็ต้ิด้ฉลากและคำาเต้ือนของผู้ลิต้ภัณฑ์์ไม่่

 เพ้ยงพอ หรื็อไม่่ถ่กต้้อง หรื็อข้อควัาม่ทุ้�อาจทุำาให้

เข้าใจผิู้ด้
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5) การ็ละเมิ่ด้ลิขสิทุธิ�และ/หรื็อ สิทุธิบัื้ต้ร็ของสินค้า

 และต้ร็าสินค้า

ทัุ�งน้�หากม้่การ็เร้็ยกคืนผู้ลิต้ภัณฑ์์บื้างส่วันหร็ือทัุ�งหม่ด้ 

ร็วัม่ถึงการ็ถอนผู้ลิต้ภัณฑ์์ออกจากต้ลาด้ อันเป็นผู้ลม่า

จากเหตุ้การ็ณ์ดั้งกล่าวั อาจก่อให้ควัาม่เส้ยหายแก่กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ อันเนื�องม่าจากค่าใช้ั้จ่ายต่้างๆ ทุ้�อาจเกิด้ขึ�น 

นอกจากน้�หากม้่ข้อกล่าวัหาเก้�ยวักับื้สินค้าภายใต้้

ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) และถึงแม้่ว่ัา

ข้อกล่าวัหาด้ังกล่าวัจะไม่่ได้้อย่่บื้นพื�นฐานข้อเท็ุจจริ็ง 

แต่้เหตุ้การ็ณ์ดั้งกล่าวัอาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อชืั้�อเส้ยง ภาพ

ลักษัณ์ ควัาม่เชืั้�อมั่�นของล่กค้า ร็วัม่ถึงผู้ลการ็ด้ำาเนิน

งานและฐานะทุางการ็เงินของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของ

ควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวั จึงม้่นโยบื้ายวั่าจ้างและจัด้หา 

Outsource เพื�อทุำาการ็ต้ร็วัจสอบื้คุณภาพสินค้าทุ้�จัด้

ซื�อ/จัด้หาจากผู้่้ผู้ลิต้สินค้า และ/หรื็อตั้วัแทุนจำาหน่าย

สินค้าทัุ�งในปร็ะเทุศและต่้างปร็ะเทุศ ร็วัม่ถึงการ็เข้ม่งวัด้

ในการ็คัด้เลือกผู้่้รั็บื้จ้างผู้ลิต้ (OEM) ภายใต้้ต้ร็าสินค้า

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ให้เป็นไปต้าม่

ม่าต้ร็ฐานทุ้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้ ดั้งน้�

1) กำาหนด้ให้ม้่การ็ต้ร็วัจสอบื้สิทุธิบัื้ต้ร็ ลิขสิทุธิ� และ

ม่าต้ร็ฐานของสินค้า ในขั�นต้อนการ็จัด้ซื�อ/จัด้หา

สินค้า

2) กำาหนด้ใหด้้ำาเนนิการ็ต้ร็วัจสอบื้คณุภาพของสนิค้า

ผู้ลิต้ภัณฑ์์ใหม่่ ร็วัม่ถึงม่าต้ร็ฐานต่้างๆ ของสินค้า

ให้เป็นไปต้าม่ทุ้�กฎหม่ายกำาหนด้

3) กำาหนด้ให้ม้่ขอบื้เขต้และเงื�อนไขการ็สั�งซื�อสินค้า 

โด้ยกำาหนด้ไว้ัอย่างชัั้ด้เจนในสัญญาการ็ซื�อขาย

นอกจากน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ตั้�ง ทุ้ม่งานเพื�อสุ่ม่ต้ร็วัจ

สอบื้คุณภาพสินค้าก่อนรั็บื้สินค้าเข้าศ่นย์กร็ะจายสินค้า 

โด้ยม้่หน้าทุ้�ต้ร็วัจสอบื้ควัาม่เร้็ยบื้ร้็อยของสินค้าอ้กครั็�ง

เพื�อให้มั่�นใจก่อนนำาไปวัางจำาหน่าย และเพื�อให้มั่�นใจ

ม่ากยิ�งขึ�นว่ัาสินค้าทุ้�ส่งม่อบื้ให้ล่กค้าเป็นสินค้าทุ้�ม้่

คุณภาพ ม้่ควัาม่หลากหลายในร็าคาทุ้�เหม่าะสม่

2.2.7	ความเส่�ยงด้านการข่นส่ง	

การ็ให้บื้ริ็การ็จัด้ส่งสินค้าแก่ล่กค้าถือเป็นบื้ริ็การ็ทุ้�ม้่

ควัาม่สำาคัญต่้อชืั้�อเส้ยงและภาพลักษัณ์ของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ว่ัาจะเป็นการ็จัด้ส่งโด้ยกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ หรื็อ

การ็วั่าจ้างผู้่้ให้บื้ริ็การ็ขนส่งซึ�งเป็นบุื้คคลภายนอกเป็น

ผู้่้ด้ำาเนินการ็จัด้ส่งสินค้าให้แก่ล่กค้า ทัุ�งน้�อาจม้่ปัจจัยทุ้�

ก่อให้เกิด้ควัาม่เส้�ยง เช่ั้น ปัญหาสนิค้าเส้ยหายจากการ็

ขนส่ง ร็วัม่ถึงปัจจัยทุ้�ไม่่สาม่าร็ถควับื้คุม่ได้้ เช่ั้น ปัญหา

การ็จร็าจร็ติ้ด้ขัด้ ปัญหาทุ้�เกิด้จากภัยธร็ร็ม่ชั้าติ้ ปัญหา

การ็เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้ร็ะหว่ัางขนส่ง และปัญหาการ็ขนส่งไม่่

ได้้ม่าต้ร็ฐานจากผู้่้ให้บื้ริ็การ็บุื้คคลภายนอก เป็นต้้น ซึ�ง

ปัญหาต่้างๆ เหล่าน้�อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อผู้ลการ็ด้ำาเนิน

งานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ถึงม้่ผู้ลต่้อชืั้�อเส้ยงและภาพ

ลักษัณ์ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่เส้�ยงด้้าน

การ็ขนส่งและได้้ม้่ม่าต้ร็การ็และนโยบื้ายการ็จัด้การ็

ควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวั โด้ยกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ จัด้ให้ม้่ทุ้ม่งาน

ทุำาการ็วัางแผู้นและคำานวัณปริ็ม่าณสินค้าทุ้�ต้้องจัด้ส่ง

ให้สอด้คล้องกับื้ปริ็ม่าณสินค้า กำาหนด้เส้นทุางการ็วิั�ง

ของร็ถส่งของ พร้็อม่ติ้ด้ตั้�งร็ะบื้บื้ Global Positioning 

System (GPS) เพื�อสาม่าร็ถต้ิด้ต้าม่ต้ำาแหน่งปัจจุบัื้น

ของร็ถขนส่งให้เป็นไปต้าม่ทุ้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้ เพื�อ

ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพส่งสุด้ อ้กทัุ�งยังม้่การ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่

ทัุกษัะการ็ขับื้ข้�ของพนักงานขับื้ร็ถ และจัด้ให้ม้่พนักงาน

คอยปร็ะสานงานด่้แลล่กค้า พร้็อม่ทัุ�งม้่การ็ติ้ด้ต้าม่

ควัาม่พึงพอใจของล่กค้า เพื�อให้เกิด้ควัาม่พึงพอใจ

ส่งสุด้ในการ็ใช้ั้บื้ริ็การ็ด้้านการ็ขนส่งกับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

สำาหรั็บื้การ็ว่ัาจ้างให้ผู้่้บื้ริ็การ็ขนส่งซึ�งเป็นบุื้คคล

ภายนอก ม้่การ็จัด้ทุำาทุะเบ้ื้ยนผู้่้ให้บื้ริ็การ็ขนส่งสินค้า

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (Approved Vendor List) โด้ยการ็

พิจาร็ณาคุณสม่บัื้ติ้ของผู้่้ให้บื้ริ็การ็ขนส่งอย่างเข้ม่งวัด้ 

ทัุ�งในเรื็�องของร็ะยะเวัลาในการ็จัด้ส่งสินค้า ขอบื้เขต้

การ็ให้บื้ริ็การ็ ต้้นทุุนค่าขนส่ง ร็วัม่ทัุ�งกำาหนด้ให้ทุบื้ทุวัน

ทุะเบ้ื้ยนดั้งกล่าวัอย่างเป็นปร็ะจำา
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อย่างไร็ก็ด้้ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็ทุำาปร็ะกันภัยซึ�ง

คร็อบื้คลุม่ถึงควัาม่เส้ยหายทุ้�อาจเกิด้ขึ�นจากการ็จัด้ส่ง

สินค้าและกำาหนด้ให้ผู้่้ให้บื้ริ็การ็ทุ้�เป็นบุื้คคลภายนอก

จัด้ทุำาปร็ะกันภัยเช่ั้นเด้้ยวักัน 

2.2.8	ความเส่�ยงด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้นำาร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศม่าใช้ั้เพื�อเพิ�ม่

ปร็ะสิทุธิภาพการ็ปฏิิบัื้ติ้งานในกร็ะบื้วันการ็ต่้างๆ เช่ั้น 

การ็จำาหน่ายสินค้าการ็รั็บื้ชั้ำาร็ะเงิน การ็จัด้ซื�อจัด้จ้าง 

การ็บื้ริ็หาร็คลังสินค้า การ็บื้ริ็หาร็งานด้้านบัื้ญช้ั้และการ็

เงิน และการ็บื้ริ็หาร็ทุรั็พยากร็บุื้คคล เป็นต้้น นอกจาก

น้�ร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศยังม้่บื้ทุบื้าทุสำาคัญในการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจผู่้านช่ั้องทุางออนไลน์และการ็ทุำาการ็ต้ลาด้แบื้บื้ 

Omnichannel ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ด้้วัย

ดั้งนั�น ควัาม่เส้�ยงด้้านเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศอันเนื�อง

ม่าจากการ็ทุำางานทุ้�ผิู้ด้ปกต้ิหรื็อการ็หยุด้ชั้ะงักของ

ร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศ ร็วัม่ถึงการ็รั็�วัไหลและควัาม่ปลอด้ภยั

ของข้อม่่ล จึงเป็นควัาม่เส้�ยงสำาคัญทุ้�กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

ต้ร็ะหนักและให้ควัาม่สำาคัญ จึงจัด้ให้ม้่ม่าต้ร็การ็

ป้องกันควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจเกิด้ขึ�นให้อย่่ในร็ะด้บัื้ทุ้�ยอม่รั็บื้

ได้้ และ/หรื็อไม่่สร้็างผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ โด้ย

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ม่าต้ร็การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงด้้าน

เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศทุ้�สำาคัญดั้งน้�

• การ็กำาหนด้สิทุธิการ็เข้าถึงข้อม่่ลและร็ะบื้บื้

สาร็สนเทุศต้าม่อำานาจและควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของ

พนักงานแต่้ละร็ะดั้บื้

• การ็กำาหนด้ร็หัสผู่้านการ็ใช้ั้งานของร็ะบื้บื้

สาร็สนเทุศ

• การ็ติ้ด้ตั้�งร็ะบื้บื้และอุปกร็ณ์ป้องกันการ็คุกคาม่ 

(Firewall) ร็วัม่ถึงการ็เฝ้่าร็ะวัังการ็โจม่ต้้ผู่้านร็ะบื้บื้

สาร็สนเทุศ

• การ็สำาร็องข้อม่่ลและควับื้คุม่ด่้แลโด้ยพนักงานทุ้�ม้่

ควัาม่เช้ั้�ยวัชั้าญในร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศ

• การ็จัด้ทุำาและทุด้สอบื้แผู้นการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่ต่้อ

เนื�องทุางธุร็กิจ (Business Continuity Plan - BCP) 

และแผู้นก้่คืนร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศ (Disaster Recovery 

Plan - DRP)

นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นปรั็บื้ปรุ็งและพัฒนา

ปร็ะสิทุธิภาพการ็ทุำางานและการ็รั็กษัาควัาม่ปลอด้ภัย

ของร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศอย่างต่้อเนื�อง อ้กทัุ�งยังม้่การ็เก็บื้

ข้อม่่ลผู่้านเครื็อข่าย (Cloud Computing) เพื�อเพิ�ม่

ปร็ะสิทุธิภาพการ็ทุำางานอย่างต่้อเนื�องของร็ะบื้บื้

สาร็สนเทุศและร็องรั็บื้การ็ใช้ั้งานทุ้�เพิ�ม่ม่ากขึ�น เพื�อการ็

ปรั็บื้ปรุ็งและพัฒนาร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ

ม่ากยิ�งขึ�นร็องรั็บื้การ็เติ้บื้โต้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

2.3	 ความเส่�ยงด้านการเงิน
2.3.1	 ความเส่�ยงจากเงินกู้ย่มจากสถืาบันการ

เงิน

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็ก้่ยืม่เงินจากสถาบัื้นการ็เงินเพื�อใช้ั้

สำาหรั็บื้ซื�อทุ้� ดิ้น การ็ก่อสร้็างสาขาและเป็นเงิน

ทุุนหมุ่นเว้ัยนในการ็ด้ำาเนินกิจการ็ จึงม้่ภาร็ะหน้�ทุ้�ต้้อง

ชั้ำาร็ะคืนเงินก้่ยืม่และด้อกเบื้้�ยแก่สถาบัื้นการ็เงิน และ

ภาร็ะในการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่เงื�อนไขทุ้�ร็ะบุื้ในสัญญาเงินก้่ 

เช่ั้น การ็ด้ำาร็งอัต้ร็าส่วันทุางการ็เงิน การ็จด้ทุะเบ้ื้ยน

หลักปร็ะกันบื้นสินทุรั็พย์ เป็นต้้น ซึ�งการ็ไม่่ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่

เงื�อนไขดั้งกล่าวั อาจเป็นเหตุ้แห่งการ็บื้อกเลิกสัญญา

เงินก้่และส่งผู้ลกร็ะทุบื้ทุางลบื้ต่้อการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

ทัุ�งน้�เพื�อป้องกันควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจเกิด้ขึ�น กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

ม้่การ็วัางแผู้นทุางการ็เงนิ การ็วัเิคร็าะหง์บื้การ็เงนิ และ

ติ้ด้ต้าม่ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานอย่างต่้อเนื�อง เพื�อให้มั่�นใจ

ว่ัากลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จะม้่กร็ะแสเงินสด้เพ้ยงพอสำาหรั็บื้ชั้ำาร็ะ

คืนเงินก้่ยืม่และด้อกเบ้ื้�ยแก่สถาบัื้นการ็เงิน และ

สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้ต้าม่เงื�อนไขทุ้�ร็ะบุื้ในสัญญาเงินก้่ได้้ 

และ/หร็อืขอผู่้อนผัู้นการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่เงื�อนไขได้้ทัุนทุ่วังทุ้

นอกจากน้� ในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็เงินทุุน กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่

การ็วัิเคร็าะห์และพิจาร็ณาการ็ใช้ั้เงินจากทัุ�งกร็ะแส

เงินสด้ จากการ็ด้ำาเนินงาน การ็ก้่ยืม่เงินจากสถาบัื้นการ็

เงิน และแหล่งเงินทุุนอื�นนอกเหนือจากการ็ก้่ยืม่เงิน

จากสถาบัื้นการ็เงิน ร็วัม่ถึงการ็สร้็างควัาม่สัม่พันธ์อัน

ด้้กับื้สถาบื้ันการ็เงินหลายแห่ง เพื�อให้สาม่าร็ถจัด้หา

แหล่งเงินทุุนทุ้�เหม่าะสม่เพ้ยงพอต่้อการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

และการ็บื้ริ็หาร็ต้้นทุุนทุางการ็เงินทุ้�เหม่าะสม่

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 59



2.3.2.	ความเส่�ยงจากความผันผวนข่องอัติรา
แลกเปล่�ยนเงินติราต่ิางประเที่ศ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจเกิด้ขึ�นจากควัาม่

ผัู้นผู้วันของอัต้ร็าแลกเปล้�ยนเงินต้ร็าต่้างปร็ะเทุศ 

เนื�องจากการ็สั�งซื�อสินค้าและชั้ำาร็ะเงนิค่าสินค้าเป็นเงิน

ต้ร็าต่้างปร็ะเทุศ ซึ�งควัาม่ผัู้นผู้วันของอัต้ร็าแลกเปล้�ยน

อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อต้้นทุุนขายทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�น และส่งผู้ล 

กร็ะทุบื้ต่้อผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายบื้ริ็หาร็จัด้การ็

ควัาม่เส้�ยงจากอัต้ร็าแลกเปล้�ยนด้้วัยการ็ใช้ั้เครื็�องมื่อ

ทุางการ็เงินโด้ยการ็จัด้ทุำาสัญญาซื�อขายเงินต้ร็าต้่าง

ปร็ะเทุศล่วังหน้า (FX Forward) หรื็อสิทุธิการ็ซื�อขาย

เงินต้ร็าต่้างปร็ะเทุศ (FX Option) เพื�อป้องกันผู้ล 

กร็ะทุบื้จากควัาม่ผัู้นผู้วันของอัต้ร็าแลกเปล้�ยน และม้่

การ็ติ้ด้ต้าม่ควัาม่เคลื�อนไหวัของอัต้ร็าแลกเปล้�ยนอย่าง

สม่ำ�าเสม่อ เพื�อวิัเคร็าะห์และวัางแผู้นได้้ทัุนทุ่วังทุ้ พร้็อม่

กับื้นำาเสนอข้อม่่ลปร็ะกอบื้การ็ตั้ด้สินใจต่้อผู้่้บื้ริ็หาร็ใน

การ็ใช้ั้สิทุธิการ็ซื�อขายเงินต้ร็าต่้างปร็ะเทุศดั้งกล่าวั

2.4	ความเส่�ยงด้านการข่ยายการ
ลงทุี่น

2.4.1	 ความเส่�ยงจากการจัดหาเงินลงทีุ่นและ
ท่ี่�ดินสำาหรับการข่ยายสาข่า

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นการ็ขยายสาขาอย่างต่้อเนื�อง เพื�อ

ให้คร็อบื้คลุม่จังหวััด้ทุ้�ม้่ศักยภาพ และเพื�อเข้าถึงกลุ่ม่

ล่กค้าม่ากยิ�งขึ�นจึงม้่ควัาม่จำาเป็นในการ็จดั้หาเงนิลงทุุน

และทุ้�ดิ้นสำาหรั็บื้การ็ขยายสาขาใหม่่ ซึ�งหากไม่่สาม่าร็ถ

จัด้หาเงินลงทุุนได้้เพ้ยงพอเหม่าะสม่ และไม่่สาม่าร็ถ

จัด้หาทุ้�ดิ้นทุ้�เหม่าะสม่ในการ็ขยายสาขาได้้ ย่อม่ส่งผู้ล 

กร็ะทุบื้โด้ยต้ร็งต่้อแผู้นธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ และอาจ

ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

เนื�องจากการ็บื้ริ็หาร็ต้้นทุุนทุางการ็เงินทุ้�ไม่่เหม่าะสม่ 

และต้้นทุุนการ็ได้้ม่าของทุ้�ดิ้นส่งเกินกว่ัาทุ้�คาด้การ็ณ์

อย่างไร็ก็ด้้ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของ

ควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวั จึงม้่การ็จัด้ทุำางบื้ปร็ะม่าณเงิน

ลงทุุนสำาหรั็บื้การ็ขยายสาขาใหม่่ เพื�อให้สาม่าร็ถจัด้หา

เงินลงทุุนได้้อย่างเพ้ยงพอจากแหล่งเงินทุุนทุ้�เหม่าะสม่ 

และติ้ด้ต้าม่การ็ใช้ั้จ่ายเงินลงทุุนให้เป็นไปต้าม่งบื้

ปร็ะม่าณทุ้�กำาหนด้ เพื�อติ้ด้ต้าม่การ็ด้ำาเนินงานให้เป็น

ไปต้าม่แผู้นธุร็กิจทุ้�กำาหนด้ นอกจากน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

จัด้ตั้�งคณะทุำางานซึ�งม้่หน้าทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ปร็ะสานงาน

พร้็อม่ด้ำาเนินการ็สร็ร็หาและร็วับื้ร็วัม่ทุ้�ดิ้นทุ้�เหม่าะสม่ 

ให้เป็นไปต้าม่หลกัเกณฑ์์ทุ้�กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ กำาหนด้ ร็วัม่ถงึ

การ็ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ของการ็ลงทุุน ต้ร็วัจสอบื้ด้้าน

กฎหม่ายและการ็ใช้ั้ปร็ะโยชั้น์ทุ้�ดิ้นต้าม่กฎหม่าย  และ/

หรื็อว่ัาจ้างทุ้�ปรึ็กษัากฎหม่ายเพื�อต้ร็วัจสอบื้สถานะของ

ทุ้�ดิ้นก่อนนำาเสนอข้อม่่ลต่้อผู้่้บื้ริ็หาร็ปร็ะกอบื้การ็ตั้ด้สิน

ใจเข้าลงทุุน เพื�อป้องกันควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจเกิด้ขึ�นจาก

การ็จัด้หาเงินลงทุุนและทุ้�ดิ้นสำาหรั็บื้การ็ขยายสาขาใหม่่

2.4.2	ความเส่�ยงจากการลงทุี่นในการข่ยาย
สาข่า

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นธุร็กิจในการ็ขยายสาขาใหม่่อย่าง

ต่้อเนื�อง แต่้ด้้วัยปัจจัยต่้างๆ ไม่่ว่ัาจะเป็นสถานการ็ณ์

โร็คร็ะบื้าด้ เช่ั้น การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของ COVID-19 การ็

แข่งขันของอุต้สาหกร็ร็ม่ทุ้�ส่งขึ�น ร็วัม่ถึงการ็ไม่่ปฏิิบัื้ติ้

ต้าม่แผู้นงานเพื�อติ้ด้ต้าม่ผู้ลปร็ะกอบื้การ็ และการ็ไม่่

ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ของการ็ลงทุุนและควัาม่คุ้ม่ทุุน 

อาจส่งผู้ลให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่สาม่าร็ถด้ำาเนินการ็ต้าม่

แผู้นธุร็กิจได้้สำาเร็็จภายใต้้งบื้ปร็ะม่าณ และ/หรื็อภายใน

กร็อบื้ร็ะยะเวัลาทุ้�กำาหนด้ หรื็อการ็สร้็างร็ายได้้ทุ้�ไม่่เป็น

ไปต้าม่เป้าหม่าย หรื็อม้่ต้้นทุุนการ็ด้ำาเนินงานทุ้�ส่งขึ�น 

ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อผู้ลต้อบื้แทุนทุ้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้รั็บื้จาก

การ็เปิด้สาขาใหม่่ ไม่่เป็นไปต้าม่ทุ้�คาด้หวัังไว้ั หรื็อส่ญเส้ย

โอกาสในการ็ลงทุุน ซึ�งอาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ในทุางลบื้ต่้อ

การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ ร็วัม่ถึงผู้ลการ็ด้ำาเนินงานและฐานะ

ทุางการ็เงินของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

อย่างไร็ก็ต้าม่ จากปร็ะสบื้การ็ณใ์นการ็เปดิ้สาขาใหม่่ทุ้�

ผู่้านม่า กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ ได้้ต้ร็ะหนกัถึงควัาม่เส้�ยง ดั้งกล่าวั 

และได้้กำาหนด้แนวัปฏิิบัื้ติ้สำาคัญเพื�อบื้ริ็หาร็จัด้การ็

ควัาม่เส้�ยงทุ้�อาจเกิด้ขึ�น ก่อนตั้ด้สินใจเข้าลงทุุน โด้ยม้่

ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�
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• ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ของการ็ลงทุุนขยายสาขา 

และปร็ะเมิ่นการ็ลงทุุนทัุ�งเชิั้งคุณภาพและปริ็ม่าณ 

• ติ้ด้ต้าม่การ็ด้ำาเนินการ็ต้าม่แผู้นการ็ขยายสาขา

ใหม่่อย่างใกล้ชิั้ด้ เพื�อให้มั่�นใจว่ัาการ็ขยายสาขา

ใหม่่เป็นไปต้าม่งบื้ปร็ะม่าณและกร็อบื้ร็ะยะเวัลา

ด้ำาเนินการ็ทุ้�กำาหนด้ไว้ั

• ติ้ด้ต้าม่ผู้ลปร็ะกอบื้การ็ของสาขา และเปร้็ยบื้

เทุ้ยบื้กับื้เป้าหม่ายทุ้�กำาหนด้ เพื�อให้สาม่าร็ถปรั็บื้

แผู้นด้ำาเนินการ็ต้าม่สถานการ็ณท้์ุ�เปล้�ยนแปลงไป

ได้้อย่างเหม่าะสม่และทัุนทุ่วังทุ้

• กำาหนด้นโยบื้ายการ็ซื�อและเช่ั้าทุ้�ดิ้นร็ะยะยาวั เพื�อ

ป้องกันไม่่ให้เกิด้การ็ยกเลิกสัญญาเช่ั้าก่อนหม่ด้

อายุสัญญา

2.5	 ความเส่�ยงด้านการบริหารจัดการ
2.5.1	 ความเส่�ยงจากการถูืกผู้ถ่ือหุ้นรายใหญ่

ควบคุมเส่ยงข่องท่ี่�ประชุุมผู้ถ่ือหุ้น

ณ 31 ธันวัาคม่ 2564 คร็อบื้ครั็วัตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้าถือหุ้น

ทุางทุางต้ร็งและทุางออ้ม่ร็วัม่กันปร็ะม่าณร้็อยละ 70.2 

ของหุ้นทุ้�ออกและจำาหน่ายแล้วัทัุ�งหม่ด้ จากสัด้ส่วันการ็

ถือหุ้นของคร็อบื้ครั็วัตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า แม้่ว่ัาสม่าชิั้กใน

คร็อบื้คร็ัวัจะไม่่ได้้ม้่เจต้นาจะกร็ะทุำาการ็ถือหุ้นในกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ร่็วัม่กันเพื�อคร็อบื้งำากิจการ็ร่็วัม่กัน (Acting in 

Concert) แต่้สัด้ส่วันการ็ถือหุ้นดั้งกล่าวัทุำาให้สาม่าร็ถ

ควับื้คุม่ม่ติ้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นได้้ ไม่่ว่ัาจะเป็นการ็แต่้งตั้�ง

กร็ร็ม่การ็ ร็ายการ็ได้้ม่าจำาหน่ายไป หรื็อการ็ขอม่ติ้ใน

เรื็�องอื�นๆ ทุ้�ต้้องใช้ั้เส้ยงส่วันใหญ่ของทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น 

ยกเว้ันเรื็�องทุ้�กฎหม่ายหรื็อข้อบัื้งคับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ซึ�ง

กำาหนด้ใหต้้้องได้้รั็บื้เส้ยง 3 ใน 4 ของทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น 

ดั้งนั�นผู้่้ถือหุ้นร็ายอื�นของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จึงม้่ควัาม่เส้�ยง

ในการ็ทุ้�ไม่่สาม่าร็ถร็วับื้ร็วัม่คะแนนเส้ยงเพื�อต้ร็วัจสอบื้

และถ่วังดุ้ลเรื็�องทุ้� ผู้่้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่

พิจาร็ณา

อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ข้อกำาหนด้จริ็ยธร็ร็ม่ธุร็กิจ

และหลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ นโยบื้ายการ็ปฏิิบัื้ติ้

ต่้อผู้่้ม้่สว่ันได้้เส้ยซึ�งจะช่ั้วัยปกป้องสิทุธิของผู้่้ถือหุ้นและ

กำากับื้ด่้แลการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ให้ม้่ควัาม่

โปร็่งใสและสาม่าร็ถต้ร็วัจสอบื้ได้้ ทัุ�งน้�คณะกร็ร็ม่การ็

ของบื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะกอบื้ด้้วัย คณะกร็ร็ม่การ็ทัุ�งหม่ด้ 8 ทุ่าน

และในจำานวันดั้งกล่าวัม้่คณะกร็ร็ม่การ็อิสร็ะจำานวัน

3 ทุ่าน ซึ�งม่ากกว่ัา 1 ใน 3 ของคณะกร็ร็ม่การ็ทัุ�งหม่ด้ 

และม้่กร็ร็ม่การ็อสิร็ะเปน็ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ เพื�อ

ทุำาหน้าทุ้�ต้ร็วัจสอบื้ ถ่วังดุ้ล ตั้ด้สินใจ และพิจาร็ณา

อนุมั่ติ้ร็ายการ็ต่้างๆ ก่อนนำาเสนอต่้อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น 

เพื�อให้มั่�นใจได้้ว่ัาการ็ด้ำาเนินการ็ใด้ๆ เป็นการ็กร็ะทุำา

ไปเพื�อปร็ะโยชั้น์ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ผู้่้ถือหุ้นร็ายย่อยและ

ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยอื�นๆ อ้กทัุ�งม้่กลไกในการ็ต้ร็วัจสอบื้การ็

ด้ำาเนินงานของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ร็วัม่ถึงม้่แนวัทุาง

ปฏิิบัื้ติ้กร็ณ้ทุ้�ม้่การ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน โด้ยบุื้คคล

ดั้งกล่าวัจะไม่่ม้่สิทุธิออกเส้ยงในการ็อนุมั่ติ้ร็ายการ็

ดั้งกล่าวั

นอกจากน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่ช่ั้องทุางทุ้�ผู้่้ถือหุ้นร็าย

ย่อยสาม่าร็ถนำาเสนอเพิ�ม่วัาร็ะการ็ปร็ะชุั้ม่ หรื็อเสนอ

ชืั้�อบุื้คคลเพื�อเป็นกร็ร็ม่การ็ล่วังหน้าก่อนวัันปร็ะชุั้ม่

ผู้่้ถือหุ้นต้าม่แนวัทุางทุ้�บื้ริ็ษััทุกำาหนด้

2.5.2	ความเส่�ยงข่องการข่าดแคลนบุคลากร

บุื้คลากร็ถือเป็นส่วันสำาคัญต่้อควัาม่สำาเร็็จและการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ว่ัาจะเป็นควัาม่เพ้ยง

พอของบืุ้คลากร็ทุ้�จะช่ั้วัยให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถ

ด้ำาเนินงานได้้อย่างต่้อเนื�อง ควัาม่ร้่็ ควัาม่สาม่าร็ถ 

ควัาม่เข้าใจในลักษัณะธุร็กิจควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของ

พนักงานทุุกร็ะดั้บื้ ร็วัม่ถึงปร็ะสบื้การ็ณ์ของบุื้คลากร็ทุ้�

จะช่ั้วัยให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถด้ำาเนินงานได้้อย่างม้่

ปร็ะสิทุธิภาพ เพื�อให้บื้ร็ร็ลุเป้าหม่ายทุ้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

ตั้�งไว้ั

อย่างไร็ก็ต้าม่ในภาวัการ็ณ์แข่งขันทุ้�ส่ง ปร็ะกอบื้กับื้กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่ต้้องการ็เพิ�ม่จำานวันบุื้คลากร็เพื�อร็องรั็บื้

การ็เติ้บื้โต้และขยายตั้วัของธุร็กิจ ซึ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้้อง

เผู้ชั้ิญกับื้ควัาม่เส้�ยงของการ็ขาด้แคลนบืุ้คลากร็ในการ็

ทุำางาน ควัาม่เส้�ยงจากการ็ลาออกของพนักงานทุ้�เพิ�ม่

ส่งขึ�น หรื็อการ็ส่ญเส้ยบุื้คลากร็ทุ้�ม้่ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ

ให้กับื้ค่่แข่งในกลุ่ม่ธุร็กิจอุต้สาหกร็ร็ม่เด้้ยวักัน ซึ�งอาจ

ม้่สาเหต้มุ่าจาก บุื้คลากร็ได้้รั็บื้ค่าต้อบื้แทุน ร็ายได้้และ

สวััสดิ้การ็ทุ้�ส่งกว่ัา หรื็อการ็ขาด้แนวัทุางปฏิิบัื้ต้เิก้�ยวักับื้ 

ค่านิยม่ และวััฒนธร็ร็ม่องค์กร็ทุ้�เป็นแผู้นงานอย่าง
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ชัั้ด้เจน เพื�อรั็กษัาพนักงานให้อย่่กับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร็ะยะ

ยาวัโด้ยควัาม่เส้�ยงต่้างๆ เหล่าน้�ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ในทุาง

ลบื้ต่้อผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน ฐานะทุางการ็เงินของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ 

อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ ต้ร็ะหนกัและใหค้วัาม่สำาคัญ

ถึงควัาม่เส้�ยงดั้งกล่าวั จึงให้ควัาม่สำาคัญในการ็สร็ร็หา

บุื้คลากร็ การ็จ่งใจ และรั็กษัาบุื้คลากร็ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

โด้ยมุ่่งเน้นการ็พัฒนาควัาม่ร้่็ ควัาม่สาม่าร็ถและควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของบุื้คลากร็ ดั้งน้�

1) การ็จัด้การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ทุ้�เหม่าะสม่กับื้ธุร็กิจของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อพัฒนาทัุกษัะในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของ

พนักงาน ในแต้ล่ะร็ะด้บัื้ ให้ม้่ปร็ะสทิุธิภาพและทุนั

ต่้อการ็เปล้�ยนแปลงของธุร็กิจ 

2) การ็วัางแนวัทุางอาช้ั้พ (Career Path) ของบุื้คลากร็

แต่้ละร็ะดั้บื้อย่างชัั้ด้เจน ร็วัม่ถึงการ็กำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุนทุ้�เหม่าะสม่กบัื้ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถของ

แต่้ละบุื้คคล และเทุ้ยบื้เค้ยงกบัื้ผู้่้ปร็ะกอบื้การ็ร็าย

อื�นได้้ เพื�อให้บุื้คลากร็ม้่ควัาม่เชืั้�อมั่�นทุ้�จะเติ้บื้โต้

ไปพร้็อม่กับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

3) การ็วัางแผู้นสืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่งงาน

4) การ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจของพนักงาน เพื�อลด้

อัต้ร็าการ็ลาออกของพนักงาน

5) การ็จัด้ตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็ในการ็พิจาร็ณาควัาม่

สอด้คล้องของต้ัวัช้ั้�วััด้ผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานร็ะด้ับื้

องค์กร็และร็ะดั้บื้หน่วัยงานเพื�อให้สอด้คล้องกับื้

แผู้นธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุ และเพื�อให้มั่�นใจว่ัาม้่ควัาม่

สม่เหตุ้สม่ผู้ลและไม่่ได้้สร้็างแร็งกด้ดั้นทุ้�ม่ากเกิน

ไปในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของพนักงานทุุกร็ะดั้บื้

6) การ็ด่้แลสุขภาพและควัาม่ปลอด้ภัยของพนักงาน

ทุุกคน จากสถานการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของ 

COVID-19 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญเรื็�องควัาม่

ปลอด้ภัยของพนักงานทุุกคนและล่กค้าเป็นสิ�ง

สำาคัญ จึงม้่การ็จัด้หาเครื็�องมื่ออุปกร็ณ์ทุ้�คร็บื้ครั็น 

พร้็อม่ทัุ�งสั�งซื�อวััคซ้นเพื�อให้พนักงานทุุกคนได้้รั็บื้

การ็ฉ้ด้วััคซ้นป้องกัน COVID-19 ร็วัม่ถึงการ็

สนับื้สนุนให้พนักงานสาม่าร็ถทุำางานจากทุ้�บ้ื้าน 

(Work From Home) และจัด้ให้ม้่ม่าต้ร็การ็ป้องกัน

อื�นๆ

2.6	ความเส่�ยงด้านการปฏิิบัติิติาม
กฎระเบ่ยบและกฎหมาย	

2.6.1	 ความเส่�ยงด้านการปฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบ
และกฎหมาย

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญในการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย 

ร็ะเบ้ื้ยบื้ และข้อบัื้งคับื้ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจอย่างเคร่็งครั็ด้ ซึ�งร็วัม่ถึงการ็จัด้ให้ม้่และการ็ด้ำาร็ง

ไว้ัซึ�งใบื้อนุญาต้ต่้างๆ เพื�อใช้ั้ในการ็ปร็ะกอบื้กิจการ็

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ และการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ 

และขอ้บัื้งคับื้ทุ้�จะม้่ผู้ลบื้งัคับื้ใช้ั้ในอนาคต้ เช่ั้น พร็ะร็าชั้

บัื้ญญัติ้คุ้ม่คร็องข้อม่่ลส่วันบุื้คคล พ.ศ. 2562 หร็ือ 

PDPA ซึ�งจะม้่ผู้ลบัื้งคับื้ใช้ั้ในเดื้อนพฤษัภาคม่ 2565 น้�

อย่างไร็ก็ต้าม่ การ็ไม่่ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ และ

ข้อบัื้งคับื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง อาจเป็นเหตุ้แห่งการ็ฟ้องร้็อง

ด้ำาเนินคด้้และส่งผู้ลกร็ะทุบื้ทุางลบื้ต่้อภาพลักษัณ์ ชืั้�อ

เส้ยง และการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ได้้ กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ จึงได้้กำาหนด้แนวัปฏิิบัื้ติ้ทุ้�สำาคัญเพื�อให้มั่�นใจ

การ็ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เป็นได้้ต้าม่กฎหม่าย 

ร็ะเบ้ื้ยบื้ และข้อบัื้งคับื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้

ดั้งน้�

• กำาหนด้ให้ฝ่่ายกฎหม่ายม้่หน้าทุ้�ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ด่้แล

ให้การ็ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่

กฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ และข้อบัื้งคับื้ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง 

ร็วัม่ถึงกฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ และข้อบัื้งคับื้ทุ้�จะม้่ผู้ล

บัื้งคับื้ใช้ั้ในอนาคต้ เพื�อวัางแผู้นการ็ปฏิิบัื้ติ้งานให้

สอด้คล้องกับื้กฎหม่ายร็ะเบ้ื้ยบื้ และข้อบัื้งคับื้

 ดั้งกล่าวั

• กำาหนด้ใหม้้่การ็ฝ่กึอบื้ร็ม่เพื�อสร้็างควัาม่เข้าใจทุ้�ถ่ก

ต้้องแก่พนักงานทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ เก้�ยวักับื้ข้อกำาหนด้

ของกฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ และข้อบัื้งคับื้ต่้างๆ ทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้การ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

• กำาหนด้ให้ม้่กร็ะบื้วันการ็ต้ร็วัจสอบื้คุณภาพและ

การ็คัด้เลือกผู้่้ร็ับื้จ้างผู้ลิต้สินค้า (OEM) และการ็

ต้ร็วัจสอบื้คุณภาพของสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของ

บื้ริ็ษััทุ (House Brand) ก่อนม้่การ็จำาหน่ายสินค้า

แก่ล่กค้า เพื�อให้มั่�นใจว่ัาสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้า

ของบื้ริ็ษััทุ (House Brand) ได้้ม่าต้ร็ฐาน ม้่คุณภาพ 

และผู้่้บื้ริ็โภคม้่ควัาม่ปลอด้ภัยจากการ็ใช้ั้สินค้า 
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และม้่กร็ะบื้วันการ็พิจาร็ณาการ็ขึ�นทุะเบ้ื้ยน

ทุรั็พย์สินทุางปัญญาของสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้า

ของบื้ร็ษัิัทุ (House Brand) เพื�อป้องกันควัาม่เส้�ยง

จากการ็ถ่กฟ้องร้็องเนื�องจากการ็ละเม่ิด้ลิขสิทุธิ�

ทุรั็พย์สินทุางปัญญา

• กำาหนด้ใหม้้่กร็ะบื้วันการ็คัด้เลือกผู้่้จำาหน่ายสินค้า 

การ็ต้ร็วัจสอบื้ลิขสิทุธิ�และสิทุธิบัื้ต้ร็ และการ็ต้ร็วัจ

สอบื้คุณภาพของสินค้า จากผู้่้จำาหน่ายสินค้าทัุ�งใน

ปร็ะเทุศและต่้างปร็ะเทุศ ก่อนด้ำาเนินการ็สั�งซื�อ

สินค้า เพื�อป้องกันการ็ละเมิ่ด้ลิขสิทุธิ�ทุรั็พย์สินทุาง

ปัญญา และเพื�อให้สินค้าได้้ม่าต้ร็ฐานต้าม่ทุ้�

กฎหม่ายกำาหนด้

• กำาหนด้ให้ฝ่่ายกฎหม่ายม้่หน้าทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้สอบื้

ทุานและจัด้ให้ม้่ใบื้อนุญาต้สำาคัญเพื�อใช้ั้ในการ็

ปร็ะกอบื้กิจการ็ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ถึงสอบื้ทุาน

และติ้ด้ต้าม่การ็ต่้ออายุใบื้อนุญาต้ภายในเวัลาทุ้�

กำาหนด้อย่างคร็บื้ถ้วัน เพื�อด้ำาร็งไว้ัซึ�งใบื้อนุญาต้

ดั้งกล่าวั

• การ็เต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่และปรั็บื้ปรุ็งกร็ะบื้วันการ็

ปฏิิบัื้ติ้งานเพื�อปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อกำาหนด้ต่้างๆ ของ

พร็ะร็าชั้บื้ัญญัติ้คุ้ม่คร็องข้อม่่ลส่วันบืุ้คคล พ.ศ. 
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3.	การขั่บเคล่�อนธุรกิจ		เพ่ั�อความยั�งย่น

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งย่�น
บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) ไดู้จัำดูทำ�ริ�ยง�นกั�ริ

พััฒน�อย่�งยั�งยืนข้ึ้�นเป็็นครัิ�งแริกั โดูยจัำดูทำ�ข้ึ้�นต�ม

ม�ตริฐ�นกั�ริริ�ยง�นส�กัล GRI Standards เพืั�อเปิ็ดู

เผยและเพืั�อสื�อส�ริกัลยุทธ์์ กัริะบวนกั�ริดูำ�เนินง�น 

และผลกั�ริดูำ�เนินง�นดู้�นคว�มริับผิดูชอบต่อสังคม

อย่�งยั�งยืน บริิษััทฯ ไดู้จัำดูทำ�ริ�ยง�นกั�ริพััฒน�อย่�ง

ยั�งยืน ต�มแบบ 56-1 (One Report) และให้มีเป้็�หม�ย

ในกั�ริดูำ�เนินง�นที�สอดูคล้องต�มหลักักั�ริกัำ�กัับดููแล

กิัจำกั�ริที�ดีู สำ�หรัิบบริิษััทจำดูทะเบียนขึ้องตล�ดูหลักัทรัิพัย์

แห่งป็ริะเทศไทย และแนวท�งเพืั�อสังคมขึ้องสำ�นักัง�น

คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพัย์และตล�ดูหลักัทรัิพัย์ 

ต�มแนวท�งกั�ริกัำ�กัับดููแลกิัจำกั�ริที�ดีู ซ้ึ่�งเป็็นแนวท�ง

คว�มรัิบผิดูชอบต่อสังคมขึ้องกิัจำกั�ริในแบบฉบับขึ้อง

ไทยที�คริอบคลุมป็ริะเดู็นสำ�คัญดู้�นเศริษัฐกัิจำ ดู้�น

สังคม และดู้�นสิ�งแวดูล้อม 

เนื�องจำ�กักั�ริริ�ยง�นฉบับนี�ไดู้ถููกัจัำดูทำ�เป็็นฉบับแริกั 

ดัูงนั�นจ้ำงไม่มีกั�ริเป็รีิยบเทียบข้ึ้อมูลที�เป็ลี�ยนแป็ลง

อย่�งมีนัยสำ�คัญ และมีขึ้อบเขึ้ตข้ึ้อมูล ตั�งแต่วันที� 
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ขึ้อบเขึ้ตเนื�อห�ขึ้องข้ึ้อมูลฉบับนี�คริอบคลุมนโยบ�ย

ภ�พัริวม กัริะบวนกั�ริ และกัิจำกัริริมเพืั�อคว�มยั�งยืน

ดู้�นเศริษัฐกิัจำ ดู้�นสังคม และดู้�นสิ�งแวดูล้อม ขึ้อง

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) โดูยมีคณะทำ�ง�นทำ�

หน้�ที�เชื�อมโยงเป้็�หม�ยท�งธุ์ริกิัจำกัับผลกัริะทบดู้�น

เศริษัฐกิัจำ ดู้�นสังคม และดู้�นสิ�งแวดูล้อมขึ้องกิัจำกั�ริ 

ริวมทั�งจัำดูให้มีกั�ริติดูต�มและป็ริะมวลผลเพืั�อป็ริะโยชน์

ในกั�ริว�งแผนกั�ริดูำ�เนินง�น และสื�อส�ริให้กัับผู้มี

ส่วนไดู้เสียทุกัภ�คส่วนทริ�บ

อย่�งไริก็ัดีู เพืั�อให้มีคว�มเชื�อมโยงกั�ริดูำ�เนินง�นกัับ

กัริะบวนกั�ริรัิบผิดูชอบต่อสังคมเข้ึ้�ดู้วยกััน บริิษััทฯ

ไดู้กัำ�หนดูกัลุ่มบุคคล หรืิอบุคคลที�ไดู้รัิบผลกัริะทบ หรืิอ

สร้็างผู้ลกร็ะทุบื้จากการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ หรื็อกิจกร็ร็ม่ทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้องค์กร็ โด้ยแบ่ื้งปร็ะเภทุเป็นผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย

ภายในองค์กร็ ได้้แก่ นายจ้าง ผู้่้บื้ริ็หาร็ พนักงาน และ

ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยภายนอกองค์กร็ ได้้แก่ ล่กค้า ค่่ค้า ภาครั็ฐ 

เจ้าหน้� ผู้่้ถือหุ้น นักลงทุุน และชัุ้ม่ชั้นสังคม่ ซึ�งได้้

กำาหนด้ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของแต่้ละฝ่่ายเพื�อให้เกิด้ควัาม่

เชืั้�อม่โยงด้้านการ็ด้ำาเนินงานอย่างชัั้ด้เจน

บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้โอกาสให้ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกภาคส่วัน

สาม่าร็ถแสด้งควัาม่คิด้เห็นเก้�ยวักับื้การ็ร็ายงานการ็

พัฒนาอย่างยั�งยืนปร็ะจำาปีได้้ ผู่้านทุางแบื้บื้สอบื้ถาม่

ควัาม่คิด้เห็นของผู้่้อ่าน โด้ยควัาม่คิด้เห็นดั้งกล่าวั 

บื้ริ็ษััทุฯ จะนำาม่าใช้ั้พัฒนาและยกร็ะดั้บื้การ็จัด้ทุำา

ร็ายงานการ็พัฒนาควัาม่ยั�งยืนฉบัื้บื้ถัด้ไป เพื�อให้สอด้

คล้องกับื้บื้ควัาม่ต้้องการ็ และควัาม่คาด้หวัังของผู้่้ม้่

ส่วันได้้เส้ยทุุกภาคส่วัน

3.1	 นโยบายและเป้าหมายการพััฒนา
ท่ี่�ยั�งย่น

บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

ให้เติ้บื้โต้อย่างยั�งยืนภายใต้้ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ 

และภายใต้้หลักการ็พัฒนาอย่างยั�งยืน โด้ยมุ่่งเน้นการ็

ปร็ะกอบื้กิจการ็ด้้วัยควัาม่ด่้แลเอาใจใส่ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้

เส้ยทุุกกลุ่ม่ เศร็ษัฐกิจ สังคม่ และสิ�งแวัด้ล้อม่อย่างม้่

คุณธร็ร็ม่ จริ็ยธร็ร็ม่ และจร็ร็ยาบื้ร็ร็ณ ซึ�ง

บื้ริ็ษััทุฯ หวัังว่ัาการ็ด้ำาเนินธุร็กิจภายใต้้

ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่อสังคม่จะก่อให้

เกิด้ปร็ะโยชั้น์ต่้อส่วันร็วัม่

พร้็อม่กับื้การ็เจริ็ญเติ้บื้โต้

ของบื้ริ็ษััทุฯ ควับื้ค่่กันไป

ด้้วัย ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุได้้จัด้

ทุำานโยบื้ายควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้

ชั้อบื้ต่้อสังคม่โด้ยแบ่ื้ง

เป็น 8 หม่วัด้ ดั้งน้�
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1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งเน้นทุ้�จะปร็ะกอบื้ธุร็กิจด้้วัยควัาม่ซื�อสัต้ย์

สุจริ็ต้ เป็นธร็ร็ม่ ม้่จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณ และตั้�งมั่�นทุ้�จะแข่งขัน

ทุางการ็ค้าต้าม่หลักจริ็ยธร็ร็ม่ในการ็ปร็ะกอบื้การ็ค้า 

กฎหม่าย และหลักการ็แข่งขันทุางการ็ค้าอย่างเสม่อ

ภาคกัน ร็วัม่ถึงปฏิิเสธพฤติ้กร็ร็ม่ใด้ๆ ก็ต้าม่ทุ้�ขัด้ขวัาง

การ็แข่งขันอย่างเป็นธร็ร็ม่ เช่ั้น การ็แสวังหาข้อม่่ลทุ้�

เป็นควัาม่ลับื้ของค่แ่ข่งทุางการ็ค้า การ็เร้็ยก รั็บื้ และไม่่

ให้ผู้ลปร็ะโยชั้น์ใด้ๆ ทุ้�ไม่่สุจริ็ต้ทุางการ็ค้า เป็นต้้น 

นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุฯ ยังได้้เคาร็พต้อ่สิทุธิในทุรั็พย์สินทุาง

ปัญญาของผู้่้อื�น โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายให้บุื้คลากร็

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายหรื็อข้อกำาหนด้เก้�ยวักับื้สิทุธิใน

ทุรั็พย์สินทุางปัญญา อาทิุ การ็ใช้ั้โปร็แกร็ม่คอม่พิวัเต้อร์็

ทุ้�ม้่ลขิสิทุธิ�ถ่กต้้องต้าม่กฎหม่าย เป็นต้้น อ้กทัุ�ง บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่โคร็งการ็ร็ณร็งค์การ็ส่งเสริ็ม่และปล่กจิต้ใต้้สำานึกให้

แก่บุื้คลากร็ของบื้ร็ิษััทุฯ ในทุุกร็ะด้ับื้ชัั้�นให้เกิด้ควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ด้้วัย

2.	 การต่ิอต้ิานการทุี่จริติคอร์รัปชัุน

บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงการ็ด้ำาเนินธุร็กิจอย่างโปร่็งใส ม้่

คุณธร็ร็ม่ ยึด้มั่�นในหลักการ็การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ จึง

ต้้องด้ำาเนินการ็อย่างถ่กต้้องบื้นพื�นฐานควัาม่โปร่็งใส 

ควัาม่ซื�อสัต้ย์สุจริ็ต้ ต้ร็งไปต้ร็งม่า และต้ร็วัจสอบื้ได้้ 

เป็นไปต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ ในการ็ปฏิิบัื้ติ้

ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยกลุ่ม่ต่้างๆ และเพื�อเป็นการ็แสด้งออก

ถึงควัาม่มุ่่งมั่�น บื้ริ็ษััทุได้้เข้าร่็วัม่ “แนวัร่็วัม่ต่้อต้้าน

คอร์็รั็ปชัั้นของภาคเอกชั้นไทุย” เพื�อม้่ส่วันร่็วัม่ในการ็

แก้ไขปัญหาการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น โด้ยมุ่่งเน้นการ็ต่้อต้้าน

การ็กร็ะทุำาใด้ๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ใหห้รื็อรั็บื้สินบื้น ทัุ�ง

ทุางต้ร็งและทุางอ้อม่เพื�อสนับื้สนุนการ็สร้็างม่าต้ร็ฐาน

การ็ด้ำาเนนิธุร็กิจทุ้�ใสสะอาด้ อันเป็นร็ากฐานทุ้�ด้้ในการ็

ด้ำาเนินุร็กิจ และพัฒนาส่่องค์กร็ทุ้�ยั�งยืน

3.	 การเคารพัสิที่ธิมนุษัยชุน

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายสนบัื้สนุนและเคาร็พการ็ปกปอ้งสิทุธิ

ม่นุษัยชั้น โด้ยการ็ปฏิิบัื้ติ้ต่้อผู้่้ม้่ส่วันเก้�ยวัข้องไม่่ว่ัาจะ

เป็นพนักงาน ชุั้ม่ชั้น และสังคม่ร็อบื้ข้างด้้วัยควัาม่

เคาร็พในคุณค่าของควัาม่เป็นม่นุษัย์ คำานึงถึงควัาม่

เสม่อภาคและเสร้็ภาพทุ้�เทุ่าเทุ้ยม่กัน ไม่่ละเมิ่ด้สิทุธิ

ขั�นพื�นฐาน และไม่่เลือกปฏิิบัื้ติ้ไม่่ว่ัาจะเป็นในเรื็�องของ

เชืั้�อชั้าติ้ สัญชั้าติ้ ศาสนา ภาษัา ส้ผิู้วั เพศ อายุ การ็

ศึกษัา สภาวัะทุางร่็างกาย หรื็อสถานะทุางสังคม่ ร็วัม่ถึง

จัด้ให้ม้่การ็ด่้แลไม่่ให้ธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ เข้าไปม้่ส่วัน

เก้�ยวัข้องกับื้การ็ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้น เช่ั้น การ็ใช้ั้

แร็งงานเด็้ก และการ็คุกคาม่ทุางเพศ เป็นต้้น นอกจากน้� 

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นให้การ็เคาร็พสทิุธิม่นุษัยชั้นเปน็ไปอย่าง

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ด้ำาเนินการ็สร้็างองค์ควัาม่

ร้่็ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น และปล่กจิต้สำานึกให้บุื้คลากร็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักสิทุธิม่นุษัยชั้น และหลักสากล

ทุ้�เก้�ยวัข้อง และเพื�อให้มั่�นใจว่ัาการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

ปร็าศจากการ็ละเม่ิด้สิทุธิม่นุษัยชั้นในทุุกกิจกร็ร็ม่ทุาง

ธุร็กิจ ร็วัม่ถึงผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกฝ่่าย และสนับื้สนุนให้

ค่่ค้า และผู้่้ร่็วัม่ธุร็กิจ ด้ำาเนินธุร็กิจโด้ยไม่่เก้�ยวัข้องกับื้

การ็ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้น

4.	 การปฏิิบัติิต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของการ็พัฒนา

ทุรั็พยากร็ม่นุษัย์และปฏิิบัื้ติ้ต่้อแร็งงานอย่างเป็นธร็ร็ม่ 

อันเป็นปัจจัยทุ้�จะช่ั้วัยเพิ�ม่ม่่ลค่าของกิจการ็และเสร็ิม่

สร้็างควัาม่สาม่าร็ถในการ็แข่งขันและการ็เจร็ิญเติ้บื้โต้

อย่างยั�งยืนของบื้ริ็ษััทุฯ ในอนาคต้ ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

กำาหนด้นโยบื้ายและแนวัปฏิิบัื้ติ้ ดั้งน้�

(1) เคาร็พสิทุธิของพนักงานต้าม่หลักสิทุธิม่นุษัยชั้น 

และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายแร็งงาน

(2) จัด้ให้ม้่กร็ะบื้วันการ็จ้างงาน และเงื�อนไขการ็จ้าง

งานทุ้�เป็นธร็ร็ม่ ร็วัม่ถึงการ็กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน 

และการ็พจิาร็ณาผู้ลงานควัาม่ด้้ควัาม่ชั้อบื้ภายใต้้

กร็ะบื้วันการ็ปร็ะเมิ่นผู้ลการ็ทุำางานทุ้�เป็นธร็ร็ม่ 

(3) ส่งเสริ็ม่การ็พัฒนาบุื้คลากร็ โด้ยจัด้ให้ม้่การ็จัด้

อบื้ร็ม่ สัม่ม่นา ฝึ่กอบื้ร็ม่ ร็วัม่ถึงส่งบุื้คลากร็เข้า

ร่็วัม่สัม่ม่นา และฝึ่กอบื้ร็ม่วิัชั้าการ็ด้้านต่้างๆ ทุ้�

เก้�ยวัข้องเพื�อพัฒนาควัาม่ร้่็ ควัาม่สาม่าร็ถ

ศักยภาพของบุื้คลากร็ ร็วัม่ถึงปล่กฝั่งทัุศนคติ้ทุ้�ด้้ 

ม้่คุณธร็ร็ม่ จริ็ยธร็ร็ม่ และการ็ทุำางานเป็นทุ้ม่แก่

บุื้คลากร็
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(4) จัด้ให้ม้่สวััสดิ้การ็ด้้านต่้างๆ สำาหรั็บื้พนักงานต้าม่

ทุ้�กฎหม่ายกำาหนด้ เช่ั้น ปร็ะกันสังคม่ เป็นต้้น และ

นอกเหนือจากทุ้�กฎหม่ายกำาหนด้ เช่ั้น ปร็ะกัน

สุขภาพ และปร็ะกันอุบัื้ติ้เหตุ้ เป็นต้้น ร็วัม่ถึงการ็

ให้เงินช่ั้วัยเหลือปร็ะเภทุต่้างๆ แก่พนักงาน เช่ั้น 

ทุุนการ็ศึกษัาแก่บุื้ต้ร็ และเงินช่ั้วัยฌาปนกิจ 

เป็นต้้น 

(5) จัด้ให้ม้่บื้ริ็การ็ต้ร็วัจสุขภาพปร็ะจำาปีแก่บุื้คลากร็

 ทุุกร็ะดั้บื้ชัั้�นของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ยพิจาร็ณาจากปัจจัย

ควัาม่เส้�ยงต้าม่ร็ะดั้บื้ อายุ เพศ และสภาพแวัด้ล้อม่

 ในการ็ทุำางานของแต่้ละบุื้คคล  

(6) ด้ำา เ นินการ็ให้พนักงานปฏิิบัื้ ติ้งานได้้อย่าง

ปลอด้ภัย และม้่สุขอนามั่ยในสถานทุ้�ทุำางานทุ้�ด้้ 

โด้ยจัด้ให้ม้่ม่าต้ร็การ็ป้องกันการ็เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้ และ

เสริ็ม่สร้็างให้พนักงานม้่จิต้สำานึกด้้านควัาม่

ปลอด้ภัย ร็วัม่ถึง จัด้การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ และส่งเสริ็ม่ให้

พนักงานม้่สุขอนามั่ยทุ้�ด้้ และด่้แลสถานทุ้�ทุำางาน

ให้ถ่กสุขลักษัณะ ม้่ควัาม่ปลอด้ภัยอย่่เสม่อ

(7) เปิด้โอกาสใหพ้นักงานสาม่าร็ถแสด้งควัาม่คดิ้เหน็ 

หรื็อร้็องเร้็ยนเก้�ยวักับื้การ็ปฏิิบัื้ติ้อย่างไม่่เป็นธร็ร็ม่

หรื็อการ็กร็ะทุำาทุ้�ไม่่ถ่กต้้องในบื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ถึง

ให้การ็คุ้ม่คร็องพนักงานทุ้�ร็ายงานเรื็�องดั้งกล่าวั

5.	 ความรับผิดชุอบต่ิอลูกค้า

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นทุ้�จะพัฒนาสินค้าและบื้ริ็การ็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อควัาม่พึงพอใจและปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ของ

ล่กค้าและยึด้มั่�นในการ็ปฏิิบัื้ติ้ต่้อล่กค้าด้้วัยควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ และควัาม่ซื�อสัต้ย์ ดั้งน้�

(1) บื้ริ็ษััทุฯ คำานึงถึงคุณภาพและม่าต้ร็ฐานของสินค้า

และปร็ะสิทุธิภาพในการ็ให้บื้ริ็การ็เป็นสำาคัญ โด้ย

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งเน้นทุ้�การ็ใช้ั้วััต้ถุดิ้บื้ทุ้�ม้่คุณภาพและ

การ็ผู้ลิต้ทุ้�ม้่ม่าต้ร็ฐาน ร็วัม่ถึงพัฒนาร็ะบื้บื้การ็

บื้ริ็หาร็การ็บื้ริ็การ็เพื�อให้ล่กค้าได้้ใช้ั้สินค้าและได้้

รั็บื้บื้ริ็การ็ทุ้�ม้่คุณภาพ ถ่กสุขลักษัณะอนามั่ย และ

ได้้รั็บื้ควัาม่พึงพอใจส่งสุด้ 

(2) บื้ริ็ษััทุฯ ม้่โคร็งการ็ทุ้�จะพัฒนาคิด้ค้นสินค้าและ

บื้ริ็การ็ใหม่่อย่างต่้อเนื�อง เพื�อต้อบื้สนองควัาม่

ต้้องการ็ของล่กค้า เพื�อให้ล่กค้าได้้ใช้ั้สินค้าและ

บื้ริ็การ็ทุ้�หลากหลาย ม้่คุณภาพและม่าต้ร็ฐาน และ

ต้ร็งควัาม่ต้้องการ็ 

(3) บื้ริ็ษััทุฯ ยึด้มั่�นในการ็ต้ลาด้ทุ้�เป็นธร็ร็ม่ โด้ยม้่

 นโยบื้ายในการ็ด้ำาเนินการ็ให้ล่กค้าได้้รั็บื้ข้อม่่ล

เก้�ยวักับื้สินค้าและบื้ริ็การ็ของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�ถ่กต้้อง ไม่่

บิื้ด้เบืื้อนคลุม่เครื็อ หรื็อโฆษัณาเกินจริ็ง เพื�อให้

ล่กค้าม้่ข้อม่่ลทุ้�ถ่กต้้องและเพ้ยงพอในการ็ตั้ด้สินใจ 

(4) บื้ริ็ษััทุฯ คำานึงถึงควัาม่ปลอด้ภัยของล่กค้า และ

 มุ่่งมั่�นทุ้�จะให้ล่กค้าได้้ใช้ั้สินค้าและได้้รั็บื้บื้ริ็การ็ทุ้�ม้่

คุณภาพและม้่ควัาม่ปลอด้ภัยต้าม่ม่าต้ร็ฐานและ

กฎร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ด้้านควัาม่ปลอด้ภัยในร็ะดั้บื้

สากล และต้าม่ทุ้�กฎหม่ายกำาหนด้ ร็วัม่ถึงออกแบื้บื้ 

สร้็างสร็ร็ค์ และพัฒนาสินค้าและบื้ริ็การ็อย่่เสม่อ 

เพื�อให้ล่กค้าม้่ควัาม่มั่�นใจในคุณภาพ ม่าต้ร็ฐาน 

และควัาม่ปลอด้ภัยของสินค้าและบื้ริ็การ็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ 

(5) บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่ร็ะบื้บื้ล่กค้าสัม่พันธ์เพื�อใช้ั้ในการ็

สื�อสาร็ติ้ด้ต่้อกับื้ล่กค้า ร็วัม่ถงึการ็รั็บื้เรื็�องร้็องเร้็ยน

เก้�ยวักับื้คุณภาพของสินค้าและบื้ริ็การ็อย่างม้่

ปร็ะสิทุธิภาพ เพื�อให้สาม่าร็ถต้อบื้สนองควัาม่

ต้้องการ็ของล่กค้าได้้อย่างร็วัด้เร็็วั

(6) บื้ริ็ษััทุฯ จะรั็กษัาข้อม่่ลของล่กค้าไว้ัเป็นควัาม่ลับื้ 

และจะไม่่ใช้ั้ข้อม่่ลดั้งกล่าวัไปใช้ั้ในทุางทุ้�มิ่ชั้อบื้

(7) บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่กิจกร็ร็ม่ต่้างๆ เพื�อเสริ็ม่สร้็าง

ควัาม่สัม่พันธ์ร็ะหว่ัางล่กค้า และร็ะหว่ัางล่กค้ากับื้

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ยั�งยืน

6.	 การดูแลรักษัาสิ�งแวดล้อม

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญต่้อควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ใน

การ็ด่้แลรั็กษัาสิ�งแวัด้ล้อม่และบื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึง

ปัญหาด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่ทุ้�อาจเกิด้ขึ�นจากการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจ ผู้ลิต้ภัณฑ์์และบื้ร็กิาร็ จึงม้่นโยบื้ายสง่เสริ็ม่ใหเ้กิด้

การ็พัฒนากร็ะบื้วันการ็จัด้การ็ เพื�อลด้ผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�อาจ

เกิด้ขึ�น อ้กทัุ�ง ม้่การ็กำาหนด้เป้าหม่ายการ็ใช้ั้ทุรั็พยากร็

อย่างร้่็คุณค่า และลด้การ็ใช้ั้พลังงานทุ้�ม้่อย่่อย่างจำากัด้
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โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ ด้ำาเนินการ็และควับื้คุม่ให้การ็ผู้ลิต้สินค้า

และการ็ให้บื้ริ็การ็ของบื้ริ็ษััทุฯ เป็นไปต้าม่กฎหม่ายทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้การ็ด่้แลรั็กษัาสิ�งแวัด้ล้อม่อย่างเคร่็งครั็ด้ 

และบื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นในการ็ด่้แลรั็กษัาสิ�งแวัด้ล้อม่

อย่างต่้อเนื�อง เพื�อปกป้องม่ลภาวัะต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่ทุ้�

อาจจะเกิด้ขึ�น โด้ยม้่แนวัทุางการ็ปฏิิบัื้ติ้ ดั้งน้�

(1) บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย ข้อบัื้งคับื้ต้ลอด้จน

ข้อกำาหนด้ต่้างๆ ร็วัม่ถึงพันธะสัญญาข้อผู่้กพันทุ้�

ต้้องปฏิิบัื้ติ้เก้�ยวักับื้ด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่อย่างเคร่็งครั็ด้

(2) บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงการ็ใช้ั้ทุรั็พยากร็และพลังงาน

อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ ทัุ�งจากการ็อุปโภค บื้ริ็โภค 

การ็บื้ำาบัื้ด้ และควับื้คุม่ปริ็ม่าณของเส้ย และ

การ็นำากลับื้ม่าใช้ั้ใหม่่ ด้้วัยวิัธ้การ็ทุ้�เหม่าะสม่

(3) บื้ริ็ษััทุฯ คำานึงถึงการ็ควับื้คุม่ ป้องกัน บื้ำาบัื้ด้

ม่ลภาวัะต้า่งๆ ใหม้้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต้อ่สิ�งแวัด้ลอ้ม่น้อย

ทุ้�สุด้ ทัุ�งด้้านม่ลพิษัทุางนำ�า อากาศ ขยะม้่พิษั สาร็

เคม้่ เส้ยง และอื�นๆ อย่างเคร่็งครั็ด้

(4) บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้เป้าหม่าย วััต้ถุปร็ะสงค์ เก้�ยวักับื้

การ็ทุำางานด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่ ติ้ด้ต้าม่ ทุบื้ทุวัน การ็

ปฏิิบัื้ติ้งานทุ้�ม้่ผู้ลด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่ และส่งเสริ็ม่ให้

ม้่การ็พัฒนาปรั็บื้ปรุ็งอย่างต่้อเนื�อง

(5) บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่กับื้

พนักงาน เพื�อปล่กฝั่งจิต้สำานึกและสร้็างพฤติ้กร็ร็ม่

ทุ้�ด้้ในด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่ ซึ�งเป็นหน้าทุ้�ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้

ชั้อบื้ของพนักงานทุุกคน

(6) บื้ริ็ษััทุฯ สนับื้สนุนโคร็งการ็ต่้างๆ และการ็

ปร็ะชั้าสัม่พันธ์ ทุ้�เก้�ยวักับื้การ็อนุรั็กษ์ัและการ็

ปรั็บื้ปร็งุสิ�งแวัด้ลอ้ม่ และใหค้วัาม่ร็ว่ัม่ม่อืกับื้หนว่ัย

งานทุ้�เก้�ยวัข้อง และชุั้ม่ชั้น ด้้านการ็จัด้การ็ด้้านสิ�ง

แวัด้ล้อม่

(7) บื้ริ็ษััทุฯ สื�อสาร็ให้ล่กค้า ค่่ค้า ผู้่้ค้าช่ั้วัง ม้่ส่วันร่็วัม่

ในการ็ด่้แลรั็กษัาสิ�งแวัด้ล้อม่ และสิ�งเสริ็ม่การ็ลด้

ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่

7.	 การร่วมพััฒนาชุุมชุนหร่อสังคม

บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

ให้เติ้บื้โต้อย่างยั�งยืนภายใต้้ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่อสังคม่ 

(Corporate Social Responsibilities) โด้ยมุ่่งเน้นการ็

ปร็ะกอบื้กิจการ็ด้้วัยควัาม่ด่้แลเอาใจใส่ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้

เส้ย เศร็ษัฐกิจ สังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่อย่างม้่คุณธร็ร็ม่ 

จริ็ยธร็ร็ม่ และจร็ร็ยาบื้ร็ร็ณ ซึ�งบื้ริ็ษััทุฯ หวัังว่ัาการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจภายใต้้ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่อสังคม่จะก่อให้

เกิด้ปร็ะโยชั้นต่์้อส่วันร็วัม่พร้็อม่กับื้การ็เจริ็ญเติ้บื้โต้ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อมุ่่งส่่ควัาม่เป็นผู้่้นำาด้้านธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง

และให้บื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและ อุปกร็ณ์ต้กแต่้ง

บ้ื้านแบื้บื้คร็บื้วังจร็ บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นทุ้�จะด้ำาเนิน

ธุร็กิจไปพร้็อม่กับื้การ็ให้ควัาม่สำาคัญเรื็�องควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ เพื�อช่ั้วัยยกร็ะดั้บื้คุณภาพช้ั้วิัต้ของ

คนในชุั้ม่ชั้นให้ด้้ขึ�น อ้กทัุ�งมุ่่งหวัังเพื�อพัฒนาคุณภาพ

สิ�งแวัด้ล้อม่อย่างยั�งยืน

บื้ริ็ษััทุฯ พร้็อม่เป็นส่วันหนึ�งในการ็ให้การ็สนับื้สนุน

โคร็งการ็ต่้างๆ ของสถาบัื้นการ็ศึกษัา สถาบัื้นศาสนา 

สถานพยาบื้าลและหน่วัยงานร็าชั้การ็ อ้กทัุ�งให้ควัาม่

ช่ั้วัยเหลือชุั้ม่ชั้นทุ้�ได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้จากภัยพิบื้ัต้ิต้่างๆ 

เพื�อเป็นแร็งผู้ลักดั้นและเสริ็ม่สร้็างควัาม่แข็งแกร่็งให้

ชุั้ม่ชั้นพร้็อม่กับื้การ็เจริ็ญเติ้บื้โต้ทุางธุร็กิจ

8.	 การม่นวัติกรรมและเผยแพัร่นวัติกรรมซ้�ง
ได้จากการดำาเนินงานท่ี่�ม่ความรับผิดชุอบ
ต่ิอสังคม	สิ�งแวดล้อมและผู้ม่ส่วนได้เส่ย

บื้ริ็ษััทุนำาแนวัคิด้ในการ็รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ม่าปรั็บื้ใช้ั้

และคิด้ค้นให้เกิด้นวััต้กร็ร็ม่ทุางธุร็กิจทุ้�สร้็างปร็ะโยชั้น์

ควัาม่สาม่าร็ถในการ็แข่งขันต่้อธุร็กิจและสังคม่ โด้ยม้่

การ็สำาร็วัจกร็ะบื้วันการ็ต่้างๆ ของธุร็กิจทุ้�ด้ำาเนินการ็

อย่่ในปัจจุบัื้นว่ัาก่อให้เกิด้ควัาม่เส้�ยงหรื็อม้่ผู้ลกร็ะทุบื้

ในทุางลบื้ต้อ่สังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่หรื็อไม่่ อย่างไร็ และ

ศึกษัาหาแนวัทุางแก้ไขเพื�อลด้ผู้ลกร็ะทุบื้ดั้งกล่าวั ร็วัม่

ทัุ�งพิจาร็ณาและวัเิคร็าะห์กร็ะบื้วันการ็การ็ทุำางานอยา่ง

ละเอ้ยด้คร็อบื้คลุม่ทุุกด้้าน เพื�อสร้็างโอกาสในการ็

พัฒนาไปส่่การ็ค้นพบื้นวััต้กร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ และเพื�อ

ควัาม่เจริ็ญเติ้บื้โต้ควับื้ค่่กับื้การ็สร้็างผู้ลกำาไร็ของธุร็กิจ

อย่างยั�งยืน
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3.2	 การจัดการผลกระที่บต่ิอผู้ม่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซ่คุณค่าข่องธุรกิจ
3.2.1	 ห่วงโซ่คุณค่าท่ี่�ยั�งย่น

การดูแลและม่ส่วนร่วมกับผู้ม่ส่วนได้เส่ย

ONE	STOP	HOME	PRODUCT	DESTINATION
ผู้นำาธุรกิจค้าปล่ก	ค้าส่ง	และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ติกแต่ิงบ้านแบบครบวงจร

TO	BE	A	PARTNER	FOR	ALL	QUALITY-OF-LIFE	CREATIONS
พัันธมิติรเพ่ั�อสนับสนุนการสร้างคุณภาพัชุ่วิติท่ี่�ด่ให้กับทุี่กคน

กลยุที่ธ์พัันธมิติร
ที่างธุรกิจ

• กำาหนด้กลุ่ม่เป้าหม่าย
• การ็สร้็างพันธมิ่ต้ร็
• การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็   
 (กร็ะบื้วันการ็ผู้ลิต้  
 และผู้ลิต้ภัณฑ์์  
 อย่างยั�งยืน) • คลังสินค้าทุ้�เป็นมิ่ต้ร็

 ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่
• ร็ะบื้บื้คลังสินค้า
 อัต้โนมั่ต้ ASRS

จัดเติร่ยม
ผลิติภัณฑ์์
ท่ี่�เป็นมิติรต่ิอ
สิ�งแวดล้อม

• ร็ะบื้บื้ขนส่งทุ้�
 เป็นมิ่ต้ร็
 ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่

ระบบข่นส่ง
ท่ี่�เป็นมิติร

ต่ิอสิ�งแวดล้อม • การ็ใช้ั้งานอย่างคุ้ม่ค่า
• กร็ะบื้วันการ็กำาจัด้
• การ็นำากลับื้ม่าใช้ั้ใหม่่

ส่งมอบคุณค่า

• ควัาม่สะด้วัก และ  
 การ็บื้ริ็การ็ทุ้�เป็นมิ่ต้ร็

ราคาสามารถื
แข่่งขั่นได้	

และเข้่าถ้ืงความ
ต้ิองการข่องลูกค้า

ทุี่กกลุ่ม

ผ้้มีส�วนได้เสีย ความคาดหุ้วัง แนวทางปฏิิบัติิ ชำ�องทางติิดติ�อ

• สินค้าม้่คุณภาพ ได้้ม่าต้ร็ฐาน การ็
บื้ริ็การ็ทุ้�ด้้

• ร็าคายุติ้ธร็ร็ม่ เข้าถึงได้้
• การ็บื้ริ็การ็ของพนักงาน
 ทัุ�งก่อนและหลังการ็ขายด้้เย้�ยม่
• สินค้าต้อบื้สนองต่้อควัาม่ต้้องการ็ 

และม้่หลากหลาย
• การ็ให้ข้อม่่ลสินค้าและบื้ร็กิาร็ทุ้�ถ่ก

ต้้องคร็บื้ถ้วัน
• การ็ด่้แลและเก็บื้รั็กษัาข้อม่่ลส่วัน

บุื้คคล

ล้กค้า • การ็ให้บื้ริ็การ็อย่างเทุ่าเทุ้ยม่
• จัด้กิจกร็ร็ม่ และนำาเสนอโปร็โม่ชัั้�น
• จัด้จำาหน่ายสินค้าทุ้�ได้้ม่าต้ร็ฐาน 

และม้่คุณภาพ ในร็าคาทุ้�เหม่าะสม่
• รั็บื้ฟังปัญหาและข้อร้็องเร้็ยน 

พร้็อม่ทัุ�งด้ำาเนินการ็ปรั็บื้ปรุ็งแก้ไข
• จัด้ให้ม้่เจ้าหน้าทุ้�ด่้แลล่กค้า
 ทัุ�งก่อนและหลังการ็ขาย
• อบื้ร็ม่พนักงาน เรื็�องการ็บื้ริ็การ็    

• จด้หม่ายอิเล็กทุร็อนิกส์ 
• นำาเสนอข้อม่่ลทุางเว็ับื้ไซต์้ 
• การ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจของล่กค้า 
• ศ่นย์บื้ริ็การ็ล่กค้า
• กล่องรั็บื้ควัาม่คิด้เห็น
• ช่ั้องทุางการ็ร้็องเร้็ยน 
 (Whistleblowing)
• ติ้ด้ต่้อผู่้าน www.dohome.co.th
• กิจกร็ร็ม่ล่กค้าสัม่พันธ์

ผู้ผลิติ ลูกค้า

คลัง
สินค้า

ศูนย์
กระจาย
สินค้า

ร้านค้า
จัด

จำาหน่าย
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ผ้้มีส�วนได้เสีย ความคาดหุ้วัง แนวทางปฏิิบัติิ ชำ�องทางติิดติ�อ

• ผู้ลต้อบื้แทุนทุ้�ป็นธร็ร็ม่
• อบื้ร็ม่พัฒนาควัาม่ร้่็ 
• โอกาสควัาม่ก้าวัหน้าในสายอาช้ั้พ
• สภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางานทุ้�ด้้ 

ปลอด้ภัยต่้อช้ั้วิัต้และทุรั็พย์สิน 
• ได้้รั็บื้การ็ปฏิิบัื้ต้ิด้้วัยควัาม่เป็น

ธร็ร็ม่ต้าม่หลักสิทุธิม่นุษัยชั้น
• ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่จริ็ยธร็ร็ม่ด้้านแร็งงาน

• การ็จัด้ซื�อจัด้จ้าง โปร่็งใสเป็นธร็ร็ม่ 
ต้าม่หลักการ็ค้าเสร้็

• การ็เพิ�ม่ปริ็ม่าณการ็สั�งซื�อ
• สร้็างคุณค่าร่็วัม่กัน และเติ้บื้โต้
 ร่็วัม่กัน
• ร่็วัม่คิด้ค้นนวััต้กร็ร็ม่ใหม่่ๆ เพื�อ

พัฒนาสินค้าและผู้ลิต้ภัณฑ์์
• รั็กษัาคำามั่�นสัญญา ในการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจร่็วัม่กัน

• ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานทุ้�ด้้และเติ้บื้โต้          
• ม้่การ็พัฒนาอย่างยั�งยืน ต้าม่หลัก 

Sustainability
• จ่ายเงินปันผู้ลอย่างสม่ำ�าเสม่อ
• กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ โปร่็งใส ต้ร็วัจ

สอบื้ได้้
• เปิด้เผู้ยข้อม่่ลทุ้�สำาคัญและจำาเป็น

เก้�ยวักับื้การ็ด้ำาเนินงาน
• เปิด้เผู้ยข้อม่่ลถ่กต้้อง คร็บื้ถ้วัน 

และทัุนเวัลา

• การ็ชั้ำาร็ะหน้�สิน ต้าม่กำาหนด้
• การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่เงื�อนไข และ
 ข้อกำาหนด้สิทุธิ

พนักงาน

ค้�ค้า

ผ้้ถืือหุุ้้น/นักลงทุน
 

เจ้าหุ้นี�

• ม้่ร็ะบื้บื้การ็ปร็ะเม่ินผู้ลงานและ
ศักยภาพของพนักงาน เพื�อบื้ริ็หาร็
ค่าต้อบื้แทุนทุ้�เป็นธร็ร็ม่ 

• ได้้รั็บื้สวััสดิ้การ็อย่างเหม่าะสม่
และสาม่าร็ถแข่ง ขันในต้ลาด้
แร็งงานได้้ 

• ส่งเสร็ิม่การ็พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน เพื�อพัฒนาและให้ม้่
โอกาสเติ้บื้โต้ในองค์กร็

• จัด้สร็ร็พื�นทุ้�ภายในสำานักงานและ
สาขาให้เหม่าะสม่ เพื�อให้ม้่สภาพ
แวัด้ ล้อม่การ็ทุำา ง าน ทุ้� ด้้ และ
ปลอด้ภัย

• กำาหนด้นโยบื้ายการ็จัด้ซื�อ จัด้หา 
และจัด้จ้างในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

• ม้่กร็ะบื้วันการ็จัด้ซื�อจัด้จ้างทุ้�
ชัั้ด้เจน โปร่็งใส ต้ร็วัจสอบื้ได้้

• ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อกำาหนด้ และเงื�อนไข
ทุางการ็ค้าทุ้�ต้กลงกัน

• ชัั้กชั้วันค่่ค้าเข้าร่็วัม่เครื็อข่ายต่้อ
ต้้านการ็ทุุจริ็ต้

• ส่งเสริ็ม่ให้ม้่การ็แข่งขันทุางการ็ค้า
อย่างเสร้็ เป็นธร็ร็ม่ และม่าต้ร็ฐาน
การ็ผู้ลิต้

• ยกร็ะดั้บื้ด้้านควัาม่ยั�งยืน กับื้ค่่ค้า 
ผู่้านโคร็งการ็ต่้างๆ

• บื้ริ็หาร็จัด้การ็ธุร็กิจให้เติ้บื้โต้อย่าง
ต่้อเนื�องและยั�งยืน

• บื้ริ็หาร็จัด้การ็ด้้านควัาม่ยั�งยืนต้าม่
หลัก Sustainability

• สร้็างผู้ลต้อบื้แทุนอย่างต่้อเนื�องใน
ร็ะยะยาวั 

• เปิด้เผู้ยข้อม่่ลต่้อสาธาร็ณชั้น 
อย่างถ่กต้้อง คร็บื้ถ้วัน ทัุนเวัลา ไม่่
แสวังหาผู้ลปร็ะโยชั้น์จากการ็ใช้ั้
ข้อม่่ลภายใน

• จ่ายชั้ำาร็ะหน้�ต้ร็งต้าม่เงื�อนไขทุ้�
กำาหนด้

• รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในการ็ร็ักษัาอัต้ร็าส่วัน
หน้�สินทุางการ็เงินให้ไม่่เกินข้อ
กำาหนด้ หรื็อเงื�อนไขในการ็ขอสิน
เชืั้�อจากสถาบัื้นการ็เงิน

• แบื้บื้สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจ
• แบื้บื้สำาร็วัจควัาม่ผู่้กพัน ธ์ ต่้อ

องค์กร็
• การ็ปร็ะชุั้ม่สื�อสาร็ภายใน 
• ช่ั้องทุางการ็ร้็องเร้็ยน 
 (Whistleblowing)
• ร็ะบื้บื้การ็สื�อสาร็ภายในองค์กร็ 

เช่ั้น เว็ับื้ไซต์้ โทุร็ศัพท์ุ อ้เม่ล 

• การ็เข้าต้ร็วัจปร็ะเมิ่น
• ติ้ด้ต่้อผู่้านทุางผู้่้บื้ริ็หาร็
• การ็เย้�ยม่ชั้ม่
• Website: www.dohome.co.th
• ช่ั้องทุางร้็องเร้็ยน
 (Whistleblowing)

• ร็ายงานแบื้บื้ 56-1 One Report
• การ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น
• กิจกร็ร็ม่ส่งเสริ็ม่การ็ลงทุุน เช่ั้น 

Site Visit, Company Visit, 
 Opportunity Day, Analyst Meeting
• ช่ั้องทุางร้็องเร้็ยน
 (Whistleblowing)
• นักลงทุุนสัม่พันธ์
 โทุร็.06-2197-6688
 อ้เม่ล IR@dohome.co.th
 Web Site : investor.dohome.co.th

• ผู่้านทุางผู้่้บื้ริ็หาร็
• Website: www.dohome.co.th
• ช่ั้องทุางร้็องเร้็ยน
 (Whistleblowing)
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ผ้้มีส�วนได้เสีย ความคาดหุ้วัง แนวทางปฏิิบัติิ ชำ�องทางติิดติ�อ

• การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย ข้อกำาหนด้ 
กฎเกณฑ์์ ทุุกภาคส่วันทุ้�เก้�ยวัข้อง
กับื้การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

• การ็ให้ข้อม่่ลหรื็อด้ำาเนินการ็ต่้างๆ 
ด้้วัยควัาม่ถ่กต้้อง เหม่าะสม่ทุัน
เวัลา

• เข้าร่็วัม่โคร็งการ็ภาครั็ฐ และ
องค์กร็ต่้างๆ

• พัฒนาชุั้ม่ชั้นให้สาม่าร็ถพึ�งพา
ต้นเองอย่างยั�งยืน

• สร้็างควัาม่ผู่้กพันธ์ ควัาม่เชืั้�อใจ
ของสังคม่และชุั้ม่ชั้น

• ป้องกันผู้ลกร็ะทุบื้ด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่
อย่าง ถ่ก ต้้องต้าม่เกณฑ์์การ็
ควับื้คุม่ต่้างๆ

• ให้ควัาม่ช่ั้วัยเหลือชุั้ม่ชั้นเมื่�อเกิด้
ปัญหา

• ใช้ั้ทุ รั็พยากร็ ร่็ วัม่ กันอ ย่ า ง ม้่
ปร็ะสิทุธิภาพ

ภาครัฐและองค์กรอื�น

สังคมและชุำมชำน

• สนับื้สนนุ และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย 
ข้อกำาหนด้ กฎเกณฑ์์ ทุ้�เก้�ยวัข้อง
กับื้การ็ด้ำาเนนิธุร็กิจอย่างคร็บื้ถว้ัน

• ให้ควัาม่ร่็วัม่ม่ือทุ้�ด้้กับื้หน่วัยงาน
ภาครั็ฐและองค์กร็อื�น

• เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่ต่้างๆ ของหน่วัย
งานภาครั็ฐและองค์กร็อื�น

• รั็บื้ฟังควัาม่คิด้เห็นและข้อเสนอ
แนะของชุั้ม่ชั้น เพื�อหาแนวัทุาง
แก้ไขร่็วัม่กัน

• ส่งเสริ็ม่การ็ปร็ะกอบื้อาช้ั้พของ
คนในชุั้ม่ชั้น

• สนับื้สนุนสินค้าชุั้ม่ชั้น เพื�อนำาม่า
จัด้จำาหน่ายทุ้�สาขา

• จ้างแร็งงานในชุั้ม่ชั้นทุ้�ตั้�งสาขา
• จัด้กิจกร็ร็ม่ทุางวััฒนธร็ร็ม่ปร็ะเพณ้
 ร่็วัม่กัน
• รั็กษัาร็ะบื้บื้นิเวัศ สิ�งแวัด้ล้อม่ทุ้�

สำาคัญในบื้ริ็เวัณทุ้�ด้ำาเนนิการ็สร็า้ง
สาขา

• เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่และโคร็งการ็
ต่้างๆ ของชุั้ม่ชั้นอย่างต่้อเนื�อง

• ผู่้านทุางผู้่้บื้ริ็หาร็
• การ็จัด้ทุำาร็ายงาน หรื็อการ็เปิด้

เผู้ยข้อม่่ลต้าม่หลักเกณฑ์์การ็เปิด้
เผู้ยข้อม่่ลต่้างๆ

• Website: www.dohome.co.th

• สำานักงาน ผู้่้จัด้การ็สาขา
• ลงพื�นทุ้�เพื�อสำาร็วัจ และพบื้ปะกับื้

ผู้่้นำาชุั้ม่ชั้นอย่างสม่ำ�าเสม่อ
• ทุางการ็สื�อสาร็ต้า่งๆ เช่ั้น เว็ับื้ไซต์้ 

อ้เม่ล โทุร็ศัพท์ุ ไลน์ออฟฟิศเช้ั้ยล 
เฟสบุ๊ื้ค

• ช่ั้องทุางการ็ร้็องเร้็ยน
 (Whistleblowing) 
• Web Site : www.dohome.co.th

แผนงานและกลยุที่ธ์

บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้กลยุทุธ์ในการ็พัฒนาธุร็กิจส่่ควัาม่

ยั�งยืนให้สอด้คลอ้งกับื้หลกัการ็กำากับื้ด่้แลกจิการ็ทุ้�ด้้ ซึ�ง

เป็นร็ากฐานสำาคัญของควัาม่ยั�งยืนของธุร็กิจ และเชืั้�อม่

โยงกับื้การ็พัฒนาธุร็กิจทัุ�ง 3 ด้้าน ได้้แก่ ด้้านเศร็ษัฐกิจ 

ด้้านสังคม่ ด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่เข้าไว้ัด้้วัยกัน เพื�อให้บื้ร็ร็ลุ

เป้าหม่ายต้าม่นโยบื้ายการ็พัฒนาอย่างยั�งยืนของ 

บื้ริ็ษััทุฯ 

การกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั�งย่น

เพื�อการ็เลือกปร็ะเด็้นควัาม่สำาคัญของบื้ริ็ษััทุฯ และต้ร็ง

กับื้ควัาม่สนใจของผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย การ็กำาหนด้ปร็ะเด็้น

สำาคัญของบื้ริ็ษััทุฯ จึงม้่ขั�นต้อน ดั้งน้�

1. การ็กำาหนด้ปร็ะเด็้นสำาคัญด้้านควัาม่ยั�งยืน โด้ย

พิจาร็ณาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทุ้�

ส่งผู้ลต่้อควัาม่สาม่าร็ถในการ็ด้ำาเนินงานอย่าง

ยั�งยืนของธุร็กิจ ทัุ�ง 3 มิ่ติ้ ได้้แก่

ด้านเศรษัฐกิจ	ECONOMIC
มุ่่งเน้นการ็สร้็างพันธมิ่ต้ร็

ทุางธุร็กิจให้เติ้บื้โต้อย่างยั�งยืน

ด้านสังคม	SOCIETY
ส่งเสริ็ม่การ็เข้าถึงสินค้าและบื้ริ็การ็

พร้็อม่สนับื้สนุน การ็สร้็างคุณภาพช้ั้วิัต้
อย่างเทุ่าเทุ้ยม่กันในสังคม่

ด้านสิ�งแวดล้อม	ENVIRONMENT
ด้ำาเนินธุร็กิจด้้วัยนโยบื้าย
ทุ้�เป็นมิ่ต้ร็ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่

Do	for	Prosperity Do	for	People Do	for	Planet
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ด้านเศรษฐกิจ	

• เทุคโนโลย้นวััต้กร็ร็ม่ 

• กร็ะบื้วันการ็ปฏิิบัื้ติ้การ็ 

• พันธมิ่ต้ร็ทุางการ็ค้า 

• กฎหม่ายและร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้

ด้านสังคม	

• ทุรั็พยากร็ม่นุษัย์

• ควัาม่ปลอด้ภัยและอาช้ั้วัอนามั่ย

• การ็ปฏิิบัื้ติ้ด้้านแร็งงาน 

• ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อชุั้ม่ชั้น 

• อุบัื้ติ้เหตุ้

ด้านสิ�งแวดล้อม

• การ็จัด้การ็ของเส้ย

• ภาวัะเรื็อนกร็ะจก

• ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่

2. การ็จัด้ลำาดั้บื้ควัาม่สำาคัญ โด้ยการ็ปร็ะเมิ่นร็ะดั้บื้

ควัาม่ร็ุนแร็งของผู้ลกร็ะทุบื้จากปร็ะเด้็นควัาม่

ยั�งยืน ทุ้�กำาหนด้ขึ�น เพื�อให้เห็นถึงควัาม่สำาคัญและ

ควัาม่จำาเป็นเร่็งด่้วันในการ็บื้ร็หิาร็จัด้การ็ปร็ะเด้น็

สำาคัญด้้านควัาม่ยั�งยืนในแต่้ละปร็ะเด็้น โด้ย

วิัเคร็าะห์ใน 2 มุ่ม่ม่องร่็วัม่กัน คือ ปร็ะเมิ่นว่ัา

ปร็ะเด็้นด้้านควัาม่ยั�งยืนดั้งกล่าวัม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อ

ธุร็กิจในร็ะด้ับื้ใด้ และปร็ะเด้็นนั�นม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต้่อ

ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยในร็ะดั้บื้ใด้ โด้ยในปี 2564 ปร็ะเด็้น

ทุ้�ม้่ควัาม่สำาคัญได้้แสด้งไว้ัดั้งน้�

3. การ็นำาเสนอผู้ลทุ้�ได้้กับื้คณะทุำางานและคณะ

กร็ร็ม่การ็เพื�อพิจาร็ณา ทุบื้ทุวัน อนุมั่ติ้เนื�อหาทุ้�

เก้�ยวัข้อง และนำาเสนอในร็ายงานแบื้บื้ 56-1 One 

Report ปร็ะจำาปี อ้กทัุ�งได้้ม่อบื้หม่ายให้ผู้่้บื้ริ็หาร็

และหน่วัยงานทุ้�เก้�ยวัข้อง พิจาร็ณาต้ร็วัจสอบื้

ควัาม่ถ่กต้้อง คร็บื้ถ้วัน ของปร็ะเด้็นทุ้�ม้่ควัาม่

สำาคัญ

อย่างไร็ก็ด้้ ปร็ะเด็้นสำาคัญด้้านควัาม่ยั�งยืนทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ 

กำาหนด้ไว้ัอาจเปล้�ยนแปลงหรื็อเปล้�ยนลำาดั้บื้ควัาม่

สำาคัญ เมื่�อองค์กร็หรื็อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยเปล้�ยนไป บื้ริ็ษััทุฯ 

จึงกำาหนด้ให้ม้่การ็ทุบื้ทุวันและปร็ะเมิ่นปร็ะเด็้นสำาคัญ

ด้้านควัาม่ยั�งยืนอย่างสม่ำ�าเสม่อเพื�อให้สอด้คล้องและ

เหม่าะสม่กบัื้สภาพแวัด้ล้อม่ทุางธุร็กิจทุ้�เปล้�ยนแปลงไป

3.3	 การจัดการด้านความยั�งย่นใน
มิติิสิ�งแวดล้อม

3.3.1	 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้านสิ�งแวดล้อม

นโยบายและการปฏิิบัติิติามมาติรฐานการจัดการ

ด้านสิ�งแวดล้อม

การ็ด่้แลและรั็กษัาสิ�งแวัด้ล้อม่

การ็จดั้การ็สิ�งแวัด้ลอ้ม่ในบื้ร็บิื้ทุของควัาม่ร็บัื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้อ่

สังคม่ต้าม่กร็อบื้การ็ร็ายงานฉบัื้บื้น้� เป็นการ็คำานึงถึง

การ็ป้องกันผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�อาจเกิด้ขึ�นจากการ็ตั้ด้สินใจ

และการ็ด้ำาเนินงานขององค์กร็ ทัุ�งในแง่ของการ็ใช้ั้

ทุรั็พยากร็ ถิ�นทุ้�ตั้�งและบื้ร็ิเวัณโด้ยร็อบื้ของสถาน

ปร็ะกอบื้การ็ ม่ลภาวัะ และของเส้ย ร็วัม่ถึงผู้ลกร็ะทุบื้

จากการ็ด้ำาเนนิงานขององคก์ร็ต่้อแหล่งทุ้�อย่่อาศยัต้าม่
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ธร็ร็ม่ชั้าติ้ของพืชั้และสิ�งม้่ช้ั้วัิต้ต่้างๆ ทัุ�งน้�การ็ป้องกัน

และลด้ผู้ลกร็ะทุบื้ทุางสิ�งแวัด้ล้อม่ควัร็ด้ำาเนินการ็ใน

ลักษัณะบ่ื้ร็ณาการ็ โด้ยพิจาร็ณาทัุ�งทุางด้้านเศร็ษัฐกิจ 

สังคม่ สุขภาพ สิ�งแวัด้ล้อม่ ทัุ�งทุางต้ร็งและทุางอ้อม่

การ็จัด้การ็พลังงาน

1. โคร็งการ็ผู้ลิต้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิุต้ย์

 (Solar Rooftop) ในปัจจุบัื้นควัาม่ต้้องการ็การ็ใช้ั้

พลังงานไฟฟ้าซึ�งเป็นปัจจัยพื�นฐานของการ็ด้ำาร็ง

ช้ั้วิัต้ทัุ�งของปร็ะเทุศไทุยและของโลก เพิ�ม่ม่ากขึ�น 

ส่งผู้ลให้แหล่งวััต้ถุดิ้บื้ทุางธร็ร็ม่ชั้าต้ท้ิุ�นำาม่าใช้ั้เป็น

เชืั้�อเพลิงในการ็ผู้ลิต้กร็ะแสไฟฟ้า ปร็ะกอบื้ด้้วัย 

นำ�ามั่น ถ่านหินและก๊าซธร็ร็ม่ชั้าติ้ลด้ปริ็ม่าณลง

อย่างร็วัด้เร็็วัร็วัม่ทัุ�งจากการ็ผู้ลิต้ไฟฟ้าจากวััต้ถุดิ้บื้

เหล่านั�นก่อให้เกิด้ผู้ลกร็ะทุบื้ทุางด้้านสิ�งแวัด้ล้อม่ 

ทัุ�งต่้อธร็ร็ม่ชั้าต้ิโด้ยต้ร็ง คนและสิ�งม้่ช้ั้วิัต้อื�นๆ 

ต้้องใช้ั้เงินลงทุุนในการ็ฟื�นฟ่จำานวันม่หาศาลและ

ทุ้�ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ม่ากทุ้�สุด้ คือม่ลพิษัทุ้�เกิด้ขึ�นม้่ส่วัน

ปร็ะกอบื้ของก๊าซคาร์็บื้อนได้ออกไซด์้ซึ�งเป็นก๊าซ

เรื็อนกร็ะจกทุ้�เป็นสาเหตุ้ทุำาให้เกิด้ภาวัะโลกร้็อน 

ส่งผู้ลกร็ะทุบื้ไปยังทัุ�วัโลก

2. การ็ควับื้คมุ่ การ็เปิด้-ปิด้เครื็�องปรั็บื้อากาศแบื้บื้กึ�ง

อัต้โนมั่ติ้ และปรั็บื้วิัธ้การ็เปิด้ใช้ั้เป็นแบื้บื้ Soft 

Start ทุำาใหส้าม่าร็ถลด้คา่ไฟส่งสุด้ในชั้ว่ังเวัลา On 

Peak

3. การ็ติ้ด้ตั้�งหลังคาโปร่็งแสงในส่วันงานคลังสินค้า 

และพื�นทุ้�ค้าปล้ก ช่ั้วัยลด้ปริ็ม่าณการ็เปิด้ไฟแสง

สว่ัางในการ็ทุำางานในเวัลากลางวััน

4. การ็เปล้�ยนชั้นิด้หลอด้ไฟจาก Fluorescent เป็น

หลอด้ไฟ LED ช่ั้วัยให้ค่าไฟลด้ลงกว่ัา 50%

การ็จัด้การ็นำ�า

ทุรั็พยากร็นำ�าเป็นทุรั็พยากร็ทุ้�สำาคัญ เป็นสิ�งจำาเป็นต่้อ

การ็ด้ำาร็งช้ั้วิัต้ของม่นุษัย์และสิ�งม้่ช้ั้วิัต้ทุุกชั้นิด้ บื้ริ็ษััทุฯ 

ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญดั้งกล่าวัจึงกำาหนด้นโยบื้ายการ็

บื้ริ็หาร็จัด้การ็นำ�าอย่างยั�งยืน เพื�อให้การ็ใช้ั้ทุรั็พยากร็

นำ�า เกิด้ปร็ะสิทุธิภาพอย่างส่งสุด้ ขณะเด้้ยวักันก็ควับื้คุม่

และลด้ผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�อาจเกิด้ขึ�นกับื้แหล่งทุรั็พยากร็นำ�า

โด้ยการ็ไม่่ปล่อยม่ลพิษัจากกิจกร็ร็ม่ของบื้ร็ิษััทุฯ ลงส่่

แหล่งนำ�าธร็ร็ม่ชั้าติ้ โด้ยม้่วิัธ้การ็จัด้การ็ดั้งน้�

1. ติ้ด้ตั้�งม่าต้ร็วััด้นำ�าเพื�อติ้ด้ต้าม่ต้ร็วัจสอบื้ และ

ควับื้คุม่การ็ใช้ั้ทุรั็พยากร็นำ�าอย่างคุ้ม่ค่า

2. การ็ปรั็บื้ปรุ็งร็ะบื้บื้ทุ่อจ่ายนำ�าและเครื็�องสุขภัณฑ์์

แบื้บื้ปร็ะหยัด้นำ�า เพื�อควับื้คุม่และลด้การ็ใช้ั้นำ�า

3. ม่าต้ร็การ็อนุรั็กษ์ัทุรั็พยากร็นำ�าแบื้บื้ม้่ส่วันร่็วัม่ โด้ย

การ็ส่งเสริ็ม่การ็ปล่กจิต้สำานึกในการ็อนุรั็กษ์ั

ทุรั็พยากร็นำ�าให้กับื้พนกังานทุุกคนในบื้ร็ษัิัทุฯ และ

ให้พนักงานม้่ส่วันร่็วัม่ในการ็ด้ำาเนินการ็ร่็วัม่กัน

การ็จัด้การ็ขยะและของเส้ย

1. บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่บ่ื้อพักเพื�อดั้กไขมั่น และบื้ำาบัื้ด้

นำ�าเส้ย ก่อนร็ะบื้ายนำ�าเส้ยส่่สาธาร็ณะและต้ร็วัจ

สอบื้คุณภาพนำ�าให้อย่่ในม่าต้ร็ฐาน และร็ายงาน

ต่้อหน่วัยงานร็าชั้การ็

2. การ็จัด้การ็กบัื้ของเส้ยแต่้ละปร็ะเภทุต้าม่ศกัยภาพ

การ็ใช้ั้ปร็ะโยชั้น์ เพื�อให้ส่งของเส้ยไปกำาจัด้ใน

ปริ็ม่าณน้อยทุ้�สุด้ 

3. จัด้ให้ม้่การ็คัด้แยกขยะร้็ไซเคิลปร็ะเภทุ กร็ะด้าษั 

พลาสติ้ก แก้วั เหล็ก ไม้่ และคัด้แยกขยะเปียก โด้ย

จะม้่หน่วัยงานเทุศบื้าลม่าเก็บื้ขยะเปียกทุุกวััน 

เพื�อป้องกันการ็เติ้บื้โต้ของแบื้คทุ้เร้็ย และควับื้คุม่

กลิ�น

3.4	 การจัดการด้านความยั�งย่นใน
มิติิสังคม

3.4.1	 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้านสังคม

การเคารพสิทธิุมนุษยชำน

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายสนบัื้สนุนและเคาร็พการ็ปกปอ้งสิทุธิ

ม่นุษัยชั้น บื้ริ็ษััทุฯ สนับื้สนุนหลักการ็และเป้าหม่าย

ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้นในร็ะดั้บื้สากล อาทิุ ปฏิิญญาสากล

ว่ัาด้้วัยสิทุธิม่นุษัยชั้น ของแอม่เนสต้้� อินเต้อร์็เนชัั้�นแนล 

เป็นต้้น โด้ยการ็ปฏิิบัื้ติ้ต่้อผู้่้ม้่ส่วันทุ้�เก้�ยวัข้องไม่่ว่ัาจะ

เป็นพนักงาน ชุั้ม่ชั้น และสังคม่ร็อบื้ข้างด้้วัยควัาม่

เคาร็พในคุณค่าของควัาม่เป็นม่นุษัย์คำานึงถึงควัาม่

เสม่อภาคและเสร้็ภาพทุ้�เทุ่าเทุ้ยม่กัน ไม่่ละเม่ดิ้สิทุธิขั�น

พื�นฐาน และไม่่เลือกปฏิิบัื้ติ้ไม่่ว่ัาจะเป็นในเรื็�องของเชืั้�อ

ชั้าติ้ สัญชั้าติ้ ศาสนา ภาษัา ส้ผิู้วั เพศ อายุ การ็ศึกษัา 
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สภาวัะร็่างกาย หร็ือสถานะทุางสังคม่ ร็วัม่ถึงจัด้ให้ม้่

การ็ด่้แลไม่่ให้ธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ เข้าไปม้่ส่วันเก้�ยวัข้อง

กับื้การ็ละเม่ิด้สิทุธิม่นุษัยชั้น เช่ั้น การ็ใช้ั้แร็งงานเด้็ก 

และการ็คุกคาม่ทุางเพศ เป็นต้้น

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นให้การ็เคาร็พสทิุธิม่นุษัยชั้นเปน็ไปอย่าง

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ด้ำาเนินการ็สร้็างองค์ควัาม่

ร้่็ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น และปล่กจิต้สำานึกให้บุื้คลากร็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักสิทุธิม่นุษัยชั้น และหลักสากล

ทุ้�เก้�ยวัข้อง และเพื�อให้มั่�นใจว่ัาการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

ปร็าศจากการ็ละเม่ิด้สิทุธิม่นุษัยชั้นในทุุกกิจกร็ร็ม่ทุาง

ธุร็กิจร็วัม่ถึงผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกฝ่่ายและสนบัื้สนุนให้ค่่ค้า 

และผู้่้ร่็วัม่ธุร็กิจ ด้ำาเนินธุร็กิจโด้ยไม่่เก้�ยวัข้องกับื้การ็

ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้น

นโยบายการปฏิิบัติิตินและการเคารพสิทธิุมนุษยชำน

กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และพนักงานทุุกคน จะต้้อง

ต้ร็ะหนักถึงการ็เคาร็พสิทุธิม่นุษัยชั้น การ็ให้ควัาม่

สำาคัญกับื้ศักดิ้�ศร้็ควัาม่เป็นม่นุษัย์ สิทุธิ เสร้็ภาพ และ

ควัาม่เสม่อภาคของบุื้คคล บื้ริ็ษััทุฯ ได้้กำาหนด้นโยบื้าย

ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้นฉบัื้บื้น้� เพื�อนำาหลักปฏิิบัื้ติ้ไปปรั็บื้ใช้ั้ 

ดั้งน้�

1. กร็ร็ม่การ็ และผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้ขององค์กร็

1.1 ปร็ะกาศนโยบื้ายร็ะด้ับื้องค์กร็ด้้านสิทุธิ

ม่นุษัยชั้นทัุ�งภายในและภายนอกอย่าง

ชัั้ด้เจนว่ัาองค์กร็ม้่นโยบื้ายด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น

1.2 เปิด้เผู้ยข้อม่่ลการ็ด้ำาเนินงานด้้านสิทุธิ

ม่นุษัยชั้นอ้กทัุ�งนำานโยบื้ายด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น 

และวิัธ้ปฏิิบัื้ติ้สอด้แทุร็กในทุุกกิจกร็ร็ม่การ็

 ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ

1.3 ปร็ะเม่นิควัาม่เส้�ยงและผู้ลกร็ะทุบื้ด้้านสทิุธิ

ม่นุษัยชั้น ต้ร็วัจสอบื้ปร็ะเด็้นสิทุธิม่นุษัยชั้น

อย่างร็อบื้ด้้านและผู้ลกร็ะทุบื้ทุ้�จะเกิด้หรื็อ

อาจจะเกิด้ขึ�นจากการ็ปร็ะกอบื้ธุร็กิจ

1.4 ติ้ด้ต้าม่และต้ร็วัจสอบื้การ็ด้ำาเนินงาน

 บ่ื้ร็ณาการ็และวัางแผู้นป้องกันผู้ลกร็ะทุบื้ใน

ปร็ะเด็้นทุ้�กิจกร็ร็ม่ของบื้ริ็ษััทุอาจม้่ส่วัน

เก้�ยวัข้องกับื้การ็ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้น

1.5 จัด้ให้ม้่กร็ะบื้วันการ็เย้ยวัยาจากผู้ลกร็ะทุบื้

หากเกิด้ควัาม่เส้ยหายจากการ็ละเมิ่ด้สิทุธิ

ม่นุษัยชั้นขึ�น แก้ไขและป้องกันผู้ลกร็ะทุบื้

1.6 ม้่กลไกการ็ร้็องทุุกข์สำาหรั็บื้ผู้่้พบื้เห็นหรื็อได้้

รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้ กำาหนด้ม่าต้ร็การ็เคาร็พและ

การ็ป้องกันผู้ลกร็ะทุบื้ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้นไว้ั

ในทุุกขั�นต้อนของการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ โด้ยม้่

การ็ติ้ด้ต้าม่ร็ายงานผู้ลอย่างต่้อเนื�องร็วัม่ถึง

การ็จดั้ให้ม้่กลไกร็อ้งทุุกข์สำาหรั็บื้ผู้่้ทุ้�พบื้เห็น

หรื็อได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้

1.7 จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่ ให้ควัาม่ร้่็ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้นให้

กับื้ผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานทุุกร็ะด้ับื้ เพื�อให้

เข้าใจถึงสิทุธิเสร้็ภาพขั�นพื�นฐานทุ้�ม่นุษัย์ทุุก

คนพึงได้้ร็ับื้ ซึ�งจะช่ั้วัยลด้ควัาม่เส้�ยงอัน

จะนำาไปส่่การ็ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้นในการ็ 

ด้ำาเนินธุร็กิจ

1.8 ด่้แลเรื็�องการ็จ้างแร็งงานอย่างเป็นธร็ร็ม่ 

และการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายคุ้ม่คร็อง

แร็งงาน ไม่่เลือกปฏิิบัื้ติ้ต่้อพนักงาน และไม่่

เลือกปฏิิบัื้ติ้ทุางเพศ การ็จ่ายค่าต้อบื้แทุน

อันเป็นธร็ร็ม่ ไม่่เลิกจ้างแร็งงานหญิงกร็ณ้

ตั้�งคร็ร็ภ์และไม่่ใช้ั้แร็งงานเด็้กทุ้�ม้่อายุต้ำ�ากว่ัา 

18 ปี เป็นต้้น

2. ผู้่้บื้ริ็หาร็ และพนักงานทุุกคน

2.1 ผู้่้บื้ริ็หาร็ พนักงาน ค่่ค้า และผู้่้ร่็วัม่ธุร็กิจร็วัม่ถึง

ผู้่้ม้่ส่วันได้้ส่วันเส้ยทุุกฝ่่ายต้ลอด้ทัุ�งห่วังโซ่

คุณค่า (Value Chain) จะได้้รั็บื้การ็คุ้ม่คร็อง

สิทุธิม่นุษัยชั้น
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2.2 เคาร็พสิทุธิม่นุษัยชั้น และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่

กฎหม่าย และหลักสิทุธิม่นุษัยชั้นต่้อบุื้คคล

อย่างเทุ่าเทุ้ยม่ ให้เก้ยร็ติ้ซึ�งกันและกัน โด้ย

ไม่่เลือกปฏิิบัื้ติ้ อันเนื�องม่าจากควัาม่แต้ก

ต่้างกันในด้้านเชืั้�อชั้าติ้ ถิ�นกำาเนิด้ ศาสนา 

ควัาม่เชืั้�อ เพศ ส้ผิู้วั ภาษัา เผู่้าพันธ์ุ สถานะ

ทุางสังคม่ หรื็อสถานะอื�นใด้ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้

ส่วันเส้ยทุุกฝ่่าย ในทุุกพื�นทุ้�ทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ เข้า

ไปด้ำาเนินธุร็กิจ

2.3 หล้กเล้�ยงการ็กร็ะทุำาทุ้�ละเมิ่ด้ หรื็อม้่ส่วัน

ร่็วัม่ในการ็สร้็างผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อสิทุธิม่นุษัยชั้น 

ทัุ�งทุางต้ร็งและทุางอ้อม่ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย

ทุุกฝ่่าย

2.4 ม้่ส่วันร่็วัม่ ให้ควัาม่ร่็วัม่มื่อ สอด้ส่อง ด่้แล

ซึ�งกันและกัน และสนับื้สนุนส่งเสริ็ม่เรื็�อง

สิทุธิม่นุษัยชั้นในกลุ่ม่ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุก

ฝ่่ายในทุุกร่็ปแบื้บื้ และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักสิทุธิ

ม่นุษัยชั้น

2.5 เปิด้เผู้ยการ็ด้ำาเนินการ็สื�อสาร็ และปล่กฝั่ง

ให้ควัาม่ร้่็ ทุำาควัาม่เข้าใจต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย

ทุุกฝ่่าย พร้็อม่ทัุ�งให้การ็สนับื้สนุนค่่ค้า และ

ผู้่้ร่็วัม่ธุร็กิจไม่่ม้่ส่วันเก้�ยวัข้องกับื้การ็ละเมิ่ด้

สิทุธิม่นุษัยชั้น

2.6 ไม่่ละเลย หร็ือเพิกเฉยเมื่�อพบื้เห็นการ็

 กร็ะทุำาทุ้�เป็นการ็ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้นทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้บื้ร็ิษััทุฯ โด้ยต้้องร็ายงานต่้อ

 ผู้่้บัื้งคับื้บัื้ญชั้า หร็ือแจ้งไปยังช่ั้องทุางทุ้�

 กำาหนด้ไว้ั (Whistleblowing)

นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ส่งเสริ็ม่ให้ม้่การ็เฝ้่าร็ะวัังการ็

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อกำาหนด้ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น โด้ยจัด้ให้ม้่

ส่วันร่็วัม่ในการ็แสด้งควัาม่คิด้เห็น และช่ั้องทุางในการ็

ร้็องเร้็ยนสำาหร็ับื้ผู้่้ทุ้�ได้้รั็บื้ควัาม่เส้ยหายจากการ็ถ่ก

ละเมิ่ด้สิทุธิอันเกิด้จากการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ 

และด้ำาเนินการ็เย้ยวัยาต้าม่สม่ควัร็

การปฏิิบัติิต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

สถิืติิด้านพนักงานปี	2564

การ็จ้างงาน

สัดส่วนจำานวนพันักงาน
แยกติามเพัศ

 พนักงานชั้าย

 พนักงานหญิง

สัดส่วนจำานวนผู้บริหาร
ระดับสูงแยกติามเพัศ

 พนักงานชั้าย

 พนักงานหญิง

สัดส่วนจำานวนผู้บริหาร
ระดับกลาง	แยกติามเพัศ

 พนักงานชั้าย

 พนักงานหญิง

สัดส่วนจำานวนผู้บริหาร
ระดับต้ิน	แยกติามเพัศ

 พนักงานชั้าย

 พนักงานหญิง

สัดส่วนจำานวนพันักงาน
แยกติามอายุ

 น้อยกว่ัา 30 ปี

 30 - 50 ปี

 ม่ากกว่ัา 50 ปี

22.13%

2.72%

56.30%

60.00%

79.63%

57.11%

43.70%

40.00%

20.37%

42.89%

47.08%50.20%

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256474



20.89%

22.13%

13.20%

21.18%
17.80%

4.80%

การ็จ่ายค่าต้อบื้แทุนพนักงาน

การฝึ่กอบรม	และพััฒนาพันักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของทุรั็พยากร็บุื้คคล

ทุ้�ถือเป็นสินทุรั็พย์ทุ้�สำาคัญทุ้�สุด้ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ และ

เป็นส่วันสำาเร็็จทุ้�จะทุำาให้บื้ริ็ษััทุฯ บื้ร็ร็ลุเป้าหม่ายทุ้�ตั้�งไว้ั

บื้ริ็ษััทุฯ จึงกำาหนด้นโยบื้ายเพื�อมุ่่งเน้นการ็พัฒนา

ทัุกษัะ และควัาม่คิด้ของพนักงาน เพื�อเพิ�ม่ปร็ะสิทุธิภาพ

การ็ทุำางานในทุุกด้้านของพนักงานในทุุกร็ะดั้บื้อย่างต่้อ

เนื�อง อันส่งผู้ลให้เกิด้แนวัควัาม่คิด้เชิั้งสร้็างสร็ร็ค์ เพื�อ

เพิ�ม่คุณค่าเชิั้งนวััต้กร็ร็ม่ให้แก่บื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งถือเป็นหนึ�ง

ในกลยุทุธ์ทุ้�สำาคัญของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ ได้้กำาหนด้

นโยบื้ายและแนวัปฏิิบัื้ติ้ดั้งน้�

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ร่็วัม่กันกับื้ฝ่่ายจัด้การ็ และ

ผู้่้บื้ริ็หาร็แต่้ละสายงานด้ำาเนินการ็กำาหนด้กลยุทุธ์ ทุ้�ม้่

จุด้มุ่่งหม่าย เสร็ิม่สร็้างทัุศนคต้ิ เพื�อเป็นเป้าหม่ายใน

การ็ทุำางานร่็วัม่กัน โด้ยม้่ควัาม่เหม่าะสม่ สาม่าร็ถจด้จำา

ได้้ง่าย กร็ะชัั้บื้และคร็อบื้คลุม่ และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ได้้อย่าง

แทุ้จริ็ง ให้บุื้คลากร็ทุุกคนในองค์กร็ใช้ั้เป็นแนวัทุาง

ปฏิิบัื้ติ้ในการ็ทุำางานซึ�งเป็นหัวัใจสำาคัญของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

คือ

สัดส่วนพันักงานแยกติาม
อายุงาน

 ร็ะหว่ัางทุด้ลองงาน

 4 เดื้อน - 1 ปี

 1 - 2 ปี

 2 - 5 ปี

 5 - 10 ปี

 10 ปี ขึ�นไป

22.13%

สัดส่วนพันักงานแยกติาม
ภูมิลำาเนา

 ภาคกลาง

 ภาคต้ะวัันออก

 ภาคต้ะวัันออกเฉ้ยงเหนือ

 ภาคใต้้

 ภาคต้ะวัันต้ก

 ภาคเหนือ

สัดส่วนพันักงาน
แยกติามประเภที่การจ้าง

 พนักงานปร็ะจำา

 พนักงานชัั้�วัคร็าวั

สัดส่วนพันักงาน
แยกติามสัญชุาติิ

 สัญชั้าติ้ไทุย

 สัญชั้าติ้เม้่ยนม่า

จำานวนพันักงานผู้พิัการ
และ/หร่อผู้ด้อยโอกาส

 จำานวันพนักงาน

สัดส่วนความแติกต่ิาง
ค่าติอบแที่นระหว่างเพัศ

 พนักงานชั้าย

 พนักงานหญิง

43% 57%

สัดส่วนพันักงานท่ี่�ที่ำา
กองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พั

 ทุำากองทุุนสำาร็องเล้�ยงช้ั้พ

9.57%

31.23%

18.86%

6.64%
0.14% 5.34%

98.79%

1.20%

37.79%

97.59%

2.41%

65 คน
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(ก)	 การสรรหุ้า	

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญตั้�งแต่้เริ็�ม่กร็ะบื้วันการ็สร็ร็หา 

โด้ยยึด้หลักการ็วั่ากร็ะบื้วันการ็สร็ร็หาและคัด้เลือก

พนักงานต้้องม้่ควัาม่โปร่็งใส และด้ำาเนินการ็ด้้วัยควัาม่

เสม่อภาคและเป็นธร็ร็ม่ โด้ยจะม้่การ็กำาหนด้

คุณลักษัณะของพนักงานจากลักษัณะงาน พร้็อม่ทัุ�ง

ร็ะบุื้วุัฒิการ็ศึกษัา ปร็ะสบื้การ็ณ์ ควัาม่เช้ั้�ยวัชั้าญ และ

ข้อกำาหนด้อื�นๆ ของแต่้ละต้ำาแหน่งงานอย่างชัั้ด้เจน 

โด้ยจะคัด้เลือกผู้่้ทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ติ้เหม่าะสม่ต้าม่วัิธ้การ็ทุ้�

กำาหนด้ไว้ัเพื�อให้ได้้ม่าซึ�งพนักงานทุ้�ม้่ควัาม่เหม่าะสม่

ต้าม่ต้ำาแหน่งหน้าทุ้�

(ข)	 การพัฒนาบุคลากร

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายในการ็พัฒนาบุื้คลากร็อย่าง

สม่ำ�าเสม่อ โด้ยม้่วััต้ถุปร็ะสงค์เพื�อเพิ�ม่พ่นควัาม่ร้่็ ทัุกษัะ 

และควัาม่ชั้ำานาญ ร็วัม่ทัุ�งปร็ะสิทุธิภาพในการ็ปฏิิบัื้ติ้

งานของพนักงานในทุุกร็ะด้ับื้ โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ ได้้กำาหนด้

นโยบื้ายและแนวัปฏิิบัื้ติ้ดั้งน้�

(1) บื้ริ็ษััทุฯ ส่งเสริ็ม่ให้บุื้คลากร็สาม่าร็ถพัฒนาควัาม่

ร้่็ควัาม่ชั้ำานาญจากการ็ปฏิิบัื้ติ้งานจริ็ง โด้ยจะจัด้

ให้ม้่ผู้่้ควับื้คุม่การ็ด้ำาเนินงาน (supervisor) ในแต่้ละ

สายงานทุำาหน้าทุ้�ฝึ่กสอนในสายงานนั�นๆ 

(2) บื้ริ็ษััทุฯ ส่งเสริ็ม่การ็ให้หมุ่นเว้ัยนงาน (Rotation) 

และด้ำาเนินการ็ให้ม้่การ็สัม่ม่นาและการ็ฝ่ึกอบื้ร็ม่

จากทัุ�งภายในและภายนอก บื้ริ็ษััทุฯ อย่างต่้อ

เนื�อง ให้แก่บุื้คลากร็ของ บื้ริ็ษััทุฯ ในทุุกร็ะดั้บื้

ตั้�งแต่้ร็ะดั้บื้ผู้่้บื้ริ็หาร็ ไปจนถึงร็ะดั้บื้ปฏิิบัื้ติ้การ็ เพื�อ

พัฒนาควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ และศักยภาพในการ็

ทุำางาน พร้็อม่ทัุ�งให้นำาควัาม่ร้่็ทุ้�ได้้รั็บื้จากการ็ฝ่ึก

อบื้ร็ม่ม่าปร็ับื้ปร็ุงการ็ด้ำาเนินงานในบื้ร็ิษััทุฯ ให้ด้้

ยิ�งขึ�น

(3) บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่การ็ปร็ะเมิ่นควัาม่ต้้องการ็และ

จำาเป็นในการ็พัฒนาบุื้คลากร็ของบื้ริ็ษััทุฯ ในทุุก

ร็ะดั้บื้ตั้�งแต่้ร็ะดั้บื้ผู้่้บื้ริ็หาร็ ไปจนถึงร็ะดั้บื้ปฏิิบัื้ติ้

การ็ และกำาหนด้ขึ�นเป็นแผู้นพัฒนาทุร็ัพยากร็

บุื้คคลของบื้ร็ิษััทุฯ เพื�อให้สอด้คล้องกับื้แผู้นการ็

พัฒนาบื้ริ็ษััทุฯ และเปน็การ็เต้ร้็ยม่พร็อ้ม่บุื้คลากร็

H	 HONESTLY	 :	โปร่งใส ตรวจสอบได้ี
E	 EXCELLENT	SERVICE	 :	การบริการทีี่�เปน็เลิิศ
A	 ABILITY	DEVELOPMENT	: มุ่่่งมุ่่�น พ่ัฒนาอย่่างต่อเน่�อง
R	 READY	TO	CHANGE	 :	พัร้อมุ่ต่อการเปลีิ�ย่นแปลิง
T	 TEAMWORK	 :	การที่ำางานเป็นทีี่มุ่

H
HONESTLY

โปร่่งใส
ตร่วจสอบได้้ E

EXCELLENT 
SERVICE
การ่บริ่การ่
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ของบื้ริ็ษััทุฯ ให้พร้็อม่ทุ้�จะรั็บื้กับื้ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

ทุ้�เพิ�ม่ขึ�น ควัาม่ก้าวัหน้าในสายอาช้ั้พ และควัาม่

สาม่าร็ถทุ้�จะเข้ารั็บื้ต้ำาแหน่งงานทุ้�ว่ัางได้้ 

(4) บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้กิจกร็ร็ม่ต่้างๆ เพื�อสร้็างควัาม่ใกล้

ชิั้ด้สนิทุสนม่ ควัาม่คุ้นเคย ควัาม่สัม่พันธ์อันด้้

ร็ะหว่ัางผู้่้บื้ริ็หาร็ และพนักงานในทุุกต้ำาแหน่งให้

สาม่าร็ถเพิ�ม่คุณภาพการ็ทุำางานเพื�อสะทุ้อนการ็

ทุำางานอย่างมื่ออาช้ั้พส่งผู้ลให้ล่กค้าเกิด้ควัาม่พึง

พอใจอย่างส่งสุด้

การพััฒนาและการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่
พันักงาน

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ด้ำาเนินการ็พัฒนาร็ะบื้บื้ Success 

Factors Performance and Goal  ซึ�งเป็นร็ะบื้บื้สำาหรั็บื้

ใช้ั้ในการ็ปร็ะเม่ินผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานและวัางแผู้นเส้น

ทุางสายอาช้ั้พ (Career Path) เพื�อเป็นเครื็�องมื่อในการ็

ปร็ะเมิ่นผู้ลและพัฒนาบุื้คลากร็อย่างเป็นร็ะบื้บื้และม้่

แบื้บื้แผู้นด้ำาเนินการ็จัด้ทุำาการ็ปร็ะเม่ินผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้

งานในต้ำาแหน่งหลักทุ้�เป็นหัวัใจในการ็ขับื้เคลื�อนธุร็กิจ

เช่ั้น กลุ่ม่งานขาย กลุ่ม่งานปฏิิบัื้ติ้การ็ และกลุ่ม่งานคลัง

สินค้า เป็นต้้น โด้ยด้ำาเนินการ็ออกแบื้บื้และจัด้ทุำา

โคร็งการ็ดั้งน้� 

การวางแผนเส้นที่างความก้าวหน้าในสายอาชุ่พั	
(Career	Path)

แผู้นผัู้งเส้นทุางการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งไปส่่ต้ำาแหน่ง

เป้าหม่าย ทัุ�งในแนวัดิ้�ง (การ็เลื�อนต้ำาแหน่งไปส่่ร็ะดั้บื้

ทุ้�ส่งขึ�น) และในแนวันอน (การ็ย้ายเลขทุ้�ต้ำาแหน่ง หรื็อ

การ็สับื้เปล้�ยนหมุ่นเว้ัยนงานโด้ยการ็ม่อบื้หม่ายงาน

ใหม่่) โด้ยม้่วััต้ถุปร็ะสงค์เพื�อการ็สั�งสม่ปร็ะสบื้การ็ณ์

และผู้ลงานทุ้�จำาเป็นต่้อการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ในต้ำาแหน่ง

เป้าหม่าย โด้ยได้้ออกแบื้บื้กร็ะบื้วันการ็ในการ็ด้ำาเนิน

การ็ผู่้านร็ะบื้บื้ SuccessFactors ซึ�งพนักงานสาม่าร็ถ

ต้ร็วัจสอบื้เส้นทุางการ็เติ้บื้โต้ของตั้วัเองได้้ผู่้านร็ะบื้บื้ 

และสาม่าร็ถปร็ะเมิ่นสม่ร็ร็ถนะปร็ะจำาต้ำาแหน่งใน

ต้ำาแหนง่ทุ้�สนใจได้้ผู่้านร็ะบื้บื้เพื�อวัางแผู้นในการ็พฒันา

ต้นเอง IDP (Individual Development Plan) 

การจัดเติร่ยมและพััฒนาตัิวบุคคลผู้ม่ศักยภาพั	
(Succession	Plan)

การ็จัด้เต้ร้็ยม่และพัฒนาตั้วับุื้คคลผู้่้ม้่ศักยภาพ ไว้ัล่วัง

หน้าม่ากกว่ัา 2 ปี โด้ยผู้สม่ผู้สานทัุ�งกร็ะบื้วันการ็คัด้

เลือกตั้วับุื้คคลผู่้านทุาง Talent /Succession Matrix 

และ Career Path เข้าด้้วัยกัน การ็ด้ำาเนินการ็ในร่็ปแบื้บื้

ร็ะยะยาวัหรื็อ Long-term Succession Plan น้� Career 

Path จะม้่บื้ทุบื้าทุเป็นเครื็�องมื่อสำาคัญ (HR Tool) ทุ้�จะ

ช่ั้วัยในการ็จัด้เต้ร้็ยม่และพัฒนา

ผู้่้ม้่ศักยภาพทุ้�จะเข้าด้ำาร็งต้ำาแหนง่เป้าหม่ายในอนาคต้

ให้เกิด้ควัาม่พร็้อม่อย่างเต้็ม่ทุ้� ผู่้านทุางกร็ะบื้วันการ็

สั�งสม่ปร็ะสบื้การ็ณ์ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ไว้ัใน Career Path 

ของต้ำาแหน่งผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ M3 ขึ�นไป
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บริหารกลุ่มคนเก่ง	(Talent	Management)

โด้ยพิจาร็ณาควัาม่ร้่็ ควัาม่สาม่าร็ถและองค์ปร็ะกอบื้

ต่้างๆ เช่ั้น ควัาม่ร้่็และผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน สม่ร็ร็ถนะ

ควัาม่สาม่าร็ถ ปร็ะสบื้การ็ณ ์อายุงาน คุณลักษัณะส่วัน

บุื้คคลโด้ยในปี 2564 จะเริ็�ม่ด้ำาเนินการ็ผู่้านร็ะบื้บื้ 

SuccessFactors ในกร็ะบื้วันการ็ปร็ะเมิ่นศักยภาพ 

(Potential Evaluation) เพื�อค้นหาผู้่้ม้่ศักยภาพ หรื็อ 

Talent เข้าส่่กร็ะบื้วันการ็พัฒนาอย่างเป็นร็ะบื้บื้ ม้่

กร็ะบื้วันการ็จัด้ทุำาข้อม่่ลเปร้็ยบื้เทุ้ยบื้ร็ะหว่ัางตั้วับุื้คคล 

(Candidate) ม่ากกว่ัา 1-2 คน ในต้าร็างแสด้งควัาม่

สัม่พันธ์ทุ้�เร้็ยกว่ัา “Talent/Succession Matrix” และจัด้

ทุำาแผู้นพัฒนาและการ็ปร็ะเมิ่นผู้ลร็องรั็บื้เพื�อเต้ร้็ยม่

ควัาม่พร้็อม่พนักงานให้ม้่ศักยภาพเพื�อร็องรั็บื้การ็ขยาย

ตั้วัของธุร็กิจอย่างร็วัด้เร็็วั

นอกจากน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ต้ร็ะหนักและให้ควัาม่สำาคัญ

ถึงการ็บื้ริ็หาร็ทุรั็พยากร็บุื้คคลอย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพและ

ปร็ะสิทุธิผู้ล โด้ยเล็งเห็นถึงศักยภาพของพนักงานทุ้�

สาม่าร็ถเต้ิบื้โต้ก้าวัหน้าในเส้นสายอาช้ั้พของต้นเอง

และสาม่าร็ถเติ้บื้โต้เป็นค่่คิด้ไปกับื้ธุร็กิจของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ ควับื้ค่่กับื้การ็พัฒนาศักยภาพพนักงานให้

ส่งขึ�นเพื�อขับื้เคลื�อนธุร็กิจ ซึ�งจะชั้่วัยให้กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

ปร็ะสบื้ควัาม่สำาเร็็จได้้ด้้ยิ�งขึ�น กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ จึงเปิด้

โอกาสให้พนักงานทุ้�สนใจปรั็บื้เปล้�ยนหรื็อเลื�อน

ต้ำาแหน่งในสายงานต้าม่โคร็งสร้็างบื้ริ็ษััทุ เข้ารั็บื้การ็

สัม่ภาษัณ์งานผู่้านกร็ะบื้วันการ็สร็ร็หา คัด้เลือก ภายใต้้

ชืั้�อโคร็งการ็ “โต้ไปด้้วัยกัน” (Grow Together)

โครงการ	“โติไปด้วยกัน”	(Grow	Together)	

เป็นโคร็งการ็ทุ้�ม้่วััต้ถุปร็ะสงค์ต่้อองค์กร็โด้ยการ็เปิด้

โอกาสและเต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่ให้กับื้บุื้คลากร็เติ้บื้โต้ไป

พร้็อม่กับื้การ็เต้ิบื้โต้ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ และม้่ควัาม่

ต้้องการ็ทุำาให้เกิด้การ็พัฒนาอย่างต่้อเนื�องลด้การ็

ส่ญเส้ยบุื้คลากร็ ลด้การ็ส่ญเส้ยเวัลาและโอกาส ร็วัม่ทัุ�ง

ทุำาให้เกิด้ควัาม่พึงพอใจในการ็ทุำางาน ม้่ควัาม่ก้าวัหน้า

อย่างชัั้ด้เจน โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ ม้่กร็ะบื้วันการ็คัด้เลือก

พนักงานกลุ่ม่ทุ้�ม้่ศักยภาพส่ง ซึ�งคำานึงถึงเกณฑ์์การ็

คัด้เลือกต่้างๆ ได้้แก่ 

• คุณสม่บัื้ติ้และผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน 

• การ็ปร็ะเม่นิศักยภาพทุ้�ปร็ะเมิ่นโด้ยผู้่้บัื้งคับื้บัื้ญชั้า 

พร้็อม่ทัุ�งนำาเสนอผู้ลปร็ะเมิ่นให้ผู้่้บัื้งคับื้บัื้ญชั้าทุ้�ส่ง

กว่ัาเพื�อขอควัาม่เห็นชั้อบื้ 

พร้็อม่ทัุ�งหลังจากทุ้�ได้้ข้อม่่ลผู้่้ผู่้านการ็คัด้เลือกต้าม่

คุณสม่บัื้ติ้และผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานเร้็ยบื้ร้็อยแล้วัจะเข้าส่่

การ็สัม่ภาษัณ์โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็ของแต่้ละสายงานทุำา

หน้าทุ้�ปรั็บื้เทุ้ยบื้ผู้ลการ็ปร็ะเมิ่นภายใต้้ข้อกำาหนด้และ

หลักเกณฑ์์ของบื้ริ็ษััทุ ทัุ�งน้� ผู้่้ทุ้�ผู่้านกร็ะบื้วันการ็คัด้เลือก

พนักงานกลุ่ม่ทุ้�ม้่ศักยภาพส่งนั�นจะเข้าส่่กร็ะบื้วันการ็

พัฒนาด้ำาเนินการ็ฝ่ึกอบื้ร็ม่และพัฒนาโด้ยยึด้หลัก 

70:20:10 คือ

• 70% : Experiential Learning 

• 20% : Exchange Learning

• 10% : Education Learning

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256478



กระบวนการในการดำาเนินการ

การอบรมพันักงาน

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายในการ็พัฒนาบุื้คลากร็อย่าง

สม่ำ�าเสม่อ โด้ยม้่วััต้ถุปร็ะสงค์เพื�อเพิ�ม่พ่นควัาม่ร้่็ ทัุกษัะ 

และควัาม่ชั้ำานาญ ร็วัม่ทัุ�งปร็ะสิทุธิภาพในการ็ปฏิิบัื้ติ้

งานของพนักงานในทุุกร็ะด้ับื้ โด้ยกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ได้้

กำาหนด้นโยบื้ายและแนวัปฏิิบัื้ติ้ดั้งน้�

(1) วิัเคร็าะห์ควัาม่จำาเป็นในการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และพัฒนา 

โด้ยด้ำาเนินการ็วิัเคร็าะห์ทัุ�งร็ะดั้บื้หน่วัยงาน และ

ร็ะดั้บื้บุื้คคลในบุื้คลากร็ทุุกกลุ่ม่ ซึ�งจะพิจาร็ณา

จากข้ด้ควัาม่สาม่าร็ถและสม่ร็ร็ถนะของบืุ้คลากร็ 

(Competency) ควัาม่ต้้องการ็ของหน่วัยงาน ควัาม่

ต้้องการ็ของล่กค้า และควัาม่ทุ้าทุายเชิั้งกลยุทุธ์

(2) วัางแผู้นการ็เร้็ยนร้่็และพัฒนาให้สอด้คล้องกับื้

ควัาม่จำาเป็นทัุ�งร็ะดั้บื้องค์กร็ หน่วัยงาน และร็ะดั้บื้

บุื้คลากร็ และสรุ็ปหลักส่ต้ร็ปร็ะจำาสำาหรั็บื้พนักงาน

ในทุุกร็ะด้ับื้เพื�อพัฒนาศักยภาพในต้ำาแหน่ง

ปัจจุบัื้นและเต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่ในต้ำาแหน่งทุ้�ส่งขึ�น

(3) ด้ำาเนินการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และพัฒนาโด้ยยึด้หลัก 

70:20:10 คือ

 • 70% : Experiential Learning พัฒนาการ็เร้็ยน

ร้่็ม่าจากการ็ลงมื่อทุำา On-the-job

 • 20% : Exchange Learning การ็เร้็ยนร้่็ม่าจาก 

บุื้คคลอื�นๆ การ็สอนงาน (Coaching) และการ็

ให้ Feedback จากหัวัหน้า Mentoring พ้�เล้�ยง

ในการ็สอนงาน 

 • 10% : Education Learning เพิ�ม่เติ้ม่ควัาม่ร้่็

และปร็ะสบื้การ็ณ์ผู่้านกร็ะบื้วันการ็การ็ฝึ่ก

อบื้ร็ม่ จากการ็เข้าอบื้ร็ม่ VDO Conference, 

Classroom Training, Digital Learning  

นอกเหนือจากการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ในห้องเร้็ยนแล้วั กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ยังเล็งเห็นควัาม่สำาคัญและสนับื้สนุนการ็

พัฒนาบุื้คลากร็ในร่็ปแบื้บื้ต่้างๆ ดั้งน้�

การ็ส่งเสริ็ม่การ็เร้็ยนร้่็ผู่้านสื�ออิเล็กทุร็อนิกส์ (Digital

Learning) ทุ้�พนักงานสาม่าร็ถเร้็ยนร้่็ได้้โด้ยไม่่ม้่ข้อจำากัด้

ด้้านสถานทุ้� ทุุกเวัลา และเริ็�ม่พัฒนากร็ะบื้วันการ็

Knowledge Management หร็ือ KM เข้าม่าใช้ั้ ทัุ�งน้�

ตั้�งแต่้เดื้อน กุม่ภาพันธ์ 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เริ็�ม่ใช้ั้งาน

ร็ะบื้บื้ Learning Management ซึ�งเป็น Module หนึ�ง

ทุ้�อย่่ในร็ะบื้บื้ SuccessFactors LMS หรื็อ Learning

Management System คือ ร็ะบื้บื้การ็จดั้การ็เร้็ยนร้่็เพื�อ

ให้ผู้่้เร้็ยนสาม่าร็ถเข้าถึงเนื�อหาการ็เร้็ยนร้่็ในร่็ปแบื้บื้

ออนไลน์ ทุ้�พนักงานสาม่าร็ถ เร้็ยนร้่็ได้้ทุุกทุ้� ทุุกเวัลา 

ด้้วัยเนื�อหาควัาม่ร้่็ทุ้�ถ่กออกแบื้บื้ให้สั�นกร็ะชัั้บื้ น่าสนใจ

และทัุนสมั่ย ทุำาให้พนักงานทุำาควัาม่เข้าใจในเนื�อหาได้้

ง่าย และสาม่าร็ถนำาไปปร็ะยุกต้์ใชั้้ในการ็ปฏิิบื้ัต้ิงาน

ได้้จริ็ง

การกำาหนดเกณฑ์์เพ่ั�อหาผู้ม่ศักยภาพั

ร็ายงานผู้ลการ็คัด้เลือกและวัางแผู้นการ็พัฒนาศักยภาพ
ผู่้านกร็ะบื้วันการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และพัฒนาโด้ยยึด้หลัก 70:20:10

1

2

3

4

5

การ็ปร็ะเมิ่นศักยภาพ โด้ยผู่้านการ็ทุด้สอบื้และการ็สัม่ภาษัณ์ ควัาม่สาม่าร็ถใน
การ็ปฏิิบัื้ติ้งานในร็ะดั้บื้ต้ำาแหน่งทุ้�ส่งขึ�น ควัาม่เต็้ม่ใจทุ้�จะปรั็บื้เปล้�ยนบื้ทุบื้าทุ 
และสถานทุ้�ในการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

กำาหนด้หลักเกณฑ์์เพื�อพิจาร็ณาผู้่้ม้่ศักยภาพ โด้ยปร็ะกอบื้ไปด้้วัย
คุณสม่บัื้ติ้ เช่ั้น อายุตั้วั อายุงาน และผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานย้อยหลัง

การจัดที่ำาแผนพััฒนาผู้ม่ศักยภาพั

กำาหนดติำาแหน่งเป้าหมาย

การ็เลือกต้ำาแหน่งเป้าหม่ายทุ้�ม้่ควัาม่สำาคัญในการ็ขยายสาขา

การพิัจารณาคัดเล่อกผู้ม่ศักยภาพัท่ี่�จะที่ดแที่น

การติิดติามประเมินผลและ
ปรับเปล่�ยนวิธ่การพััฒนา

การ็ปร็ะเมิ่นและติ้ด้ต้าม่ควัาม่ก้าวัหน้าในการ็พัฒนา
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Library	 (Catalogue)	 : กำาหนด้กลุ่ม่หลักส่ต้ร็โด้ย

กำาหนด้สิทุธิการ็ม่องเห็นหลักส่ต้ร็แบ่ื้งต้าม่สายงานและ

ฝ่่ายเพื�อให้ง่ายต่้อการ็เร้็ยนร้่็

Item	 : (ร่็ปแบื้บื้ของการ็เร้็ยนร้่็)โด้ยหลักส่ต้ร็ซึ�งม้่ 3 

ปร็ะเภทุหลักทุ้�ใช้ั้งาน ได้้แก่ Course, Online, Blend

Physical	 Resource	 : สาม่าร็ถบื้ริ็หาร็ทุรั็พยากร็ฝึ่ก

อบื้ร็ม่ เช่ั้น สถานทุ้�อบื้ร็ม่ ห้องอบื้ร็ม่ และวิัทุยากร็ 

Assignment	: กำาหนด้กลุ่ม่ผู้่้เร้็ยนซึ�งม้่ทัุ�งการ็กำาหนด้

อัต้โนมั่ติ้เพื�อกำาหนด้ให้พนักงานต้้องผู่้านการ็อบื้ร็ม่

ร็วัม่ถึงการ็กำาหนด้เองเมื่�อเห็นสม่ควัร็วั่าพนักงานควัร็

ศึกษัาเพิ�ม่เติ้ม่

Surveys	(Evaluation)	: แบื้บื้ฟอร์็ม่ปร็ะเมิ่นฝึ่กอบื้ร็ม่ 

ซึ�งออกแบื้บื้ใช้ั้งาน 3 ปร็ะเภทุ 1. ปร็ะเมิ่นหลักส่ต้ร็ 2. 

ทุด้สอบื้ควัาม่ร้่็ 3. ติ้ด้ต้าม่ผู้ลการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่

(4) ปร็ะเม่ินผู้ลและต้ิด้ต้าม่หลังการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ โด้ยใน

การ็ติ้ด้ต้าม่และปร็ะเมิ่นผู้ลการ็พัฒนาบุื้คลากร็

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นด้ำาเนินการ็จัด้ทุำาร็ะบื้บื้การ็

ติ้ด้ต้าม่และปร็ะเมิ่นผู้ล 2 ร็ะดั้บื้ คือ 

• ปร็ะสิทุธิภาพ เช่ั้น การ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่ได้้ต้าม่แผู้นงาน 

ควัาม่สาม่าร็ถของวิัทุยากร็ และควัาม่พึงพอใจใน

การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ 

• ปร็ะสิทุธิผู้ล เช่ั้น ควัาม่ร้่็ควัาม่เข้าใจของพนักงาน 

โด้ยฝ่่ายพัฒนาองค์กร็และศ่นย์การ็เร้็ยนร้่็ด้ำาเนิน

การ็ทุด้สอบื้ควัาม่ร้่็หลังการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ 

โปร็แกร็ม่พัฒนาบุื้คลากร็ภายใต้้สถานการ็ณ์การ็แพร่็

ร็ะบื้าด้ของโร็คติ้ด้เชืั้�อไวัรั็สโคโร็นา 2019 (โควิัด้-19)

1. บื้ริ็ษััทุฯคำาถึงถึงสถานการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบื้าด้ของ

โร็คติ้ด้เชืั้�อไวัรั็สโคโร็นา 2019 (โควิัด้-19) ม้่จัด้การ็

ปรั็บื้ร่็ปแบื้บื้อบื้ร็ม่พฒันาบื้คุลากร็ผู้า่นทุางร่็ปแบื้บื้

ออนไลน์ม่ากยิ�งขึ�น ลด้การ็เดิ้นทุางและการ็พบื้

หน้ากัน เป็นทุางเลือก ทุ้�เหม่าะสม่เพื�อป้องกันการ็

แพร่็ร็ะบื้าด้ของโร็คติ้ด้เชืั้�อไวัรั็สโควิัด้-19 

2. กร็ณ้หลักส่ต้ร็ทุ้�ม้่ควัาม่จำาเป็น ต้้องจัด้ในร่็ปแบื้บื้ 

Class Room เนื�องจากเป็นการ็ฝึ่กทัุกษัะ บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้ออกแบื้บื้การ็เร้็ยนร้่็ต้าม่ม่าต้ร็การ็เพิ�ม่ร็ะยะห่าง

ทุางกายภาพด้้วัยการ็เว้ันร็ะยะห่างทุางสังคม่ 

(Social distancing) และจำากันคนเข้าในแต้ล่ะร็อบื้ 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256480



ข้่อมูลการฝึ่กอบรมและพััฒนา

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	 
1. จำานวันหลักส่ต้ร็ทุ้�อบื้ร็ม่ (หลักส่ต้ร็) หม่ายถึง จำานวันหลักส่ต้ร็ทุ้�ม้่การ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่ในปี 2564 / (รุ่็น) หม่ายถึง จำานวันครั็�งทุ้�ม้่การ็จัด้ฝึ่ก

อบื้ร็ม่ ในบื้างหลักส่ต้ร็ซึ�งม้่การ็จัด้ม่ากกว่ัา 1 ครั็�ง เช่ั้น การ็ใช้ั้งานร็ะบื้บื้ Success Factor
2. ในป ี2564 จำานวันชัั้�วัโม่งอบื้ร็ม่ และจำานวันผู้่เ้ข้าอบื้ร็ม่ Classroom ลด้ลงเมื่�อเทุ้ยบื้กบัื้ปี 2563 เนื�องจากม้่สถานการ็ณ ์COVID-19 บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้เปล้�ยนร่็ปแบื้บื้การ็อบื้ร็ม่เป็นแบื้บื้ออนไลน์
3. ในปี 2564 จำานวันรุ่็นในการ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่จะส่งเมื่�อเทุ้ยบื้กับื้ปี 2563 เนื�องจากม้่สถานการ็ณ์ COVID-19 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ออกแบื้บื้การ็เร้็ยนร้่็

ต้าม่ม่าต้ร็การ็เพิ�ม่ร็ะยะห่างทุางกายภาพด้้วัยการ็เว้ันร็ะยะห่างทุางสังคม่ (Social distancing) และจำากันคนเข้าในแต่้ละร็อบื้ 

การฝึึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2562 2563 2564

Classroom	Training   
งบื้ปร็ะม่าณในการ็ลงทุุนด้้านการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และพัฒนา 2,114,302 1,882,080 3,484,482.47

สถิืติิการฝึึกอบรม   
Classroom   
Classroom (คน) 2,590 14,542 10,968
Classroom (ชัั้�วัโม่ง) (2) 1,098 2,388 1,910

Conference   
Conference (คน) - - 12,870
Conference (ชัั้�วัโม่ง) - - 1,986

จำานวนหุ้ลักส้ติรที�อบรม   
จำานวันหลักส่ต้ร็ทุ้�อบื้ร็ม่ (หลักส่ต้ร็)/(รุ่็น) (3) 53/168 175/276 88/ 772
อบื้ร็ม่ควัาม่ร้่็พื�นฐาน (Fundamental Training)   36/573
ร็ะบื้บื้ทุ้�ใช้ั้ในการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน (Function/System Training)   34/171
พัฒนาศักยภาพต้าม่สม่ร็ร็ถนะ (Competency Based Development)   18/28

Digital	LEARNING	ผ�านระบบ	SuccessFactors	LMS	   
Content ปร็ะเภทุ ค่่มื่อขั�นต้อนการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน และการ็ใช้ั้งานร็ะบื้บื้ (ค่่มื่อ) - 255 234
Content ปร็ะเภทุ VDO ขั�นการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน และการ็ใช้ั้งานร็ะบื้บื้ (VDO) - 20 18
Digital LEARNING (เร้็ยนร้่็ + ทุด้สอบื้ผู่้านร็ะบื้บื้ (คน)) - 1,538 5002

ความปลอดภัยในการที่ำางาน

การบรหิุ้ารจัดการด้านความปลอดภยั	อาชีำวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ด้้าน

ควัาม่ปลอด้ภัยฯ ให้เป็นม่าต้ร็ฐาน ต้าม่กฎหม่าย พร็บื้.

ควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนาม่ัย และสภาพแวัด้ล้อม่ใน

การ็ทุำางาน พ.ศ. 2554 โด้ยได้้กำาหนด้นโยบื้ายควัาม่

ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็

ทุำางาน เพื�อเป็นแนวัทุางในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ด้้านควัาม่

ปลอด้ภัยฯ ม้่การ็ลงนาม่นโยบื้ายโด้ยผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้

ส่งสุด้ขององค์กร็ เพื�อแสด้งถึงควัาม่ใส่ใจในการ็ด่้แล

ควัาม่ปลอด้ภยัพนักงานทุุกคน ทุุกร็ะด้บัื้ ร็วัม่ถงึบุื้คคล

ภายนอกทุ้�เข้าม่าปฏิิบัื้ติ้งานในพื�นทุ้�ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

และล่กค้าทุ้�เข้าม่าใช้ั้บื้ริ็การ็ อ้กทัุ�งยังให้การ็สนับื้สนุน

งบื้ปร็ะม่าณ ส่งเสริ็ม่และพัฒนาบุื้คคลากร็ให้ม้่ควัาม่

ต้ร็ะหนักถึงควัาม่ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน โด้ยม้่จัด้

อบื้ร็ม่ให้ควัาม่ร้่็ การ็ฝึ่กซ้อม่ และการ็จัด้กิจกร็ร็ม่ด้้าน

ควัาม่ปลอด้ภัยฯ เพื�อลด้การ็เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้จากการ็

ทุำางาน กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ตั้�งเป้าในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็และ

พัฒนาด้้านควัาม่ปลอด้ภัยฯ ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ มั่�นคง 

และยั�งยืนต่้อไป
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นโยบายความปลอดภัย	 อาชีำวอนามัย	 และสภาพ

แวดล้อมในการทำางาน	

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ คำานึงถึงการ็จัด้การ็ควัาม่ปลอด้ภัย 

สุขภาพอนามั่ย และม้่สภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางานทุ้�ด้้ 

โด้ยการ็นำาร็ะบื้บื้ม่าต้ร็ฐานควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วั

อนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางาน ม่าด้ำาเนิน

การ็ด้้วัยควัาม่มุ่่งมั่�นดั้งน้�

(1) ควัาม่ปลอด้ภัยและการ็รั็กษัาสภาพแวัด้ล้อม่ใน

การ็ทุำางานเป็นหน้าทุ้�ของพนักงานทุุกคน ทุุก

ร็ะดั้บื้ ทุ้�จะร่็วัม่มื่อกันปฏิิบัื้ติ้ เพื�อให้เกิด้ควัาม่

ปลอด้ภัยต่้อช้ั้วิัต้และทุรั็พย์สินทัุ�งหม่ด้ของต้นเอง 

ของบื้ริ็ษััทุฯ และของผู้่้อื�น

(2) บื้ริ็ษััทุฯ จะเสริ็ม่สร้็างให้พนักงานทุุกร็ะดั้บื้ ม้่ควัาม่ร้่็

 และม้่จิต้สำานึกในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานด้้วัยควัาม่

ปลอด้ภัยและม้่อาช้ั้วัอนามั่ยทุ้�ด้้

(3) บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของม่าต้ร็การ็

ป้องกันอุบัื้ติ้เหตุ้อันเกิด้ขึ�นจากการ็ทุำางาน ทุ้�ม้่ต่้อ

พนักงานหรื็อบุื้คคลอื�น

(4) บื้ริ็ษััทุฯ จะสนับื้สนุนและส่งเสริ็ม่ให้ม้่การ็ปรั็บื้ปรุ็ง

สภาพแวัด้ล้อม่และวิัธ้ปฏิิบัื้ติ้งาน อย่างปลอด้ภัย 

ร็วัม่ถึงการ็ม้่สุขภาพอนามั่ยทุ้�ด้้ของพนักงาน

 ทุุกคน 

(5) พนักงานร็ะดั้บื้ผู้่้บัื้งคับื้บัื้ญชั้าทุุกคนต้้องม้่หน้าทุ้�

 ด่้แลและร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในด้้านควัาม่ปลอด้ภัย 

 อาช้ั้วัอนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ ในการ็ทุำางาน

ของผู้่้ใต้้บัื้งคับื้บัื้ญชั้าให้เป็นไปต้าม่กฎร็ะเบ้ื้ยบื้

ควัาม่ปลอด้ภัยและอาช้ั้วัอนามั่ยทุ้�กำาหนด้ขึ�นโด้ย

เคร่็งครั็ด้

(6) บื้ริ็ษััทุฯ จะสนับื้สนุนและส่งเสริ็ม่กิจกร็ร็ม่ด้้าน

ควัาม่ปลอด้ภยัในการ็ทุำางาน เพื�อให้เกิด้ผู้ลในการ็

ปฏิิบัื้ติ้กับื้ทุุกๆ ฝ่่ายอย่างส่งสุด้

(7) บื้ริ็ษััทุฯ จะม้่การ็ต้ิด้ต้าม่และปร็ะเม่ินผู้ลการ็

ด้ำาเนินงานต้าม่นโยบื้ายควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วั

อนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางานเพื�อให้

เกิด้การ็ปฏิิบัื้ติ้อย่างจริ็งจัง และเกิด้ปร็ะสิทุธิภาพ

ส่งสุด้ ต้าม่ขอ้บัื้งคับื้ และม่าต้ร็ฐานควัาม่ปลอด้ภยั

ในการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

• กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เชิั้ญวิัทุยากร็จากสถาน้ด้ับื้เพลิงใน

แต่้ละพื�นทุ้�เขต้เทุศบื้าลของบื้ร็เิวัณใกล้เค้ยงแต้ล่ะสาขา 

เพื�อด้ำาเนินการ็อบื้ร็ม่การ็ดั้บื้เพลิงขั�นต้้นและอพยพหน้

ไฟปร็ะจำาปี 2564 โด้ยอบื้ร็ม่ควัาม่ร้่็ให้กับื้พนักงาน

ปฏิิบัื้ติ้ได้้อย่างถ่กต้้องและปลอด้ภัยเมื่�อเกิด้เหตุ้ฉุกเฉิน

เก้�ยวักับื้อัคค้ภัยในสถานปร็ะกอบื้กิจการ็ ร็วัม่ทัุ�ง

พนักงานยังสาม่าร็ถนำาควัาม่ร้่็ทุ้�ได้้ไปปรั็บื้ใช้ั้ในช้ั้วิัต้

ปร็ะจำาได้้อ้กด้้วัย 

ฝึ่กซ้อม่ดั้บื้เพลิงและฝึ่กซ้อม่อพยพหน้ไฟ
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• การ็จัด้ให้ม้่การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ควัาม่ปลอด้ภัยในการ็

ปฏิิบัื้ติ้งานเก้�ยวักันเคร็น เพื�อใช้ั้ในการ็ยกสิ�งของ โด้ย

ได้้ม้่การ็สอนวิัธ้การ็ใช้ั้งาน การ็ต้ร็วัจเช็ั้ค และการ็ยก

เคลื�อนย้ายสิ�งของเพื�อให้เกิด้ควัาม่ปลอด้ภยักับื้ผู้่้ปฏิิบัื้ติ้

งานและบุื้คคลร็อบื้ข้างทุ้�ปฏิิบัื้ต้งิานในบื้ริ็เวัณใกล้เค้ยง

ฝึ่กอบื้ร็ม่ควัาม่ปลอด้ภัยในปฏิิบัื้ติ้งานเก้�ยวักันเคร็น

• การ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่หลักส่ต้ร็ คณะกร็ร็ม่การ็ควัาม่

ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็

ทุำางาน เพื�อให้พนักงานทุ้�เป็นคณะกร็ร็ม่การ็ฝ่่าย

นายจ้างและคณะกร็ร็ม่การ็ฝ่่ายล่กจ้าง ได้้รั็บื้ทุร็าบื้

บื้ทุบื้าทุหน้าทุ้�การ็เป็นคณะกร็ร็ม่การ็ควัาม่ปลอด้ภัยฯ 

เพื�อบื้ริ็หาร็จัด้การ็ และด่้แลสถานปร็ะกอบื้กิจการ็ให้

เป็นไปต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน  โด้ยการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่

ผู่้านร็ะบื้บื้ Conference call 

ฝึ่กอบื้ร็ม่การ็ขับื้ข้�ร็ถยก

• การ็จัด้ให้ม้่การ็ฝ่ึกอบื้ร็ม่การ็ขับื้ข้�ร็ถยก อย่าง

ถ่กต้้องและปลอด้ภัย และการ็บื้ำารุ็งรั็กษัาร็ถยก ให้กับื้

ผู้่้ปฏิิบัื้ติ้งานในแต่้ละสาขา ผู้่้ปฏิิบัื้ติ้งานต้้องม้่ทัุกษัะใน

การ็ควับื้คุม่ร็ถยก การ็ต้ร็วัจเช็ั้คสภาพร็ถยก ให้สาม่าร็ถ

ปฏิิบัื้ติ้งานได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพและปลอด้ภัย
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• การ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่หลักส่ต้ร็ เจ้าหน้าทุ้�ควัาม่ปลอด้ภัย

ในการ็ทุำางาน ร็ะดั้บื้บื้ร็หิาร็ และร็ะด้บัื้หัวัหนา้งาน เพื�อ

ให้พนักงานในร็ะดั้บื้หัวัหน้างานได้้รั็บื้ควัาม่ร้่็ควัาม่

ปลอด้ภัยฯ และบื้ทุบื้าทุหน้าทุ้�การ็เป็นเจ้าหน้าทุ้�ควัาม่

ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน เพื�อกำากับื้ด่้แลพนักงานให้

ปฏิิบัื้ติ้งานได้้อย่างปลอด้ภัย โด้ยการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ผู่้าน

ร็ะบื้บื้ Conference call 

ฝึ่กอบื้ร็ม่เจ้าหน้าทุ้�ควัาม่ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน ร็ะดั้บื้

บื้ริ็หาร็ และร็ะดั้บื้หัวัหน้างาน

ฝึ่กอบื้ร็ม่เจ้าหน้าทุ้�ควัาม่ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน ร็ะดั้บื้

บื้ริ็หาร็ และร็ะดั้บื้หัวัหน้างาน

• การ็จัด้ฝึ่กอบื้ร็ม่หลักส่ต้ร็ ควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วั

อนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางาน สำาหรั็บื้

ล่กจ้างทัุ�วัไปและล่กจ้างเข้าทุำางานใหม่่ ต้าม่พร็บื้.ควัาม่

ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็

ทุำางาน พ.ศ. 2554 เพื�อให้พนักงานทุุกคน ทุุกร็ะดั้บื้ ม้่

ควัาม่ร้่็ ควัาม่ต้ร็ะหนักถึงควัาม่ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน 

ให้สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อบัื้งคับื้ควัาม่ปลอด้ภัยในการ็

ทุำางานอย่างม้่ปร็ะสิทุธิ�ภาพ เพื�อไม่่ให้เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้ 

ทุร็าบื้ถึงสาเหตุ้และม่าต้ร็การ็ป้องกันแก้ไข 

ฝึ่กอบื้ร็ม่ควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนามั่ย และสภาพ

แวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางาน สำาหรั็บื้ล่กจ้างทัุ�วัไปและล่กจ้าง

เข้าทุำางานใหม่่
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	 1.	 ค้�มือความปลอดภัย

 1.1 จัด้ทุำา/ทุบื้ทุวันนโยบื้ายควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนามั่ย และสภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางาน

 1.2 จัด้ทุำาแบื้บื้ฟอร์็ม่การ็ร็ายงานอุบัื้ติ้เหตุ้/การ็สอบื้สวันอุบัื้ติ้เหตุ้ และการ็เก็บื้บัื้นทึุกสถิติ้อุบัื้ติ้เหตุ้จากการ็

ทุำางาน

 1.3 จัด้ทุำาค่่มื่อควัาม่ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน 

 1.4 จัด้ทุำาหลักส่ต้ร็ ฝึ่กอบื้ร็ม่พนักงานใหม่่ด้้านควัาม่ปลอด้ภยั โด้ย จปวั. (สำาหรั็บื้พนักงานเข้าใหม่่/ผู้่้รั็บื้เหม่า/

บุื้คคลภายนอก)

 1.5 จัด้ทุำาหลักส่ต้ร็ ฝึ่กอบื้ร็ม่พนักงานด้้านควัาม่ปลอด้ภัย พนักงานเก่า, พนักงานเปล้�ยนต้ำาแหน่งงาน โด้ย 

จปวั. (ต้าม่ปร็ะกาศกร็ม่แร็งงานฯ) 

 1.6 จัด้ทุำาแผู้นการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่พนักงานด้้านควัาม่ปลอด้ภัยในการ็ทุำางาน ต้าม่พร็บื้.ควัาม่ปลอด้ภัยฯ 2554 

 1.7 จัด้ทุำาแผู้นฉุกเฉิน, ปรั็บื้ปรุ็งแผู้นฉุกเฉิน (อัคค้ภัย, สาร็เคม้่หกรั็�วัไหล) ทุุกสาขา

 1.8 จัด้ทุำา/ทุบื้ทุวันทุะเบ้ื้ยนกฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง (ห้างสร็ร็พสินค้า/คลังสินค้า/บุื้คคล/ธุร็การ็/จป./ซ่อม่บื้ำารุ็ง)

 1.9 จัด้ทุำา/ทุบื้ทุวันการ็ช้ั้�บ่ื้งอันต้ร็ายและปร็ะเมิ่นควัาม่เส้�ยง และแผู้นการ็แก้ไข

 1.10 ส่งอบื้ร็ม่จป.หัวัหน้างาน และแจ้งขึ�นทุะเบ้ื้ยน (กร็ณ้พนักงานใหม่่ หรื็อพนักงานปรั็บื้ร็ะดั้บื้)

 1.11 ส่งอบื้ร็ม่จป.บื้ริ็หาร็ แจ้งแต่้งตั้�งและแจ้งขึ�นทุะเบ้ื้ยน (กร็ณ้พนักงานใหม่่ หรื็อพนักงานปรั็บื้ร็ะดั้บื้)

 1.12 ส่งอบื้ร็ม่คณะกร็ร็ม่การ็ควัาม่ปลอด้ภัย, แจ้งแต่้งตั้�งและแจ้งขึ�นทุะเบ้ื้ยน

คำาอธิุบายลำาดับ

	 2.	 ติิดติามแผนความปลอดภัยประจำาปี

 2.1. สำาร็วัจข้อม่่ลควัาม่ปลอด้ภัยแต่้ละสาขาและคลังสินค้า

 2.2. ทุบื้ทุวันและต้ิด้ต้าม่การ็แต้่งตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็ควัาม่ปลอด้ภัยฯ (กร็ณ้ลาออก/หม่ด้วัาร็ะ/เปล้�ยนแปลง

กร็ร็ม่การ็ฝ่่ายล่กจ้าง)

 2.3. ติ้ด้ต้าม่การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ควัาม่ปลอด้ภัยแต่้ละสาขาเดื้อนละ 1 ครั็�ง

 2.4. ติ้ด้ต้าม่การ็ต้ร็วัจควัาม่ปลอด้ภัยปร็ะจำาเดื้อน โด้ยคปอ. แต่้ละสาขา

 2.5. ติ้ด้ต้าม่การ็ต้ร็วัจอุปกร็ณ์ดั้บื้เพลิง ปร็ะจำาเดื้อน แต่้ละสาขา (ถังดั้บื้เพลิง, ไฟฉุกเฉิน, ปร็ะต่้หน้ไฟ, Fire 

hose Cabinet)

 2.6. ติ้ด้ต้าม่การ็ต้ร็วัจสอบื้สภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางานแต่้ละสาขา (แสง, เส้ยง, ควัาม่ร้็อน, ฝุ่่น)

 2.7. ติ้ด้ต้าม่การ็ต้ร็วัจสอบื้บื้ริ็ภัณฑ์์ไฟฟ้าและร็ะบื้บื้ไฟฟ้าปร็ะจำาปีแต่้ละสาขา

 2.8. ติ้ด้ต้าม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ส่วันปร็ะกอบื้และอุปกร็ณ์ของปั�นจั�นต้าม่หลักเกณฑ์์ ปร็ะจำาปี (เคร็น)

เป้าหุ้มายการพัฒนาความปลอดภัย	อาชีำวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

• ต้ร็วัจสอบื้การ็ด้ำาเนินการ็ด้้านควัาม่ปลอด้ภัยฯ Audit Safety to Store pretest

• จัด้ตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็ควัาม่ปลอด้ภัยภายใต้้สาขา

• จัด้ตั้�งหน่วัยฝึ่กอบื้ร็ม่ด้้านควัาม่ปลอด้ภัย

แผู้นงานด้้านอาช้ั้วัอนามั่ยและควัาม่ปลอด้ภัยบื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น)  ปี 2021
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อัติราการเกิดอุบัติิเหุ้ตุิ

การสำารวจความพึงพอใจและความผ้กพันของบุคลากร

2564

25642563

จำานวันอุบัื้ติ้เหตุ้ทุ้�เกิด้จากการ็บื้าด้เจ็บื้จากการ็ทุำางาน 1 ม่กร็าคม่ 2564 - 31 ธันวัาคม่ 2564 108 เคส

จำานวันพนักงานทุ้�ม้่การ็บื้าด้เจ็บื้จากการ็ทุำางาน   108 คน

อัต้ร็าการ็เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้ต่้อสาขา (จำานวันทุ้�เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้/จำานวันสาขา) 6

ควัาม่ถ้�ของการ็บื้าด้เจ็บื้ถึงขั�นหยุด้งาน ขาด้ ชั้ม่. การ็ทุำางาน

(ควัาม่ถ้�ของการ็บื้าด้เจ็บื้ถึงขั�นหยุด้งาน* 1,000,000) /ชัั้�วัโม่งการ็ทุำางาน ร็วัม่ทัุ�งหม่ด้

ควัาม่รุ็นแร็งของการ็บื้าด้เจ็บื้ถึงขั�นหยุด้งาน ขาด้จำานวัน ชั้ม่.

(ควัาม่รุ็นแร็งของการ็บื้าด้เจ็บื้ถึงขั�นหยุด้งาน* 1,000,000) /ชัั้�วัโม่งการ็ทุำางานร็วัม่  การ็ทุำางานร็วัม่ทัุ�งหม่ด้

การ็เกิด้อุบัื้ติ้เหตุ้ถึงขั�นเส้ยช้ั้วิัต้ (ครั็�ง) 0

จำานวันพนักงานทุ้�เส้ยช้ั้วิัต้ 0

จำานวนพนักงานที�ติอบแบบประเมิน	

จำานวันพนักงานทุ้�ต้้องต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่น ครั็�งทุ้� 1 5,498 5,626

จำานวันพนักงานทุ้�ต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่นครั็�งทุ้� 1 4,657 4,457

% การ็ต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่น ครั็�งทุ้� 1 84.70% 79.22%

จำานวันพนักงานทุ้�ต้้องต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่น ครั็�งทุ้� 2 4,729 6,317

จำานวันพนักงานทุ้�ต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่นครั็�งทุ้� 2 4,497 5,546

% การ็ต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่น ครั็�งทุ้� 2 95.10% 87.80%

% ภาพร็วัม่การ็ต้อบื้แบื้บื้ปร็ะเมิ่น 89.60% 83.51%

%	Employee	Engagement	Surveys  

% Employee Engagement Surveys ครั็�งทุ้� 1 77.60% 80.13%

% Employee Engagement Surveys ครั็�งทุ้� 2 79.70% 75.40%

ภาพร็วัม่ของ %Employee Engagement Surveys 78.70% 77.77%

จำานวนเหตุิการณ์หร่อกรณ่บาดเจ็บจากการที่ำางานถ้ืงขั่�นหยุดงาน

อัติราการบาดเจ็บจากการทำางานถึืงขั�นหุ้ยุดงาน	(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)

การสำารวจความพ้ังพัอใจและความผูกพัันข่อง
บุคลากร	(Employee	Engagement	Surveys)

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็สำาร็วัจควัาม่ผู่้กพันต่้อองค์กร็ของ

พนักงานโด้ยด้ำาเนินการ็อย่างต่้อเนื�อง ซึ�งจัด้ให้ม้่การ็

สำาร็วัจปีละ 2 ครั็�ง โด้ยการ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจและ

ควัาม่ผู่้กพันของบุื้คลากร็ (Employee Engagement  

Surveys) จัด้ทุำาพร้็อม่การ็ปร็ะเมิ่นผู้ลงาน (Evaluation) 

ปร็ะจำาปี เพื�อนำาม่าปร็ะเม่ินผู้ลองค์กร็ในเรื็�องน้�ด้้วัย 

และกำาหนด้ให้ หัวัข้อควัาม่ผู่้กพันต่้อองค์กร็เป็นวัาร็ะ

สำาคัญทุ้�ถ่กนำาเข้าเป็นหัวัข้อใน Corporate KPIs

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256486



บื้ริ็ษััทุต้ร็ะหนักด้้ว่ัาควัาม่ผู่้กพันของพนักงานต่้อองค์กร็

นั�นเป็นควัาม่ร้่็สึกทุ้�เกิด้ขึ�นกับื้ตั้วัพนักงานในแต่้ละ

บุื้คคล ดั้งนั�น การ็ปร็ะเมิ่น ควัาม่ผู่้กพันของพนักงาน

ปีละ 2 ครั็�งอาจไม่่เพ้ยงพอ ในการ็นำาผู้ลม่าปรั็บื้ปรุ็ง

ควัาม่ผู่้กพันเพื�อยกร็ะดั้บื้การ็ม้่ส่วันร่็วัม่ ของพนักงาน

ในการ็ชั้่วัยให้องค์กร็บื้ร็ร็ลุต้าม่เป้าหม่ายทุ้�กำาหนด้ไว้ั

ดั้งนั�นสำาหรั็บื้ในปี 2565 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นด้ำาเนินการ็

จัด้ทุำา Work Shop กับื้พนักงานภายในองค์กร็ เพื�อรั็บื้

ฟังเส้ยงพนักงาน เพิ�ม่เติ้ม่ และนำาเส้ยงสะทุ้อน ควัาม่

คิด้เห็นต่้างๆม่าปรั็บื้ปรุ็ง พัฒนาแผู้นงาน ทัุ�งในร็ะดั้บื้

บื้ริ็ษััทุและ หน่วัยงาน เพื�อพัฒนา และสร้็างให้พนักงาน

ม้่ควัาม่ผู่้กพันต่้อองค์กร็ส่งขึ�น และเพื�อเป็นการ็สร้็าง

คุณค่าขององค์กร็ให้เป็นองค์กร็ทุ้�ทุุกคนอยากร่็วัม่งาน

ด้้วัย และร็ักษัาพนักงานทุ้�ม้่ ควัาม่สาม่าร็ถและม้่

ศักยภาพไว้ัในองค์กร็ และด่้แลพนกังานอย่างทัุ�วัถึงและ

เป็นธร็ร็ม่โด้ยต้ิด้ต้าม่ปร็ะสิทุธิผู้ลจากต้ัวัช้ั้�วััด้ของการ็

สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจ และควัาม่ผู่้กพันของบุื้คลากร็ 

(Employee Engagement Surveys) เพื�อปรั็บื้ปรุ็งและ

พัฒนาร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ทุรั็พยากร็บุื้คคลให้ม้่ควัาม่

เหม่าะสม่อย่างต่้อเนื�อง

ความรับผิดชุอบต่ิอลูกค้า/ผู้บริโภค	

การคุ้มครองผ้้บริโภค

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เล็งเห็นควัาม่สำาคัญของการ็ละเมิ่ด้สิทุธิ

ผู้่้บื้ริ็โภค กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จึงได้้จัด้ตั้�งหน่วัยงานเพื�อม่าด่้แล

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้และแก้ปัญหาโด้ยต้ร็งเพื�อทุ้�จะรั็บื้เรื็�องร้็อง

เร้็ยน จากผู้่้บื้ริ็โภค ในทุุกๆชั้อ่งทุางไม่่ว่ัาจะเป็นการ็รั็บื้

เรื็�องร้็องทุุกข์ผู่้านเจ้าหน้าทุ้�บื้ริ็การ็ล่กค้าในทุุกสาขา

ผู้่้บื้ริ็โภคสาม่าร็ถสแกนคิวัอาร็์โค้ด้ บื้ริ็การ็เพื�อส่งเรื็�อง

ร้็องเร้็ยนม่ายังส่วันกลางได้้โด้ยต้ร็งหร็ือแม้่แต่้การ็

โทุร็ศัพท์ุเพื�อแจ้งเรื็�องร้็องเร้็ยนทุ้�หม่ายเลข 1746 การ็

ร้็องเร้็ยนผู้า่นช่ั้องทุางออนไลนเ์ว็ับื้ไซต์้ www.dohome.

co.th ผู้ลการ็สำาเร็็จของการ็รั็บื้เรื็�องร้็องเร้็ยนทุุกช่ั้องทุาง

สาม่าร็ถทุำาได้้ 100% การ็แก้ไขเรื็�องร้็องเร้็ยนสาม่าร็ถ

ทุำาได้้ 95% โด้ยสว่ันทุ้�เหลือเป็นเรื็�องในเชิั้งนโยบื้าย เช่ั้น 

การ็บัื้งคับื้ให้ล่กค้าฝ่ากกร็ะเป๋า หรื็อให้นำากร็ะเป๋าถือใส่

ในกร็ะเป๋าทุ้�ม้่กุญแจล๊อค เป็นต้้น

การดูแลลูกค้า

แผนการพัฒนาความพึงพอใจของล้กค้า

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เริ็�ม่ด้ำาเนินการ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจของ

ล่กค้าในงานวิัจัยต้ลาด้ ในปี 2562 โด้ยเป็นการ็สำาร็วัจ

ควัาม่พึงพอใจของล่กค้า (Customers Satisfaction 

Survey) ทัุ�งแบื้บื้ทุ้�สำาร็วัจจากล่กค้าโด้ยต้ร็งและสำาร็วัจ

จากควัาม่นิยม่ของล่กค้าผู่้านช่ั้องทุางออนไลน์ เช่ั้น 

Facebook เป็นต้้น

เป้าหุ้มายการพัฒนาความพึงพอใจของล้กค้า

เป้าหม่ายการ็พฒันาควัาม่พงึพอใจของล่กค้าวััด้ได้้เป็น

อัต้ร็าสว่ันร็อ้ยละซึ�งในปีล่าสุด้ด่้โฮม่ได้้รั็บื้คะแนนควัาม่

พึงพอใจร้็อยละ 89.45 ซึ�งเมื่�อเทุ้ยบื้เป็นเกร็ด้เทุ่ากับื้

เกร็ด้ B ซึ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เองม้่แผู้นการ็พัฒนาควัาม่พึง

พอใจให้ก้าวัไปส่่ร็ะดั้บื้เอให้ได้้ภายในปี 2565 โด้ยม้่การ็

พัฒนาม่าต้ร็ฐานการ็ให้บื้ริ็การ็ในทุุกร็ะดั้บื้และเพิ�ม่การ็

ให้บื้ริ็การ็โฮม่เซอร์็วิัสซึ�งจะช่ั้วัยเติ้ม่เต็้ม่ทัุ�งในแง่ของการ็

ส่งเสริ็ม่การ็ขายและการ็บื้ริ็การ็ตั้�งแต่้ต้้นจนจบื้

กร็ะบื้วันการ็

ผลประเมินความพึงพอใจของล้กค้า

การ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจของล่กค้า (Customers 

Satisfaction Survey) โด้ยม้่วััต้ถุปร็ะสงค์ของการ็สำาร็วัจ

ควัาม่พึงพอใจของล่กค้า เพื�อนำาผู้ลการ็สำาร็วัจม่า

ปร็ะกอบื้ในการ็พิจาร็ณาการ็จัด้ทุำาแผู้นพัฒนา และ

ปรั็บื้ปรุ็งการ็ปฏิิบัื้ติ้งานร็วัม่ถึงกร็ะบื้วันการ็ทุำางาน

ต่้างๆ ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพและเกิด้ภาพ

ลักษัณ์ ทุ้�ด้้ในสายต้าของล่กค้าและผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย เช่ั้น 

ผู้่้ถือหุ้น ค่่ค้า เจ้าหน้� สังคม่ชั้มุ่ชั้นใกลเ้ค้ยง เปน็ต้้น ทัุ�งน้�

จากการ็สำาร็วัจควัาม่พึงพอใจของล่กค้า ในปี 2562  

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้รั็บื้คะแนนควัาม่พึงพอใจจากล่กค้าร้็อยละ 

75.7 ปี 2563 ได้้รั็บื้คะแนน ร้็อยละ 84.7 และในปี 

2564 ได้้รั็บื้คะแนน ร้็อยละ 89.45 ซึ�งถือว่ัาเป็นทุ้�น่า

พอใจ ในการ็วัางแผู้นแก้ไขเร่็งด่้วันใน 3 เรื็�อง คือ 

ม่าต้ร็ฐานการ็ให้บื้ริ็การ็ การ็ให้ข้อม่่ลสินค้าและส่งเสริ็ม่

การ็ขายของพนักงาน และเรื็�องการ็บื้ริ็หาร็เวัลาในการ็

ร็อรั็บื้สินค้า ทุำาให้คะแนนควัาม่พึงพอใจล่กค้าด้้ขึ�น
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ในปี 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังคงรั็กษัาคะแนนควัาม่พึง

พอใจล่กค้าผู่้านช่ั้องทุางออนไลน์ จากผู้่้ใช้ั้บื้ริ็การ็ 

Facebook ส่งถึง 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน โด้ยควัาม่

พึงพอใจจากผู้่้ใช้ั้งาน Facebook เริ็�ม่ด้้ขึ�นอย่างต่้อเนื�อง

ปี 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็ปรั็บื้เปล้�ยนร็ะบื้บื้โทุร็ศัพท์ุ 

และจัด้ตั้�งทุ้ม่งานคอยด่้แลล่กค้าช่ั้องทุางออนไลน์ให้

เป็นร็ะบื้บื้และม่าต้ร็ฐานม่ากยิ�งขึ�น

การติลาดและโฆษัณาอย่างรับผิดชุอบ

การ็ทุำาการ็โฆษัณาและปร็ะชั้าสมั่พันธ์ของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ

ในทุุกๆ ช่ั้องทุางเน้นควัาม่ถ่กต้้องแม่่นยำาของข้อม่่ล

โด้ยเฉพาะเรื็�องร็าคาคุณสม่บัื้ติ้และร็ายละเอ้ยด้ของ

สินค้าเพื�อให้ผู้่้บื้ริ็โภคได้้รั็บื้ข้อม่่ลอยา่งคร็บื้ถว้ันแม่่นยำา

ทัุ�งน้�ในกร็ณ้ทุ้�ม้่ควัาม่ผู้ดิ้พลาด้ของขอ้ม่่ลทุางบื้ริ็ษััทุม้่น

โยบื้ายในการ็ทุ้�จะแก้ไขและชั้ด้เชั้ยให้กับื้ล่กค้าอย่างด้้

ทุ้�สุด้ซึ�งกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เองม้่การ็พัฒนาสื�อปร็ะชั้าสัม่พันธ์

ในทุุกๆ ช่ั้องทุางทุ้�จะเข้าถึงล่กค้าอย่างต่้อเนื�อง การ็

ทุำาการ็โฆษัณาเน้นยำ�าการ็ทุำาการ็ต้ลาด้แบื้บื้สร้็างสร็ร็ค์ 

ม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่และผู้่้ทุ้�จะได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้

จำานวนกรณีข้อม้ลล้กค้ารั�วไหุ้ล	 พร้อมมาติรการ

จัดการ

การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่สัม่พันธ์ล่กค้าถือเป็นปัจจัยหลักทุ้�

ทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่จำานวันล่กค้าทุ้�เพิ�ม่ขึ�นอย่างร็วัด้เร็็วั 

(Royalty Member) และม้่จำานวันล่กค้าทุ้�ม้่ยอด้ซื�อ 

(Active Member) โด้ยในครึ็�งปี 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

สาม่าร็ถบื้ร็หิาร็จำานวันล่กค้าทุ้�ม้่ยอด้ซื�อเทุ่ากับื้ปี 2563 

ทัุ�งปี ยอด้ขายของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ม่าจากล่กค้าทุ้�เป็น

สม่าชิั้กม่ากถึง 92% ส่งผู้ลให้ยอด้ขายในปี 2564 เติ้บื้โต้

อย่างก้าวักร็ะโด้ด้ ซึ�งจากนโยบื้ายในการ็บื้ริ็หาร็ล่กค้าน้�

ทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็จัด้ตั้�งทุ้ม่งานม่ารั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

โด้ยเฉพาะอ้กชุั้ด้หนึ�งชืั้�อว่ัาแผู้นกส่งเสริ็ม่ปร็ะสบื้การ็ณ์

ล่กค้า (Customer Experience Management) เพื�อม่า

ด่้แลงานด้้านการ็พัฒนาปร็ะสบื้การ็ณ์ล่กค้าให้สอด้คล้อง

ทัุ�งน้�ได้้ม้่การ็ทุำาการ็วััด้ควัาม่พึงพอใจล่กค้าทุุกไต้ร็ม่าส 

เพื�อนำาม่าวิัเคร็าะห์ และออกแบื้บื้วิัธ้การ็แก้ไขและ

พัฒนาให้ล่กค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร้่็สึกปร็ะทัุบื้ใจทุุกครั็�ง

ทุ้�ม่าใช้ั้บื้ริ็การ็ ม้่การ็ กลับื้ม่าซื�อและใช้ั้บื้ริ็การ็ซำ�าบ่ื้อย

ม่ากขึ�น และยังเกิด้การ็บื้อกต่้อในเชิั้งบื้วักอ้กด้้วัย

การพััฒนาและม่ส่วนร่วมกับชุุมชุน	/	สังคม

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญของการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจให้เติ้บื้โต้อย่างยั�งยืนภายใต้้ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่อ

สังคม่ (Corporate Social Responsibilities) โด้ยมุ่่งเน้น

การ็ปร็ะกอบื้กิจการ็ด้้วัยควัาม่ด่้แลเอาใจใส่ต่้อผู้่้ม้่ส่วัน

ได้้เส้ย เศร็ษัฐกิจ สังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่อย่างม้่คุณธร็ร็ม่ 

จริ็ยธร็ร็ม่ และจร็ร็ยาบื้ร็ร็ณ ซึ�งบื้ริ็ษััทุฯ หวัังว่ัาการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจภายใต้้ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่อสังคม่จะก่อให้

คะแนนความพึงพอใจล้กค้า

คะแนนความพึงพอใจล้กค้าชำ�องทางออนไลน์

2562

75.7%

2563

84.7%

2564

89.4%

4.7

2563

5.0

คะแนนเต็ิม

4.7

2564

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256488



เกิด้ปร็ะโยชั้นต่์้อส่วันร็วัม่พร็อ้ม่กับื้การ็เจริ็ญเติ้บื้โต้ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อมุ่่งส่่ควัาม่เป็นผู้่้นำาด้้านธุร็กิจค้าปล้ก 

ค้าส่ง และให้บื้ริ็การ็ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็าง และอุปกร็ณ์

ต้กแต่้งบ้ื้านแบื้บื้คร็บื้วังจร็ บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่มุ่่งมั่�นทุ้�จะ

ด้ำาเนินธุร็กิจไปพร้็อม่กับื้การ็ให้ควัาม่สำาคัญเรื็�องควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ เพื�อช่ั้วัยยกร็ะดั้บื้คุณภาพช้ั้วิัต้ของ

คนในชุั้ม่ชั้นให้ด้้ขึ�น อ้กทัุ�งมุ่่งหวัังเพื�อพัฒนาคุณภาพ

สิ�งแวัด้ล้อม่อย่างยั�งยืน

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ พร้็อม่เป็นส่วันหนึ�งในการ็ให้การ็สนับื้สนุน

โคร็งการ็ต่้างๆ ของสถาบัื้นการ็ศึกษัา สถาบัื้นศาสนา 

สถานพยาบื้าลและหน่วัยงานร็าชั้การ็ อ้กทัุ�งให้ควัาม่

ช่ั้วัยเหลือชุั้ม่ชั้นทุ้�ได้้ร็ับื้ผู้ลกร็ะทุบื้จากภัยพิบื้ัต้ิต้่างๆ 

เพื�อเป็นแร็งผู้ลักดั้นและเสริ็ม่สร้็างควัาม่แข็งแกร่็งให้

ชุั้ม่ชั้นพร้็อม่กับื้การ็เจริ็ญเติ้บื้โต้ทุางธุร็กิจ

บรรเทาผลกระทบจาก	COVID-19	

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เล็งเห็นควัาม่สำาคัญ และได้้ให้ควัาม่ช่ั้วัย

เหลือ สนับื้สนุนสถานพยาบื้าลบื้ร็ิเวัณใกล้เค้ยงสาขา

ต่้างๆ เพื�อให้ม้่ควัาม่พร้็อม่รั็บื้สถานการ็ณ์การ็แพร่็

ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็สโคโร็นา ได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพโด้ย

บื้ริ็ษััทุได้้สนบัื้สนนุ เต้้ยงกร็ะด้าษั ชุั้ด้เครื็�องนอน นำ�าดื้�ม่ 

เครื็�องอุปโภค บื้ริ็โภค เพื�อให้ม้่ควัาม่พร็้อม่ในการ็

ร็องรั็บื้ผู้่้ป่วัย ช่ั้วัยลด้ภาร็ะ และช่ั้วัยสนับื้สนุนบุื้คลากร็

ทุางการ็แพทุย์อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ ช่ั้วัยให้ผู้่้ได้้รั็บื้ผู้ล 

กร็ะทุบื้ในบื้ริ็เวัณใกล้เค้ยงได้้รั็บื้การ็รั็กษัาอย่างทัุ�วัถึง

และเทุ่าเทุ้ยม่ ม่่ลค่ากว่ัา 1,530,000 บื้าทุ
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สนับสนุนทุนการศึกษา	และกิจกรรมสำาหุ้รับสถืาบันการศึกษา

ด้้วัยปณิธานทุ้�ต้้องการ็ยกร็ะดั้บื้คุณภาพช้ั้วิัต้ทุ้�ด้้ของปร็ะชั้าชั้น กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เล็งเห็นถึงควัาม่สำาคัญของการ็ศึกษัา

ซึ�งถือเป็นพื�นฐานในการ็พัฒนาคุณภาพช้ั้วิัต้ จึงได้้ม้่การ็ให้การ็สนับื้สนุนการ็จัด้กิจกร็ร็ม่ทุ้�ส่งเสริ็ม่การ็เร้็ยนร้่็ โด้ย

เน้นให้นักเร้็ยนในสถานศึกษัาม้่ส่วันร็่วัม่กับื้การ็จัด้กิจกร็ร็ม่ทุ้�เป็นปร็ะโยชั้น์ โด้ยในปี 2564 ได้้ม้่การ็บื้ริ็จาคเงิน

สนับื้สนุนสถานศึกษัา ม่่ลค่ากว่ัา 130,000 บื้าทุ

สนับสนุนสถืาบันศาสนา

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เล็งเห็นถึงควัาม่สำาคัญของสถาบัื้นศาสนาซึ�งถือเป็นทุ้�ยึด้เหน้�ยวัจิต้ใจของชุั้ม่ชั้น จึงได้้เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่

ทุางศาสนา ร็วัม่ทัุ�งร่็วัม่ถวัายปัจจัยต่้างๆ เพื�อเป็นสาธาร็ณปร็ะโยชั้น์ เช่ั้น ถวัายปัจจัย ถวัายเครื็�องอุปโภค บื้ริ็โภค 

สนับื้สนุนโคร็งการ็ และกิจกร็ร็ม่ทุางศาสนาต่้างๆ ม่่ลค่ากว่ัา 300,000 บื้าทุ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256490



แบบสำารวจความคิดเห็นเก่�ยวกับการรายงานความยั�งย่น	ปี	2564

บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน)

1.	 ข้่อมูลผู้ให้ความเห็น

 เพศ  หญิง  ชั้าย

 อายุ  น้อยกว่ัา 30 ปี  30 - 50 ปี   ม่ากกว่ัา 50 ปี

2.	 ท่ี่านเป็นผู้ม่ส่วนได้เส่ยกลุ่มใด

	  ล่กค้า  พนักงาน  ค่่ค้า

	  ผู้่้ถือหุ้น  นักลงทุุน  อื�นๆ (โปร็ด้ร็ะบุื้ ............................................................. )

3.	 ท่ี่านอ่านรายงานความยั�งย่นฉับับน่�เพ่ั�อ

	  เป็นข้อม่่ลปร็ะกอบื้การ็ตั้ด้สินใจลงทุุนในหลักทุรั็พย์ของบื้ริ็ษััทุฯ

	  ทุำาควัาม่เข้าใจธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ

	  การ็วิัจัย และการ็ศึกษัา

	  อื�นๆ (โปร็ด้ร็ะบุื้ ............................................................................................................................ )

4.	 ระดับความพ้ังพัอใจท่ี่�ม่ต่ิอรายงานความยั�งย่น	ประจำาปี	2564

 ควัาม่เพ้ยงพอของข้อม่่ล	  ม่าก	  ปานกลาง	  น้อย

 การ็ใช้ั้ภาษัาทุ้�เข้าใจง่าย	  ม่าก	  ปานกลาง	  น้อย

 ควัาม่พึงพอใจโด้ยร็วัม่	  ม่าก	  ปานกลาง	  น้อย

5.	 ท่ี่านคิดว่าประเด็นใดท่ี่�ม่ความสำาคัญต่ิอความยั�งย่นข่องบริษััที่ฯ

 .............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

6.	 ท่ี่านคิดว่ารายงานฉับับน่�ควรปรับปรุงเร่�องใดบ้าง

 .............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................
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กร่่ณาส่ง	 ฝ่่ายกำากับดูแลกิจการ
	 บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน)
 เลขทุ้� 60 ถนนวิัภาวัด้้-รั็งสิต้ แขวังสาม่เสนใน
 เขต้พญาไทุ กรุ็งเทุพฯ 10400

1.	อ่เมล		 	 2.	ไปรษัณ่ย์
สแกนหรื็อถ่ายร่็ปแบื้บื้สำาร็วัจทุ้�กร็อกข้อม่่ล ฉ้กแบื้บื้สำาร็วัจติ้ด้สแต้ม่ป์

ส่งม่าทุ้� cg@dohome.co.th	 ส่งม่าต้าม่ทุ้�อย่่ทุ้�ปร็ากฏิ

วิธ่การส่งกลับแบบสำารวจ



4.	การวิเคราะห์และคำาอธิบายข่องฝ่่ายจัดการ	
(Management	Discussion	and	Analysis	:	
MD&A)

4.1	 วิเคราะหก์ารดำาเนนิงานและฐานะ
การเงิน

1.	 ภาพัรวมการดำาเนินงาน

ในปี 2564 จากสถานการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อ

ไวัรั็สโคโร็นา 2019 (COVID-19) ร็ะลอกใหม่่ ซึ�งส่งผู้ล 

กร็ะทุบื้ต่้อการ็ใช้ั้ช้ั้วัิต้ของผู้่้คนทัุ�วัโลกในวังกว้ัาง และ 

ส่งผู้ลต้่อสภาวัะเศร็ษัฐกิจทัุ�งในปร็ะเทุศและทัุ�วัโลก 

สำาหรั็บื้ปร็ะเทุศไทุยถึงแม้่ภาครั็ฐจะเร่็งกร็ะตุ้้นเศร็ษัฐกิจ

ด้้วัยม่าต้ร็การ็ต้่างๆ แต่้เศร็ษัฐกิจในภาพร็วัม่ยังคงไม่่

ปรั็บื้ตั้วัด้้ขึ�นเทุ่าทุ้�ควัร็

อย่างไร็ก็ต้าม่ ถึงแม้่ว่ัากลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ จะได้้รั็บื้ผู้ล กร็ะทุบื้

อย่างหนักจากการ็ปิด้สาขา แต่้ด้้วัยควัาม่สาม่าร็ถและ

การ็ร่็วัม่แร็งร่็วัม่ใจกันของผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานใน

องค์กร็ทุุกคน จึงทุำาให้ในปี 2564 ยังคงม้่ผู้ลการ็ด้ำาเนิน

งานทุ้�เติ้บื้โต้อย่างต่้อเนื�องและร็ายได้้ของสาขาเด้ิม่ทุ้�

เติ้บื้โต้ได้้เป็นอย่างด้้ โด้ยกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้ร็วัม่

เทุ่ากับื้ 25,917.78 ล้านบื้าทุ และกำาไร็สุทุธิเทุ่ากับื้ 

1,818.06 ล้านบื้าทุ เพิ�ม่ขึ�นร้็อยละ 37.5 และร้็อยละ 

150.2 ต้าม่ลำาดั้บื้ ทัุ�งน้�กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เล็งเห็นถึงควัาม่

สำาคัญของการ็พัฒนาและการ็เพิ�ม่ปร็ะสิทุธิภาพใน

ร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ขั�นพื�นฐานโด้ยมุ่่งเน้นการ็ใช้ั้

เทุคโนโลย้ การ็ใช้ั้นวััต้กร็ร็ม่ การ็พัฒนาบุื้คลากร็ และ

การ็พัฒนาในด้้านอื�นๆ ให้ส่งขึ�นและต่้อเนื�อง ทัุ�งน้�เพื�อ

สร้็างผู้ลต้อบื้แทุนส่งสุด้ให้กับื้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ และควัาม่

ยั�งยืนทุางธุร็กิจ   

ในปี 2564 กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ม้่สาขาทุ้�เปิด้ด้ำาเนินการ็โด้ย

แบ่ื้งเป็นสาขาขนาด้ใหญ่ 16 สาขา ได้้แก่ สาขา

อุบื้ลร็าชั้ธาน้ สาขานคร็ร็าชั้ส้ม่า สาขารั็งสิต้ สาขา

ขอนแก่น สาขาอุด้ร็ธาน้ สาขาพร็ะร็าม่ 2 สาขา

บื้างบัื้วัทุอง สาขาเช้ั้ยงใหม่่ สาขาบื้างนา สาขา

เพชั้ร็เกษัม่ สาขาสุริ็นทุร์็ สาขาม่าบื้ต้าพุด้ สาขาแหลม่

ฉบัื้ง สาขาบื้่อวิัน สาขาชั้ลบืุ้ร้็ (อม่ต้ะนคร็) สาขา

สุร็าษัฎร็์ธาน้ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo)

10 สาขา ได้้แก่  แม็่คโคร็สาขาสาทุร็ บิื้�กซ้สาขาบื้างพล้

เทุสโกโ้ลตั้สสาขาโคร็าชั้ เทุสโกโ้ลตั้สสาขาบื้างนา ต้ลาด้

ชัั้ชั้วัาล ต้ลาด้ไทุยสม่บ่ื้ร็ณ์ ต้ลาด้ร็วัยทุรั็พย์ ต้ลาด้ทัุบื้

ยาวั ต้ลาด้ไทุยรุ่็งทิุพย์ และต้ลาด้ม่าร็วัย โด้ยในป ี2564 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เริ็�ม่เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาแหลม่ฉบัื้ง 

สาขาบ่ื้อวิัน สาขาชั้ลบุื้ร้็ (อม่ต้ะนคร็) และสาขา

สุร็าษัฎร็ธ์าน้ เพื�อเข้าถึงกลุ่ม่ล่กค้าในพื�นทุ้�จังหวััด้นั�นๆ 

และจังหวััด้ใกล้เค้ยง นอกจากน้� ในปี 2564 กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้เปิด้สาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) เพิ�ม่ 

2 สาขา ได้้แก่ ต้ลาด้ทัุบื้ยาวัและต้ลาด้ม่าร็วัย เพื�อให้

สาม่าร็ถเข้าถึงกลุ่ม่ล่กค้าในพื�นทุ้�ต่้างๆ และต้อบื้โจทุย์

ทุุกควัาม่ต้้องการ็ของกลุ่ม่ล่กค้า ทุำาให้ล่กค้าสาม่าร็ถ

เข้าถึงสินค้าและบื้ริ็การ็ทุ้�จัด้จำาหน่ายของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้ง่ายและสะด้วักยิ�งขึ�น 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จำาหน่ายสินค้าทัุ�งทุ้�เป็นสินค้าภายใต้้

ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) และสินค้าภายใต้้

ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (House Brand) โด้ยกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็จาก

การ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) จากร้็อยละ 16.5 ในปี 2563 เป็นร้็อยละ 

15.5 ในปี 2564 ของร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ 

เนื�องจากร็ายได้้จากการ็ขายกลุ่ม่สนิค้าอื�น (Non-house 

Brand) เติ้บื้โต้ส่งม่ากจึงทุำาให้สัด้ส่วันยอด้ขายสินค้า

ภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ด่้ลด้

ลงเมื่�อเทุ้ยบื้กับื้สัด้ส่วันร็ายได้้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้�

หากพิจาร็ณาเป็นจำานวันเงินจะพบื้ว่ัา ร็ายได้้จากการ็

ขายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand) แทุ้ทุ้�จริ็งแล้วัเพิ�ม่ส่งขึ�นในปี 2564 ซึ�งในอนาคต้ 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ตั้�งเป้าหม่ายทุ้�จะเพิ�ม่สัด้ส่วันสินค้าภาย

ใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) เป็นร้็อย

ละ 20.0 ของร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ภายใน

ปี 2565
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ในปี 2564 เชืั้�อไวัรั็สโคโร็นา 2019 (COVID-19) ยังคง

ม้่การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ในปร็ะเทุศไทุย ส่งผู้ลให้ภาครั็ฐยังคง

ม้่การ็ออกม่าต้ร็การ็ต่้างๆ เพื�อป้องกันการ็แพร่็ร็ะบื้าด้ 

ร็วัม่ถึงการ็ออกม่าต้ร็การ็ Lockdown ในบื้างพื�นทุ้� โด้ย

ครั็�งแร็ก เริ็�ม่ในช่ั้วังกลางเดื้อนธันวัาคม่ 2563 จนถึง

ปลายเดื้อนม่กร็าคม่ 2564 และครั็�งทุ้�สอง เริ็�ม่ในช่ั้วัง

กลางเดื้อนกร็กฎาคม่ 2564 จนถึงปลายเดื้อนสิงหาคม่ 

2564 ทัุ�งน้� กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ให้ควัาม่ร่็วัม่มื่อและด้ำาเนิน

การ็สอด้คล้องกับื้ม่าต้ร็การ็ของภาครั็ฐอย่างเต็้ม่ทุ้�

ร็วัม่ถึงม้่ม่าต้ร็การ็ต้่างๆ ภายในร็้านค้าและสำานักงาน

ในการ็ป้องกันการ็แพร่็ร็ะบื้าด้ อย่างไร็ก็ต้าม่ ในช่ั้วัง

ร็ะยะเวัลาดั้งกล่าวั กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ม้่การ็ปรั็บื้ตั้วัอย่าง

ร็วัด้เร็็วัให้สอด้คล้องกับื้สถานการ็ณ์และเงื�อนไข

ข้อจำากัด้ของการ็เปดิ้ด้ำาเนินงาน โด้ยจดั้ให้ม้่การ็อำานวัย

ควัาม่สะด้วักและพัฒนาช่ั้องทุางสำาหรั็บื้งานบื้ริ็การ็

สั�งซื�อสินค้าแบื้บื้ออนไลน์ (E-Commerce) และพัฒนา

ช่ั้องทุางการ็สั�งซื�อสินค้าโด้ยต้ร็งทุางโทุร็ศัพท์ุผู่้านทุ้ม่

งานขายสินค้าและทุ้ม่งานผู้่้แทุนขาย จากเดิ้ม่ทุ้�ม้่อย่่

แล้วัให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากยิ�งขึ�น ปร็ะกอบื้กับื้การ็

บื้ริ็หาร็จัด้การ็ทุ้ม่งานได้้ด้้ ต้าม่ทุ้�กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ได้้

วัางแผู้นไว้ัและสนับื้สนุนให้ม้่การ็พัฒนาอย่างต่้อเนื�อง 

ส่งผู้ลให้ผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน ทัุ�งร็ายได้้และกำาไร็สุทุธิของ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถเติ้บื้โต้ได้้เป็นอย่างด้้ นอกจากน้� 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ยังสาม่าร็ถขยายสาขาขนาด้ใหญ่ได้้ต้าม่

แผู้นงานทุ้�วัางไว้ั โด้ยในปี 2564 กลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ เปิด้สาขา

ใหม่่ทัุ�งหม่ด้ 4 สาขา ได้้แก่ สาขาแหลม่ฉบัื้ง สาขาบ่ื้อวิัน

สาขาชั้ลบุื้ร้็ (อม่ต้ะนคร็) และสาขาสุร็าษัฎร์็ธาน้

2.	 ภาพัรวมผลการดำาเนินงานและฐานะที่าง
	 การเงิน

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้ส่วันใหญ่ม่าจากการ็ขายและค่า

บื้ริ็การ็ โด้ยสำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

2563 และ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้จากการ็ขายและ

ค่าบื้ริ็การ็เทุา่กับื้ 17,868.70 ล้านบื้าทุ 18,726.66 ล้าน

บื้าทุ และ 25,784.60 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ยร็ายได้้

ในปี 2564 เพิ�ม่ขึ�นร้็อยละ 37.7 จากปีก่อนหน้า ม้่

สาเหตุ้หลักม่าจากร็ายได้้ของสาขาเด้มิ่ทุ้�เติ้บื้โต้เพิ�ม่ขึ�น 

การ็เพิ�ม่ของร็ายได้้จากสาขาทุ้�เปิด้ในปี 2563 และเปิด้

ด้ำาเนินการ็เต็้ม่ปี ในปี 2564 ได้้แก่ สาขาสุริ็นทุร์็และ

สาขาม่าบื้ต้าพุด้ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) 

6 สาขา และร็ายได้้จากสาขาใหม่่ทุ้�เปิด้ในปี 2564 ได้้แก่ 

สาขาแหลม่ฉบัื้ง สาขาบ่ื้อวิัน สาขาชั้ลบุื้ร้็ (อม่ต้ะนคร็) 

สาขาสุร็าษัฎร์็ธาน้ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) 

2 สาขา 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กำาไร็ขั�นต้้น สำาหร็ับื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 2,957.96 

ล้านบื้าทุ  2,989.36 ล้านบื้าทุ และ 5,206.59 ล้านบื้าทุ

ต้าม่ลำาดั้บื้ หรื็อคิด้เป็นอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นเทุ่ากับื้ร้็อยละ 

16.6 ร้็อยละ 16.0 และ ร้็อยละ 20.2 ต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ย

ในปี 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นทุ้�ลด้ลง 

เนื�องจากในปี 2562 ม้่การ็กลับื้ร็ายการ็ค่าเผืู้�อสินค้า

ล้าสมั่ยและเคลื�อนไหวัช้ั้าม่่ลค่าเทุ่ากับื้ 73.29 ล้านบื้าทุ 

ซึ�งเป็นร็ายการ็ทุ้�เกิด้ขึ�นเพ้ยงครั็�งเด้้ยวั อ้กทัุ�งการ็ปิด้

พื�นทุ้�ค้าปล้กชัั้�วัคร็าวัในบื้างสาขาต้าม่คำาสั�งของภาครั็ฐ

เพื�อควับื้คุม่สถานการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็ส

โคโร็น่า 2019 (COVID-19) ทุำาให้ร็ายได้้จากการ็ขาย

ผู่้านช่ั้องทุางค้าปล้กลด้ลง ซึ�งส่งผู้ลต่้ออัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้น

ในช่ั้วังทุ้�ปิด้พื�นทุ้�ค้าปล้ก

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันการ็ขายสินค้าภายใต้้ต้ร็า

สินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) เพิ�ม่ส่งขึ�น 

ปร็ะกอบื้กับื้การ็บื้ร็ิหาร็ จัด้การ็ ต้้น ทุุนขายทุ้� ม้่

ปร็ะสิทุธิภาพม่ากขึ�น การ็เพิ�ม่ขึ�นของอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้น

ของสินค้าหลายกลุ่ม่ และม้่ร็ายได้้จากการ็บื้ริ็หาร็ศ่นย์

กร็ะจายสินค้า (Distribution Center) เพิ�ม่ขึ�น ทุำาให้

ต้้นทุุนสินค้าลด้ลงและเพิ�ม่อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้น และในปี 

2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นทุ้�เพิ�ม่ขึ�น 

เนื�องจากการ็เพิ�ม่ขึ�นของอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นของทุุกกลุ่ม่

สินค้า อ้กทัุ� งการ็บื้ร็ิหาร็จัด้การ็ต้้นทุุนขายทุ้� ม้่

ปร็ะสิทุธิภาพม่ากขึ�น ปร็ะกอบื้กับื้ร็ายได้้จากการ็บื้ริ็หาร็

ศ่นย์กร็ะจายสินค้า (Distribution Center) ทุ้�ส่งกว่ัาค่า

ใช้ั้จ่ายจึงทุำาให้ต้้นทุุนสินค้าลด้ลง ร็วัม่ถึงอัต้ร็ากำาไร็ขั�น

ต้้นของสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand) ทุ้�เพิ�ม่ขึ�น

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กำาไร็สุทุธิ สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 725.51 ล้าน

บื้าทุ 726.68 ล้านบื้าทุ และ 1,818.06 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ หรื็อคิด้เป็นอัต้ร็ากำาไร็สุทุธิเทุ่ากับื้ ร้็อยละ 3.8 

ร้็อยละ 3.9 และ ร้็อยละ 7.0 ต้าม่ลำาดั้บื้ 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256494



ม่่ลค่าสินทุรั็พย์ร็วัม่ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ณ วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 18,151.71 

ล้านบื้าทุ 20,765.17 ล้านบื้าทุ และ 27,226.51 ล้าน

บื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ยสินทุรั็พย์ร็วัม่ส่วันใหญ่เพิ�ม่ขึ�นจาก

ล่กหน้�การ็ค้าทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�น สอด้คล้องกับื้ยอด้ขายให้กับื้

ล่กค้าสินเชืั้�อทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�น ทุ้�ดิ้น อาคาร็และอุปกร็ณ์เพิ�ม่

ขึ�นจากการ็ก่อสร้็างสาขาแหลม่ฉบัื้ง สาขาบ่ื้อวิัน สาขา

ชั้ลบุื้ร้็ (อม่ต้ะนคร็) สาขาสุร็าษัฎร์็ธาน้ ทุ้�เริ็�ม่เปิด้ด้ำาเนิน

การ็ในช่ั้วังปี 2564 และงานร็ะหว่ัางก่อสร้็างของสาขา

หาด้ใหญ่ทุ้�กำาลังจะเปิด้ด้ำาเนินการ็ในเด้ือนม้่นาคม่ปี 

2565 ร็วัม่ถึงการ็เพิ�ม่ขึ�นของสินค้าคงเหลือเพื�อร็องรั็บื้

การ็เพิ�ม่ขึ�นของยอด้ขายและการ็เปิด้สาขาแหลม่ฉบื้ัง 

สาขาบื้อ่วิัน สาขาชั้ลบื้รุ้็ (อม่ต้ะนคร็) สาขาสรุ็าษัฎร็ธ์าน้ 

และสินทุรั็พย์สิทุธิการ็ใช้ั้ทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�นจากการ็เช่ั้าทุ้�ดิ้น

เพื�อร็องรั็บื้การ็ขยายสาขาในอนาคต้ สำาหรั็บื้ม่่ลค่าหน้�

สินร็วัม่ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 11,691.34 ล้านบื้าทุ 

13,675.41 ล้านบื้าทุ และ 16,346.77 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ โด้ยหน้�สินร็วัม่ ส่วันใหญ่เพิ�ม่ขึ�นจากเงินก้่ยืม่จาก

สถาบัื้นการ็เงินต้าม่ควัาม่ต้้องการ็เงินทุุนหมุ่นเว้ัยนใน

การ็ด้ำาเนินงานและเงินทุุนในการ็ขยายธุร็กิจ การ็เพิ�ม่

ขึ�นของจำานวันเจ้าหน้�การ็ค้าและเจ้าหน้�อื�น การ็เพิ�ม่ขึ�น

ของเงินก้่ยืม่ร็ะยะยาวัจากการ็ขยายสาขาของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ สำาหรั็บื้ส่วันของผู้่้ถือหุ้นของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ณ 

วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 

6,460.37 ล้านบื้าทุ 7,089.76 ล้านบื้าทุ และ 10,879.74 

ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ยสว่ันของผู้่ถื้อหุ้นส่วันใหญเ่พิ�ม่

ขึ�นจากการ็เพิ�ม่ทุุนแบื้บื้ม่อบื้อำานาจทัุ�วัไป จำานวัน 

75.50 ล้านหุ้น ร็าคาหุ้นละ 26.25 บื้าทุ ลบื้ด้้วัยค่าใช้ั้

จ่ายในการ็ออกหุ้น ร็วัม่เป็นเงิน 1,967.61 ล้านบื้าทุ 

การ็จ่ายหุ้นปันผู้ล และการ็เพิ�ม่ขึ�นต้าม่กำาไร็สะสม่ทุ้�

ส่งขึ�น

3.	 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

1.	 รายได้

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ด้ำาเนินธุร็กิจค้าปล้ก ค้าส่ง และให้บื้ริ็การ็

ด้้านวััสดุ้ก่อสร้็างและอุปกร็ณ์ต้กแต่้งบ้ื้าน ร็วัม่ถึง

บื้ริ็การ็ทุ้�เก้�ยวัข้อง ภายใต้้ชืั้�อทุางการ็ค้าว่ัา “ด่้โฮม่” โด้ย

ร็ายได้้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะกอบื้ด้้วัย (1) ร็ายได้้จาก

การ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ โด้ยค่าบื้ริ็การ็ส่วันใหญ่เป็นร็าย

ได้้ค่าจัด้ส่งสินค้าให้แก่ล่กค้าเพื�อเป็นการ็ส่งเสริ็ม่การ็

ขาย และ (2) ร็ายได้้อื�น เช่ั้น เงินสนับื้สนุนจากเจ้าของ

สินค้า และร็ายได้้ค่าเช่ั้าและค่าบื้ริ็การ็ เป็นต้้น

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้ร็วัม่เทุ่ากับื้ 17,971.82 ล้าน

บื้าทุ 18,852.96 ล้านบื้าทุ และ 25,917.78 ล้านบื้าทุ

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 881.14 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 4.9 

ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 7,064.82 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ

37.5 ในปี 2564 ต้าม่ลำาดั้บื้

ต้าร็างแสด้งโคร็งสร้็างร็ายได้้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

ร็ายได้้จากการ็ขายและการ็บื้ริ็การ็    17,868.70 99.4  18,726.66 99.3 25,784.60 99.5

ร็ายได้้อื�น        103.12 0.6  126.30 0.7 133.18 0.5

รายได้รวม	 			17,971.82	 100.0		 18,852.96	 100.0	 25,917.78	 100.0

โครงสร้างรายได้

สำาหุ้รับปีบัญชีำสิ�นสุดวันที�	31	ธัุนวาคม

2562

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)

2563 2564

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ร้็อยละของร็วัม่ร็ายได้้

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 95



(1) ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564  กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็

เทุ่ากับื้ 17,971.82 ล้านบื้าทุ 18,852.96 ล้านบื้าทุ และ 

25,917.78 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ยร็ายได้้ในปี 2564 

เพิ�ม่ขึ�น ร้็อยละ 37.5 จากปีก่อนหน้า ม้่สาเหตุ้หลักม่า

จากร็ายได้้ของสาขาเดิ้ม่ทุ้�เติ้บื้โต้เพิ�ม่ขึ�น การ็เพิ�ม่ของ

ร็ายได้้จากสาขาทุ้�เปิด้ในปี 2563 และเปิด้ด้ำาเนินการ็

เต็้ม่ปี ในปี 2564 ได้้แก่ สาขาสุริ็นทุร์็และสาขา

ม่าบื้ต้าพุด้ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) 6 

ร็ายได้้จากการ็ขายและคา่บื้ริ็การ็ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ส่วัน

ใหญ่ม่าจากการ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น 

(Non-house Brand) อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่เป้า

หม่ายทุ้�จะเพิ�ม่สัด้ส่วันสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ซึ�งเป็นสินค้าทุ้�ม้่อัต้ร็ากำาไร็ขั�น

ต้้นส่ง ให้เป็นร้็อยละ 20.0 ของร็ายได้้จากการ็ขายและ

ค่าบื้ริ็การ็ภายในปี 2565 โด้ยสัด้ส่วันสินค้าภายใต้้

ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็จาก

การ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) ลด้ลงเป็นร้็อยละ 15.5 จากเดิ้ม่ร้็อยละ 

16.5 เนื�องจากร็ายได้้จากการ็ขายกลุ่ม่สินค้าอื�น (Non-

house Brand) เติ้บื้โต้ส่งม่ากจึงทุำาให้สัด้ส่วันยอด้ขาย

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) 

สาขา และร็ายได้้จากสาขาใหม่่ทุ้�เปิด้ในปี 2564 ได้้แก่ 

สาขาแหลม่ฉบัื้ง สาขาบ่ื้อวิัน สาขาชั้ลบุื้ร้็และสาขา

สุร็าษัฎร์็ธาน้ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome ToGo) 2 

สาขา

ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

สาม่าร็ถแบ่ื้งต้าม่ปร็ะเภทุสินค้าได้้เป็น 2 ปร็ะเภทุดั้งน้�    

(1) สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) และ 

(2) สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand)

ด่้ลด้ลงเมื่�อเทุ้ยบื้กับื้สัด้ส่วันร็ายได้้ของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ 

ทัุ�งน้�หากพิจาร็ณาเป็นจำานวันเงินจะพบื้ว่ัา ร็ายได้้จาก

การ็ขายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) ยังคงเพิ�ม่ส่งขึ�นในปี 2564 

(2) ร็ายได้้อื�น

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ม้่ร็ายได้้อื�นเทุ่ากับื้ 103.12 ล้าน

บื้าทุ 126.30 ล้านบื้าทุ และ 133.18 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ หรื็อคิด้เป็นสัด้ส่วันร้็อยละ 0.6 ร้็อยละ 0.7 และ

ร้็อยละ 0.5 ของร็ายได้้ร็วัม่ ต้าม่ลำาดั้บื้

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 เทุ้ยบื้กับื้ปีบัื้ญช้ั้

สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้

อื�นเทุ่ากับื้ 103.12 ล้านบื้าทุ และ 126.30 ล้านบื้าทุ 

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 23.18 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 22.5 

ต้าร็างแสด้งโคร็งสร้็างร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ต้าม่ปร็ะเภทุสินค้า

โครงสร้างรายได้จากการขายและค�าบริการ

สำาหุ้รับบัญชีำสิ�นสุดวันที�	31	ธัุนวาคม

2562

ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1)

2563 2564

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	(1) ร้็อยละของร็วัม่ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าอื�น (Non-house Brand) 84.0 83.5 84.5 

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) 16.0 16.5 15.5

ร็วัม่ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ 100.0 100.0 100.0 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256496



โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากเงินสนับื้สนุนจากผู้่้ผู้ลิต้ และ/

หรื็อ ตั้วัแทุนจำาหน่ายสินค้าทุ้�เพิ�ม่ขึ�นจาก (1) การ็ได้้รั็บื้

เงินสนับื้สนุนเพื�อจัด้ร็ายการ็ส่งเสริ็ม่การ็ขายพิเศษั (2) 

การ็ได้้รั็บื้เงินสนับื้สนุนการ็ทุำาการ็ต้ลาด้ของสาขา

สุริ็นทุร์็ ทุ้�เพิ�งเปิด้ใหม่่ในไต้ร็ม่าสทุ้� 2 ปี 2563 (3) ร็าย

ได้้เงินค่าสินไหม่ทุด้แทุนจากการ็ปร็ะกันภัยกร็ณ้เกิด้

อุทุกภัยทุ้�สาขาอุบื้ลร็าชั้ธาน้ ในปี 2562 (4) กำาไร็จาก

อัต้ร็าแลกเปล้�ยนทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�นเนื�องจากการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่

เส้�ยงทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากยิ�งขึ�น

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 เทุ้ยบื้กับื้ปีบัื้ญช้ั้

สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ายได้้

อื�นเทุ่ากับื้ 126.30 ล้านบื้าทุ และ 133.18 ล้านบื้าทุ

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 6.88 ล้านบื้าทุ หร็อืร้็อยละ 5.4 โด้ย

ม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็ได้้รั็บื้เงินสนับื้สนุนเพื�อจัด้

ร็ายการ็ส่งเสริ็ม่การ็ขายพิเศษัเพิ�ม่ส่งขึ�น

2.	 กำาไรขั�นต้ิน	และอัติรากำาไรขั�นต้ิน	

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 เทุ้ยบื้กับื้ปีบัื้ญช้ั้

สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กำาไร็ขั�น

ต้้นเทุ่ากับื้ 2,957.96 ล้านบื้าทุ และ 2,989.36 ล้านบื้าทุ 

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 31.40 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 1.1 ทัุ�งน้� 

คิด้เป็นอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นเทุ่ากับื้ร้็อยละ 16.6 และ 16.0 

ต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ยอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นเฉล้�ยทุ้�ปรั็บื้ตั้วัลด้ลงม้่

สาเหตุ้หลักม่าจากในปี 2562 ม้่การ็ กลับื้ร็ายการ็ค่า

เผืู้�อสินค้าล้าสมั่ยและเคลื�อนไหวัช้ั้าม่่ลค่าเทุ่ากับื้ 73.29 

ล้านบื้าทุ ซึ�งเป็นร็ายการ็ทุ้�เกิด้ขึ�นเพ้ยงครั็�งเด้้ยวั อ้กทัุ�ง

การ็ปิด้พื�นทุ้�ค้าปล้กชัั้�วัคร็าวับื้างสาขาต้าม่คำาสั�งของ

ภาครั็ฐเพื�อควับื้คุม่สถานการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อ

ไวัรั็สโคโร็น่า 2019 (COVID-19) ทุำาให้ร็ายได้้จากการ็

ขายผู่้านช่ั้องทุางค้าปล้กลด้ลง ซึ�งส่งผู้ลต่้ออัต้ร็ากำาไร็

ขั�นต้้นในช่ั้วังทุ้�ปิด้พื�นทุ้�ค้าปล้กลด้ลง อย่างไร็ก็ต้าม่ กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันการ็ขายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) เพิ�ม่ส่งขึ�น ปร็ะกอบื้กับื้การ็

บื้ริ็หาร็จัด้การ็ต้้นทุุนขายทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากขึ�น การ็

เพิ�ม่ขึ�นของอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นของสินค้าหลายกลุ่ม่ และ

ม้่ร็ายได้้จากการ็บื้ริ็หาร็ศ่นย์กร็ะจายสินค้า (Distribution 

Center) เพิ�ม่ขึ�น ทุำาให้ต้้นทุุนสินค้าลด้ลงและอัต้ร็ากำาไร็

ขั�นต้้นเพิ�ม่ขึ�น

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 เทุ้ยบื้กับื้ปีบัื้ญช้ั้

สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กำาไร็ขั�น

ต้้นเทุ่ากับื้ 2,989.36 ล้านบื้าทุ และ 5,206.59 ล้านบื้าทุ 

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 2,217.22 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 

74.2 ทัุ�งน้� คิด้เป็นอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นเทุ่ากับื้ร้็อยละ 16.0 

และ 20.2 ต้าม่ลำาดั้บื้ โด้ยอัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นทุ้�ปรั็บื้ตั้วั

เพิ�ม่ขึ�นม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็เพิ�ม่ขึ�นของอัต้ร็ากำาไร็

ขั�นต้้นของทุุกกลุ่ม่สินค้า อ้กทัุ�งการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ต้้นทุุน

ขายทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิภาพม่ากขึ�น ปร็ะกอบื้กับื้ร็ายได้้จาก

การ็บื้ริ็หาร็ศ่นย์กร็ะจายสินค้า (Distribution Center) ทุ้�

ส่งกว่ัาค่าใช้ั้จ่ายจึงทุำาให้ต้้นทุุนสินค้าลด้ลง ร็วัม่ถึง

อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นของสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ทุ้�เพิ�ม่ขึ�น

3.	 ค�าใช้ำจ�ายในการขายและการบริหุ้าร

ค่าใช้ั้จ่ายในการ็ขายและการ็บื้ริ็หาร็ส่วันใหญ่ปร็ะกอบื้

ด้้วัย ค่าใช้ั้จ่ายเก้�ยวักับื้พนักงานขาย ค่าใช้ั้จ่ายเก้�ยวักับื้

พนักงานบื้ริ็หาร็ ค่าเสื�อม่ร็าคาและค่าตั้ด้จำาหน่าย ค่า

ใช้ั้จ่ายในการ็จัด้ส่งสินค้า และค่าใช้ั้จ่ายทุางการ็ต้ลาด้ 

โด้ยสำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ม้่ค่าใช้ั้จ่ายในการ็ขายและการ็

บื้ริ็หาร็เทุ่ากับื้ 1,879.09 ล้านบื้าทุ 1,987.08 ล้านบื้าทุ 

และ 2,835.55 ล้านบื้าทุ ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 107.99 

ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 5.7 ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 

848.47 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 42.7 ในปี 2564
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ค่าใช้ั้จ่ายในการ็ขายและการ็บื้ริ็หาร็ทุ้�สำาคัญดั้งน้�

• ค่าใช้ั้จ่ายเก้�ยวักับื้พนักงานขายและบื้ร็หิาร็สำาหรั็บื้

ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เทุ่ากับื้ 894.40 ล้านบื้าทุ 

1,023.36 ล้านบื้าทุ และ 1,562.81 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 128.96 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 14.4 

ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 539.45 ล้านบื้าทุ หรื็อ

ร้็อยละ 52.7 ในปี 2564 สาเหตุ้หลักม่าจากการ็

เพิ�ม่จำานวันพนักงานขายเพื�อร็องรั็บื้การ็ขยาย

สาขาขนาด้ใหญ่ และสาขาขนาด้เล็ก (Dohome 

ToGo) และการ็เพิ�ม่ขึ�นของคา่ใช้ั้จ่ายพนักงานฝ่่าย

บื้ริ็หาร็ทุ้�เพิ�ม่ขึ�นเนื�องจากการ็รั็บื้พนักงานในส่วัน

ของสำานักงานใหญเ่พื�อร็องร็บัื้การ็เต้บิื้โต้ของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ

• ค่าเสื�อม่ร็าคาและค่าตั้ด้จำาหน่ายเพิ�ม่ขึ�น ม้่สาเหตุ้

หลักม่าจากการ็เพิ�ม่ขึ�นของค่าเสื�อม่ร็าคาจากการ็

เปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาใหม่่ 

• ค่าใช้ั้จ่ายในการ็จัด้ส่งสินค้าเพิ�ม่ขึ�น สอด้คล้องกับื้

ร็ายได้้จากการ็ขายช่ั้องทุางการ็สั�งซื�อสินค้าโด้ยต้ร็ง

 ทุางโทุร็ศัพท์ุผู่้านทุ้ม่งานขายสินค้าและทุ้ม่งาน

 ผู้่้แทุนขายทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�น เนื�องจากสถานการ็ณ์

 การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของเชืั้�อไวัรั็สโควิัด้19 (COVID-19) 

• ค่าใช้ั้จ่ายทุางการ็ต้ลาด้สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

เทุ่ากับื้ 93.25 ล้านบื้าทุ 51.61 ล้านบื้าทุ และ 

68.97 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ ลด้ลง 41.64 ล้านบื้าทุ 

หรื็อร้็อยละ 44.7 ในปี 2563 และ เพิ�ม่ขึ�น 17.36 

ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 33.6 ในปี 2564 โด้ยค่าใช้ั้

จ่ายทุางการ็ต้ลาด้ส่วันใหญ่ ปร็ะกอบื้ด้้วัย (1) ค่า

สื�อปร็ะชั้าสัม่พันธ์ และ (2) ค่าใช้ั้จ่ายส่งเสริ็ม่การ็

ขาย ต้าม่งบื้ปร็ะม่าณค่าใช้ั้จ่ายทุางการ็ต้ลาด้

• ค่าใช้ั้จ่ายอื�นสำาหร็ับื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 

2562 2563 และ 2564 ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เทุ่ากับื้ 

374.88 ล้านบื้าทุ  299.99 ล้านบื้าทุ และ 443.14 

ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ ลด้ลง 74.89 ล้านบื้าทุ หรื็อ

ร้็อยละ 20.0 ในปี 2563 และ เพิ�ม่ขึ�น 143.15 หรื็อ

ร้็อยละ 47.7 ในปี 2564 โด้ยค่าใช้ั้จ่ายอื�นเพิ�ม่ขึ�น 

ม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ล่กหน้� โด้ย

การ็ตั้ด้หน้�ส่ญเพื�อใช้ั้สิทุธิปร็ะโยชั้น์ทุางภาษ้ั การ็

เพิ�ม่ขึ�นของค่าสาธาร็ณ่ปโภคเพิ�ม่ขึ�นม่าจากการ็

ขยายจำานวันสาขา และการ็เพิ�ม่ขึ�นของค่าใช้ั้จ่าย

บัื้ต้ร็เคร็ดิ้ต้ต้าม่ปริ็ม่าณการ็ชั้ำาร็ะสินค้าโด้ยบัื้ต้ร็

เคร็ดิ้ต้ของล่กค้า

ต้าร็างแสด้งโคร็งสร้็างค่าใช้ั้จ่ายในการ็ขายและการ็บื้ริ็หาร็

ค่าใช้ั้จ่ายเก้�ยวักับื้พนักงานจากการ็ขาย      653.08 34.6  696.44 35.0 1,062.04 37.5

ค่าใช้ั้จ่ายเก้�ยวักับื้พนักงานจากการ็บื้ริ็หาร็     241.32 13.3  326.92 16.5 500.77 17.7

ค่าเสื�อม่ร็าคาและค่าตั้ด้จำาหน่าย 369.11 19.5  440.34 22.2 519.83 18.3

ค่าใช้ั้จ่ายในการ็จัด้ส่งสินค้า       147.45 7.8 171.78 8.6 240.79 8.5

ค่าใช้ั้จ่ายทุางการ็ต้ลาด้        93.25 4.9 51.61 2.6 68.97 2.4

อื�นๆ (1)       374.88 19.8  299.99 15.1 443.14 15.6

รวมค�าใช้ำจ�ายในการขายและการบริหุ้าร	 1,879.09	 100.0	 1,987.08	 100.0	 2,835.55	 100.0

โครงสร้างค�าใช้ำจ�าย

ในการขายและ

การบริหุ้าร

สำาหุ้รับปีบัญชีำสิ�นสุดวันที�	31	ธัุนวาคม

2562

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

2563 2564

หุ้มายเหุ้ตุิ	:	 (1) เช่ั้น ค่าเผืู้�อหน้�ส่ญ ค่าสาธาร็ณ่ปโภค ค่าวััสดุ้สิ�นเปลือง ซ่อม่แซม่และบื้ำารุ็งรั็กษัา ค่าธร็ร็ม่เน้ยม่ธนาคาร็และปร็ะกันภัย ค่า
ภาษ้ัเฉพาะธุร็กิจและ ค่าด้ำาเนินการ็ ค่าทุ้�ปรึ็กษัาและพัฒนาร็ะบื้บื้ และค่าเช่ั้าทุ้�ดิ้น อาคาร็อุปกร็ณ์ และค่าเสื�อม่ร็าคาสิทุธิ�
การ็ใช้ั้

 (2) ร้็อยละของร็วัม่ค่าใช้ั้จ่ายในการ็ขายและการ็บื้ริ็หาร็

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 256498



4.	 ค�าใช้ำจ�ายอื�น

สำาหรั็บื้ค่าใช้ั้จ่ายอื�น ไม่่ม้่ร็ายการ็เปล้�ยนแปลงทุ้�สำาคัญ

ในร็อบื้ร็ะยะเวัลาสำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 

2564

5.	 ค�าใช้ำจ�ายทางการเงิน

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ค่าใช้ั้จ่ายทุางการ็เงินเทุ่ากับื้ 

298.04 ล้านบื้าทุ 245.13 ล้านบื้าทุ และ 257.98 ล้าน

บื้าทุ ต้าม่ลำาดั้บื้ ลด้ลง 52.90 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 

17.8 ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 12.85 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 

5.2 ในปี 2564 สอด้คล้องกับื้ยอด้ภาร็ะเงินก้่ทุ้�เพิ�ม่ขึ�น    

6.	 ภาษีเงินได้

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ค่าใช้ั้จ่ายภาษ้ัเงินได้้เทุ่ากับื้

132.12 ล้านบื้าทุ 177.25 ล้านบื้าทุ และ 447.53 ล้านบื้าทุ 

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 45.12 ล้านบื้าทุ หรื็อ ร้็อยละ 34.2 

ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 270.25  ล้านบื้าทุ หรื็อ ร้็อยละ 

152.5 ในปี 2564 สอด้คล้องกับื้การ็เปล้�ยนแปลงของ

กำาไร็ก่อนภาษ้ัเงินได้้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

7.	 กำาไรสุทธิุ	และอัติรากำาไรสุทธิุ	

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กำาไร็สุทุธิเทุ่ากับื้ 725.51 ล้านบื้าทุ 

726.68 ล้านบื้าทุ และ 1,818.06 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ 

เพิ�ม่ขึ�น 1.17 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 0.2 ในปี 2563 

และเพิ�ม่ขึ�น 1,091.38 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 150.2 

ในปี 2564

4.	 คำาอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะที่างการเงนิ

1.	 สินทรัพย์รวม

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สินทุรั็พย์ร็วัม่ เทุ่ากับื้ 18,151.71 ล้านบื้าทุ 

20,765.17 ล้านบื้าทุ และ 27,226.51 ล้านบื้าทุ ต้าม่

ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 2,613.45 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 14.4 

ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 6,461.34 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ

31.1 ในป ี2564 โด้ยการ็เปล้�ยนแปลงของสนิทุรั็พย์ร็วัม่

ทุ้�สำาคัญ ม้่ดั้งน้�

1) ล่กหน้�การ็ค้าและล่กหน้�อื�น - สุทุธิ ณ วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 859.90 

ล้านบื้าทุ 903.19 ล้านบื้าทุ และ 1,570.85 ล้าน

บื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�นในปี 2563 เทุ่ากับื้ 43.29 

ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 5.0 โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจาก

การ็เพิ�ม่ขึ�นของล่กหน้�การ็ค้า และเพิ�ม่ขึ�นในปี 

2564 เทุ่ากับื้ 667.66 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 73.9 

โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็เพิ�ม่ขึ�นของล่กหน้�การ็

ค้า ซึ�งสอด้คล้องกับื้ร็ายได้้จากการ็ขายสินค้าให้

กับื้ล่กค้าสินเชืั้�อทุ้�เพิ�ม่ม่ากขึ�น

2) สินค้าคงเหลือ - สุทุธิ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 7,048.16 ล้านบื้าทุ 

8,559.71 ล้านบื้าทุ และ 11,796.05 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�นในปี 2563 เทุ่ากับื้ 1,511.56 ล้าน

บื้าทุ หรื็อร้็อยละ 21.4 โด้ยม้่สาเหตุ้ม่าจากการ็

เพิ�ม่ปร็ิม่าณสินค้าคงคลังเพื�อร็องร็ับื้ยอด้ขายทุ้�

เพิ�ม่ส่งขึ�น และร็องร็ับื้การ็เปิด้สาขาขนาด้ใหญ่ 

และเพิ�ม่ขึ�นในปี 2564 เทุ่ากับื้ 3,236.34 ล้านบื้าทุ 

โด้ยม้่สาเหตุ้ม่าจากการ็เพิ�ม่สินค้าคงคลังเพื�อ

ร็องรั็บื้ยอด้ขายทุ้�เพิ�ม่ส่งขึ�น การ็ขยายสาขาขนาด้

ใหญ่ใหม่่ในปี 2564 ได้้ต้าม่เป้า 4 สาขาขนาด้ใหญ่

ได้้แก่ สาขาแหลม่ฉบัื้ง สาขาบ่ื้อวิัน สาขาชั้ลบุื้ร้็ 

(อม่ต้ะนคร็) และสาขาสุร็าษัฎร์็ธาน้ และเพื�อ

ร็องรั็บื้การ็ขยายสาขาในอนาคต้

3) ทุ้�ดิ้น อาคาร็ และ อุปกร็ณ์-สุทุธิ ณ วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 9,619.30 

ล้านบื้าทุ 10,381.62 ล้านบื้าทุ และ 12,345.65 

ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�นในปี 2563 เทุ่ากับื้ 

762.32 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 7.9 ม้่สาเหตุ้หลัก

ม่าจากผู้ลสุทุธิของ (1) การ็เพิ�ม่ขึ�นจากการ็ก่อสร้็าง

สาขาสุริ็นทุร์็ สาขาม่าบื้ต้าพุด้ และงานร็ะหวั่าง

ก่อสร้็างสาขาแหลม่ฉบัื้ง (2) การ็ลด้ลงของม่่ลค่า

ต้าม่บัื้ญช้ั้ - สุทุธิจากการ็ตั้ด้ค่าเสื�อม่ร็าคาของ

อาคาร็และอุปกร็ณ์ และเพิ�ม่ขึ�นในปี 2564 เทุ่ากับื้ 

1,964.03 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 18.9 ม้่สาเหตุ้

หลักม่าจากผู้ลสุทุธิของ (1) การ็เพิ�ม่ขึ�นจากการ็

สร้็างสาขาแหลม่ฉบัื้ง สาขาบ่ื้อวิัน สาขาชั้ลบุื้ร้็ 

(อม่ต้ะนคร็) สาขาสุร็าษัฎร์็ธาน้ และงานร็ะหว่ัาง
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ก่อสร้็างสาขาหาด้ใหญ่ (2) การ็ลด้ลงของม่่ลค่า

ต้าม่บัื้ญช้ั้ - สุทุธิจากการ็ตั้ด้ค่าเสื�อม่ร็าคาของ

อาคาร็และอุปกร็ณ์

4) สินทุรั็พย์สิทุธิการ็ใช้ั้ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 8.30 ล้านบื้าทุ 523.90 

ล้านบื้าทุ และ 793.78 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่

ขึ�นในปี 2563 เทุ่ากับื้ 515.61 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 

6,214.4 ม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็เริ็�ม่ใช้ั้นโยบื้าย

ทุางบัื้ญช้ั้ TFRS16 และเพิ�ม่ขึ�นในปี 2564 เทุ่ากับื้ 

269.88 ล้านบื้าทุ ม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็เช่ั้าทุ้�ดิ้น

เพื�อร็องรั็บื้การ็ขยายสาขาในอนาคต้

2.	 หุ้นี�สิน

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ม่่ลค่าหน้�สินร็วัม่เทุ่ากับื้ 11,691.34 ล้านบื้าทุ  

13,675.41 ล้านบื้าทุ และ 16,346.77 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 1,984.07 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 17.0 

ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 2,671.36 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 

19.5 ในปี 2564 โด้ยการ็เปล้�ยนแปลงของหน้�สินทุ้�

สำาคัญ ม้่ดั้งน้�

1) เงินเบิื้กเกินบัื้ญช้ั้ธนาคาร็และเงินก้่ยืม่ร็ะยะสั�น

จากสถาบัื้นการ็เงิน ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 5,731.71 ล้านบื้าทุ 

6,852.31 ล้านบื้าทุ และ 8,494.21 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 1,120.60 ล้านบื้าทุ หรื็อ ร้็อยละ 

19.6 ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 1,641.90 ล้านบื้าทุ 

หรื็อร้็อยละ 24.0 ในปี 2564 ทัุ�งน้� เงินเบิื้กเกิน

บัื้ญช้ั้และเงินก้่ยืม่ร็ะยะสั�นจากสถาบัื้นการ็เงินถ่ก

นำาไปใช้ั้เป็นเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนในการ็ด้ำาเนินงาน 

2) เจ้าหน้�การ็ค้าและเจ้าหน้�อื�น ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 

2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 2,488.18 ล้าน

บื้าทุ 2,845.06 ล้านบื้าทุ และ 3,896.68 ล้านบื้าทุ

ต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 356.88 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 

14.3 ในปี 2563 และเพิ�ม่ขึ�น 1,051.62 ล้านบื้าทุ 

หรื็อร้็อยละ 37.0 ในปี 2564 ซึ�งคิด้เป็นร็ะยะเวัลา

ชั้ำาร็ะหน้�เฉล้�ยของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เทุ่ากับื้ 51 วััน 54 

วััน และ 50 วััน ต้าม่ลำาดั้บื้

3) เงินก้่ยืม่ร็ะยะยาวัจากสถาบัื้นการ็เงิน ณ วัันทุ้� 31 

ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 3,339.14 

ล้านบื้าทุ 3,539.37 ล้านบื้าทุ และ 3,425.59 ล้าน

บื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 200.23 ล้านบื้าทุ หรื็อ

ร้็อยละ 6.0 ในปี 2563 โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจาก 

(1) การ็ก้่เงินเพื�อขยายสาขาขนาด้ใหญ่ ได้้แก่ สาขา

สุริ็นทุร์็ สาขาม่าบื้ต้าพุด้ และ สาขาแหลม่ฉบัื้ง (2) 

การ็ชั้ำาร็ะคืนเงินก้่ยืม่ร็ะยะยาวัจากสถาบัื้นการ็เงิน

ต้าม่เงื�อนไขกำาหนด้การ็ชั้ำาร็ะคืนในสัญญาเงินก้่ 

และลด้ลง 113.78 ล้านบื้าทุ หร็อืร้็อยละ 3.2 ในปี 

2564 โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็ชั้ำาร็ะคืนเงินก้่

ยืม่ร็ะยะยาวัจากสถาบื้ันการ็เงินต้าม่เงื�อนไข

กำาหนด้การ็ชั้ำาร็ะคืนในสัญญาเงินก้่

4) หน้�สินต้าม่สัญญาเช่ั้า ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

2563 และ 2564 เทุ่ากับื้ 40.57 ล้านบื้าทุ 261.32 

ล้านบื้าทุ และ 253.70 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ เพิ�ม่

ขึ�น 220.75 ล้านบื้าทุ หร็ือร้็อยละ 544.1 ในปี 

2563 โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็เริ็�ม่ใช้ั้นโยบื้าย

ทุางบัื้ญช้ั้ TFRS16 และลด้ลง 7.62 ล้านบื้าทุ หรื็อ

ร้็อยละ 2.9 ในปี 2564 โด้ยม้่สาเหตุ้ม่าจากการ็

จ่ายชั้ำาร็ะต้าม่เงื�อนไขการ็ชั้ำาร็ะ

3.	 ส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ส่วันของผู้่้ถือหุ้น เทุ่ากับื้ 6,460.37 ล้านบื้าทุ     

7,089.76 ล้านบื้าทุ และ 10,879.74 ล้านบื้าทุต้าม่

ลำาดั้บื้ เพิ�ม่ขึ�น 629.3 ล้านบื้าทุ หรื็อร้็อยละ 9.7 ในปี 

2563 และเพิ�ม่ขึ�น 3,789.98 ล้านบื้าทุ หร็อืร้็อยละ 53.5 

ในปี 2564 ต้าม่ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ในปี 2563 ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุครั็�งทุ้� 1/2563 

เมื่�อวัันทุ้� 20 กุม่ภาพันธ์ 2563 ได้้พิจาร็ณาอนุมั่ติ้การ็

จ่ายเงินปันผู้ลจากผู้ลการ็ด้ำาเนินงานปี พ.ศ. 2562 ใน

ร่็ปของเงินสด้ จำานวัน 0.0185 บื้าทุต่้อหุ้น เป็นจำานวัน

เงิน 34.38 ล้านบื้าทุ และ ในร่็ปของหุ้นปันผู้ลในอัต้ร็า 

6 หุ้นเดิ้ม่ต่้อ 1 หุ้นปันผู้ล เป็นจำานวัน 309.36 ล้าน

บื้าทุ หรื็อคิด้เป็นม่่ลค่าทัุ�งหม่ด้ 343.74 ล้านบื้าทุจาก

กำาไร็สะสม่ของบื้ริ็ษััทุฯ
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ในปี 2564 ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุครั็�งทุ้� 1/2564 

เมื่�อวัันทุ้� 8 เม่ษัายน 2564 ได้้พิจาร็ณาอนุมั่ติ้การ็จ่าย

เงินปันผู้ลจากผู้ลการ็ด้ำาเนินงานปี พ.ศ. 2563 ในร่็ป

ของเงนิสด้ จำานวัน 0.0093 บื้าทุต่้อหุ้น เป็นจำานวันเงนิ 

20.05 ล้านบื้าทุ และ ในร่็ปของหุ้นปันผู้ลในอัต้ร็า 12 

หุ้นเดิ้ม่ต่้อ 1 หุ้นปันผู้ล เป็นจำานวัน 180.46 ล้านบื้าทุ 

หรื็อคิด้เป็นม่่ลค่าทัุ�งหม่ด้ 200.51 ล้านบื้าทุจากกำาไร็

(1) กร็ะแสเงินสด้จากกิจกร็ร็ม่ด้ำาเนินงาน 

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ใช้ั้ไปในกิจกร็ร็ม่

ด้ำาเนินงานเทุ่ากับื้ 588.26 ล้านบื้าทุ (59.08) ล้านบื้าทุ 

และ (660.70) ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ใช้ั้ไปในกิจกร็ร็ม่ด้ำาเนินงานเทุ่ากับื้

(59.08) ล้านบื้าทุ โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากผู้ลสุทุธิของ

การ็เปล้�ยนแปลงเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนจาก (1) การ็เพิ�ม่ขึ�น

ของล่กหน้�การ็ค้า 175.09 ล้านบื้าทุ (2) การ็เพิ�ม่ขึ�นของ

สินค้าคงเหลือ 1,528.31 ล้านบื้าทุ แต่้อย่างไร็ก็ต้าม่ม้่ 

(3) การ็เพิ�ม่ขึ�นของเจ้าหน้�การ็ค้าและเจ้าหน้�อื�น 374.70 

ล้านบื้าทุ

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ใช้ั้ไปในกิจกร็ร็ม่ด้ำาเนินงานเทุ่ากับื้ 

(660.70) ล้านบื้าทุ โด้ยม้่สาเหต้หุลักม่าจากผู้ลสทุุธิของ

การ็เปล้�ยนแปลงเงินทุุนหมุ่นเว้ัยนจาก (1) การ็เพิ�ม่ขึ�น

ของล่กหน้�การ็ค้า 644.45 ล้านบื้าทุ (2) การ็เพิ�ม่ขึ�นของ

สินค้าคงเหลือ 3,255.08 ล้านบื้าทุ อย่างไร็ก็ต้าม่ม้่ (3) 

การ็เพิ�ม่ขึ�นของเจ้าหน้�การ็ค้าและเจ้าหน้�อื�น 865.20 

ล้านบื้าทุ

สะสม่ของบื้ริ็ษััทุฯ และเมื่�อวัันทุ้� 14 กร็กฎาคม่ 2564 

ได้้ม้่การ็เพิ�ม่ทุุนแบื้บื้ม่อบื้อำานาจทัุ�วัไปจำานวัน 75.50 

ล้านหุ้น ร็าคาหุ้นละ 26.25 บื้าทุ ร็วัม่เป็นเงินจำานวัน 

1,981.88 ล้านบื้าทุ 

5.	 คำาอธิบายและการวิเคราะห์สภาพัคล่องและ
แหล่งท่ี่�มาข่องเงินทุี่น

(2) กร็ะแสเงินสด้จากกิจกร็ร็ม่ลงทุุน

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ใช้ั้ไปในกิจกร็ร็ม่

ลงทุุนเทุ่ากับื้ (944.04) ล้านบื้าทุ (1,284.77) ล้านบื้าทุ 

และ (2,558.34) ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้ 

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ใช้ั้ไปในกิจกร็ร็ม่ลงทุุนเทุ่ากับื้ 

1,284.77 ล้านบื้าทุ โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็จ่าย

เพื�อลงทุุนในสนิทุรั็พย์สิทุธิการ็ใช้ั้สำาหร็บัื้การ็สร็า้งสาขา

ในอนาคต้ และการ็ชั้ำาร็ะค่าก่อสร้็างสาขาสุริ็นทุร์็

สาขาม่าบื้ต้าพดุ้ และสาขาทุ้�กำาลังก่อสร้็าง ได้้แก่ สาขา

แหลม่ฉบัื้ง

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ใช้ั้ไปในกิจกร็ร็ม่ลงทุุนเทุ่ากับื้ 

2,558.34 ล้านบื้าทุ โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจากการ็จ่าย

เพื�อลงทุุนในสนิทุรั็พย์สิทุธิการ็ใช้ั้สำาหร็บัื้การ็สร็า้งสาขา

ในอนาคต้ และการ็ชั้ำาร็ะเงนิค่าก่อสร้็างสาขาแหลม่ฉบื้งั 

สาขาบื้อ่วิัน สาขาชั้ลบื้รุ้็ (อม่ต้ะนคร็) สาขาสรุ็าษัฎร็ธ์าน้ 

และสาขาทุ้�กำาลังก่อสร้็าง ได้้แก่ สาขาหาด้ใหญ่

ต้าร็างแสด้งแหล่งทุ้�ม่าและใช้ั้ไปของกร็ะแสเงินสด้แยกต้าม่ปร็ะเภทุ

แหุ้ล�งที�มาและใช้ำไปของกระแสเงินสด

สำาหุ้รับปีบัญชีำสิ�นสุดวันที�	31	ธัุนวาคม

2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2563 2564

เงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่า (ใช้ั้ไป) ในกิจกร็ร็ม่ด้ำาเนินงาน        588.26  (59.08)  (660.70)

เงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่า (ใช้ั้ไป) ในกิจกร็ร็ม่ลงทุุน       (944.04) (1,284.77) (2,558.34)

เงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่า (ใช้ั้ไป) ในกิจกร็ร็ม่จัด้หาเงิน        392.70   1,239.41  3,420.52

ร็วัม่เงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่า (ใช้ั้ไป) สุทุธิ             36.92     (104.44) 201.48

กระแสเงินสด

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 101



(3) กร็ะแสเงินสด้จากกิจกร็ร็ม่จัด้หาเงิน

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 

2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่าใน

กิจกร็ร็ม่จัด้หาเงินเทุ่ากับื้ 392.70 ล้านบื้าทุ 1,239.41 

ล้านบื้าทุ และ 3,420.52 ล้านบื้าทุต้าม่ลำาดั้บื้

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่าในกิจกร็ร็ม่จัด้หาเงินเทุ่ากับื้ 

1,239.41 ล้านบื้าทุ โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจาก (1) การ็ก้่

ยืม่เงินร็ะยะสั�นจากสถาบัื้นการ็เงินจำานวัน 1,120.60 

ล้านบื้าทุ (2) การ็จ่ายเงินปันผู้ล (3) การ็รั็บื้เงินจากเงิน

ก้่ร็ะยะยาวัจากสถาบัื้นการ็เงินจำานวัน 200.23 ล้าน

บื้าทุ

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่กร็ะแสเงินสด้สุทุธิทุ้�ได้้ม่าในกิจกร็ร็ม่จัด้หาเงินเทุ่ากับื้ 

3,420.52 ล้านบื้าทุ โด้ยม้่สาเหตุ้หลักม่าจาก (1) การ็ก้่

ยืม่เงินร็ะยะสั�นจากสถาบัื้นการ็เงินจำานวัน 1,641.90 

ล้านบื้าทุ (2) การ็จ่ายเงินปันผู้ล (3) การ็จ่ายเงินจากเงิน

ก้่ร็ะยะยาวัจากสถาบัื้นการ็เงินจำานวัน (113.78) ล้าน

บื้าทุ (4) การ็รั็บื้เงินจากการ็ออกหุ้นสามั่ญเพิ�ม่ทุุนแบื้บื้

ม่อบื้อำานาจทัุ�วัไป จำานวัน 75.50 ล้านหุ้น ร็าคาหุ้นละ 

26.25 บื้าทุ ลบื้ด้้วัยค่าใช้ั้จ่ายในการ็ออกหุ้น ร็วัม่เป็น

เงิน 1,967.61 ล้านบื้าทุ

4.2	 ปัจจัยหร่อเหตุิการณ์ท่ี่�อาจม่ผล
ต่ิอฐานะการเงินหร่อการดำาเนิน
งานอย่างม่นัยสำาคัญในอนาคติ

4.2.1	 ผลกระที่บจากการลงทุี่นในการก่อสร้าง
และเริ�มดำาเนินการสาข่าใหม่

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่แผู้นทุ้�จะเปิด้ด้ำาเนินการ็สาขาขนาด้ใหญ่ 

5 สาขาในป ี2565 และสาขาขนาด้เลก็ (Dohome ToGo) 

เพิ�ม่เต้มิ่ต้าม่กลยทุุธ์การ็พัฒนาช่ั้องทุางการ็จดั้จำาหนา่ย

เพื�อขยายฐานล่กค้าให้คร็อบื้คลุม่ทัุ�วัปร็ะเทุศม่ากขึ�น 

การ็เริ็�ม่ด้ำาเนินการ็สาขาใหม่่จะทุำาให้กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ รั็บื้ร้่็

ค่าใช้ั้จ่ายในการ็ขายและการ็บื้ริ็หาร็ทุ้�เพิ�ม่ขึ�นในช่ั้วังต้้น 

ซึ�งส่วันม่ากม่าจากการ็จ้างพนักงานปร็ะจำาสาขาทุ้�เป็น

ค่าใช้ั้จ่ายคงทุ้� ในขณะทุ้�ร็ายได้้จากการ็ขายและค่า

บื้ริ็การ็ของสาขาดั้งกล่าวัยังคงเติ้บื้โต้ได้้ไม่่เต็้ม่ทุ้� ซึ�ง

อัต้ร็าการ็เต้ิบื้โต้ของร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็

ของสาขาดั้งกล่าวัยังขึ�นอย่่กับื้ปัจจัยสำาคัญต่้างๆ ทุ้�ร็วัม่

ถึงแต่้ไม่่จำากัด้เพ้ยง ควัาม่ผัู้นผู้วันของสภาวัะเศร็ษัฐกิจ

และสภาวัะการ็แข่งขันทุ้�รุ็นแร็งในธุร็กิจค้าปล้กและ

ค้าส่งวััสดุ้ก่อสร้็างและวััสดุ้ต้กแต่้ง โด้ยอาจทุำาให้

อัต้ร็าสว่ันทุางการ็เงนิของกลุ่ม่บื้ร็ษัิัทุฯ เช่ั้น อัต้ร็ากำาไร็

สุทุธิ อัต้ร็าส่วันผู้ลต้อบื้แทุนจากสินทุรั็พย์ และ

อัต้ร็าส่วันผู้ลต้อบื้แทุนผู้่้ถือหุ้น เป็นต้้น ปรั็บื้ตั้วัลด้ลง

ในช่ั้วังปีแร็กๆ 

อย่างไร็ก็ด้้ในร็ะยะยาวักลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ คาด้ว่ัาจะได้้ร็ับื้

ปร็ะโยชั้น์จากการ็ขยายสาขา เช่ั้น การ็เติ้บื้โต้ของร็าย

ได้้และผู้ลด้ำาเนินงานทุ้�เพิ�ม่ขึ�น อำานาจในการ็ต่้อร็อง

ร็าคากับื้ผู้่้ผู้ลิต้หากสั�งสินค้าในปริ็ม่าณทุ้�ม่ากขึ�น ซึ�งจะ

ช่ั้วัยเพิ�ม่ควัาม่สาม่าร็ถในการ็ทุำากำาไร็ การ็เป็นทุ้�ร้่็จัก

และม้่ส่วันแบื้่งการ็ต้ลาด้ทุ้�เพิ�ม่ขึ�น เป็นต้้น ซึ�งกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ คาด้วั่าจะสาม่าร็ถชั้ด้เชั้ยผู้ลกร็ะทุบื้ร็ะยะสั�น

ต่้ออัต้ร็าส่วันทุางการ็เงินได้้ 

4.2.2	ผลกระที่บจากความสามารถืในการเพิั� ม
สัดส่วนการข่ายสินค้าภายใต้ิติราสินค้า
ข่องกลุ่มบริษััที่ฯ	(House	Brand)

ในช่ั้วังร็ะยะเวัลา 3 ปีทุ้�ผู่้านม่า กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วัน

การ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) จากร้็อยละ 16.0 ในปี 2562 เป็นร้็อยละ 

16.5 ในปี 2563 และเป็น ร้็อยละ 15.5 ในปี 2564 เมื่�อ

เทุ้ยบื้กับื้ร็ายได้้จากการ็ขายและค่าบื้ริ็การ็ โด้ยสัด้ส่วัน

การ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) ด่้ลด้ลงเมื่�อเทุ้ยบื้กับื้สัด้ส่วันร็ายได้้ 

เนื�องจากร็ายได้้จากการ็ขายกลุ่ม่สนิค้าอื�น (Non-house 

Brand) เติ้บื้โต้ส่งม่ากจึงทุำาให้สัด้ส่วันยอด้ขายสินค้า

ภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ (House Brand) ด่้

ลด้ลงเมื่�อเทุ้ยบื้กับื้สัด้ส่วันร็ายได้้ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้�

หากพิจาร็ณาเป็นจำานวันเงินจะพบื้ว่ัา ร็ายได้้จากการ็

ขายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House 

Brand) ยังคงเพิ�ม่ส่งขึ�นในปี 2564 โด้ยในอนาคต้ กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ตั้�งเป้าหม่ายเพิ�ม่สัด้ส่วันการ็จำาหน่ายสินค้า

ภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) เป็น

ร้็อยละ 20.0 ของร็ายได้้จากการ็ขายและการ็คา่บื้ริ็การ็

ภายในปี 2565 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564102



การ็เพิ�ม่ขึ�นของสัด้ส่วันร็ายได้้จากการ็ขายและค่า

บื้ริ็การ็จากสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ 

(House Brand) เป็นหนึ�งในปัจจัยทุ้�ส่งผู้ลให้ผู้ลด้ำาเนิน

งานของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ปรั็บื้ตั้วัด้้ขึ�น เนื�องจากสินค้า

ดั้งกล่าวัม้่อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้นทุ้�ส่งกว่ัาสินค้าภายใต้้ต้ร็า

สินค้าอื�น (Non-house Brand) จากต้้นทุุนการ็ขายและ

การ็ต้ลาด้ทุ้�ต้ำ�ากว่ัา โด้ยอัต้ร็าส่วันทุางการ็เงินทุ้�ได้้รั็บื้

ผู้ลกร็ะทุบื้ได้้แก่ อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้น อัต้ร็ากำาไร็สุทุธิ 

อัต้ร็าส่วันผู้ลต้อบื้แทุนจากสินทุรั็พย์ และอัต้ร็าส่วันผู้ล

ต้อบื้แทุนผู้่้ถือหุ้น เป็นต้้น ทัุ�งน้� หากกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่

สาม่าร็ถเพิ�ม่สัด้ส่วันการ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสิน

ค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) ได้้ต้าม่เป้าหม่าย 

ก็อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ไม่่เป็นไปต้าม่ทุ้�คาด้การ็ณ์ได้้ในช่ั้วังร็ะยะ

เวัลา 3 ปีทุ้�ผู่้านม่า กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่สัด้ส่วันการ็จำาหน่าย

สินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) 

ทุ้�เติ้บื้โต้อย่างต่้อเนื�อง จากร้็อยละ 14.4 ในปี 2561 

เป็นร้็อยละ 16.5 ในปี 2563 ของร็ายได้้จากการ็ขาย

และค่าบื้ริ็การ็ต้าม่กลยุทุธ์ในการ็ด้ำาเนินงานของกลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยในอนาคต้ กลุ่ม่บื้ร็ิษััทุฯ ได้้ตั้�งเป้าหม่าย

เพิ�ม่สัด้ส่วันการ็จำาหน่ายสินค้าภายใต้้ต้ร็าสินค้าของ

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ (House Brand) เปน็ร้็อยละ 20.0 ของร็าย

ได้้จากการ็ขายและการ็ค่าบื้ริ็การ็ภายในปี 2565 

4.3	 ข้่อมูลที่างการเงินท่ี่�สำาคัญ

งบกำาไรขาดทุน	

ร็ายได้้จากการ็ขายและบื้ริ็การ็ 17,868.70 18,726.66 25,784.60 17,868.70 18,726.66 25,784.60

ร็ายได้้ร็วัม่ 17,971.82 18,852.96 25,917.78 17,979.88 18,854.69 25,919.31

กำาไร็ขั�นต้้น 2,957.96 2,989.36 5,206.59 2,958.98 2,991.48 5,210.24

กำาไร็ก่อนต้้นทุุนทุางการ็เงินและภาษ้ัเงินได้้ 1,155.67 1,127.92 2,504.22 1,103.14 1,084.48 2,459.30

กำาไร็สำาหรั็บื้ปี 725.51 726.68 1,818.06 683.02 681.75 1,771.59

งบดุล      

สินทุรั็พย์ร็วัม่ 18,151.71 20,765.17 27,226.51 18,666.96 21,623.44 28,015.49

หน้�สินร็วัม่ 11,691.34 13,675.41 16,346.77 11,686.65 14,058.68 16,707.20

ส่วันของผู้่้ถือหุ้น 6,460.37 7,089.76 10,879.74 6,980.31 7,564.77 11,308.29

อัติราส�วนทางการเงิน      

อัต้ร็ากำาไร็ขั�นต้้น (%) 16.55 15.96 20.19 16.56 15.97 20.21

อัต้ร็ากำาไร็สุทุธิ (%) 4.04 3.85 7.01 3.80 3.62 6.84

อัต้ร็าผู้ลต้อบื้แทุนผู้่้ถือหุ้น (%) 12.89 10.73 20.23 11.07 9.37 18.77

อัต้ร็าผู้ลต้อบื้แทุนจากสินทุรั็พย์ (%) 4.17 3.73 7.58 3.81 3.50 7.38

อัต้ร็าส่วันหน้�สินต่้อส่วันของผู้่้ถือหุ้น (เทุ่า) 1.81 1.93 1.50 1.67 1.86 1.48

ผลการดำาเนินงานติ�อหุุ้้น	(บาท)      

กำาไร็สุทุธิต่้อหุ้น 0.46 0.31 0.76 0.43 0.29 0.74

ม่่ลค่าต้าม่บัื้ญช้ั้ต่้อหุ้น 3.48 3.27 4.49 3.76 3.49 4.67

จำานวนหุุ้้นสามัญ	(ล้านหุุ้้น)	 1,856.16	 2,165.52	 2,422.17	 1,856.16	 2,165.52	 2,422.17

สรุปรายการทางการเงิน
งบการเงินรวม

2562 25622563 25632564 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.	ข้่อมูลทัี่�วไปและข้่อมูลสำาคัญอ่�น

5.1		ข้่อมูลทัี่�วไป	ชุ่�อ	และสถืานท่ี่�ตัิ�งข่องบุคคลอ้างอิงอ่�นๆ
ข้่อมูลบุคคลอ้างอิง

หุ้น�วยงานกำากับบริษัทที�ออก	 : สำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์	

หุ้ลักทรัพย์  (ก.ล.ติ.)

ทุ้�อย่่ : 333/33 ถนนวิัภาวัด้้รั็งสิต้ แขวังจอม่พล เขต้จตุ้จักร็ กรุ็งเทุพฯ

โทุร็ศัพท์ุ : 0 2695 9999

โทุร็สาร็ : 0 2695 9660

หุ้น�วยงานกำากับบริษัทจดทะเบียน	 : ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย	(ติลท.)

ทุ้�อย่่ : 93 อาคาร็ต้ลาด้หลกัทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย ถนนร็ชัั้ด้าภิเษัก แขวังด้นิแด้ง 

    เขต้ดิ้นแด้ง กรุ็งเทุพฯ 10400

โทุร็ศัพท์ุ : 0 2009 9726-50

โทุร็สาร็ : 0 2009 9807-8

นายทะเบียนหุ้ลักทรัพย์	 : บริษัท	ศ้นย์รับฝึากหุ้ลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

ทุ้�อย่่ : 93 อาคาร็ต้ลาด้หลกัทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย ถนนร็ชัั้ด้าภิเษัก แขวังด้นิแด้ง 

   เขต้ดิ้นแด้ง กรุ็งเทุพฯ 10400

โทุร็ศัพท์ุ : 0 2009 9000

โทุร็สาร็ : 0 2009 9991

ผ้้สอบบัญชีำรับอนุญาติ	 : บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

ทุ้�อย่่ : ชัั้�น 33 อาคาร็เลครั็ชั้ด้า 193/136-137 ถ.รั็ชั้ด้าภิเษัก เขต้คลองเต้ย 

  กรุ็งเทุพฯ 10110

โทุร็ศัพท์ุ : 0 2264 0777

โทุร็สาร็ : 0 2264 0789-90

5.2		ข้่อพิัพัาที่ที่างกฎหมาย
ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุไม่่ม้่ข้อพิพาทุทุางกฎหม่ายทุ้�อาจส่งผู้ลกร็ะทุบื้ด้้านลบื้ต่้อสินทุรั็พย์ของบื้ริ็ษััทุ

ทุ้�ม้่จำานวันส่งกว่ัาร้็อยละ 5 ของส่วันของผู้่้ถือหุ้น

5.3		ติลาดรอง
บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ม้่การ็จด้ทุะเบ้ื้ยนในต้ลาด้หลักทุรั็พย์ของปร็ะเทุศอื�น    

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564104
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ส่วนท่ี่�	2
การกำากับดูแลกิจการ

6.	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
7.	โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	และข้่อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการชุุดย่อย	ผู้บริหาร	พันักงาน	และอ่�นๆ
8.	รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
9.	การควบคุมภายใน	และรายการระหว่างกัน



6.	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6.1	 ภาพัรวมข่องนโยบายและแนว
ปฏิิบัติิการกำากับดูแลกิจการ

ในการ็ด้ำาเนินงานทุ้�ผู่้านม่า คณะกร็ร็ม่การ็ของ บื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย วััต้ถุปร็ะสงค์ ข้อบัื้งคับื้ และม่ติ้

ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นของบื้ร็ิษััทุฯ ร็วัม่ทัุ�งได้้ยึด้ถือและ

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ของบื้ร็ิษััทุจด้

ทุะเบ้ื้ยน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate 

Governance of Listed Companies 2012) ต้าม่แนวัทุาง

ทุ้�ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ กำาหนด้ และหลักการ็กำากับื้ด่้แล

กิจการ็ทุ้�ด้้สำาหรั็บื้บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนปี 2560 (Corporate

Governance Code for Listed Companies 2017) ต้าม่

แนวัทุางทุ้� สำานักงาน ก.ล.ต้. กำาหนด้  เพื�อเป็นแนวัทุาง

ในการ็ด้ำาเนินงานของ บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อให้เกิด้ปร็ะสิทุธิภาพ

ในการ็ด้ำาเนินงาน และยังทุำาให้เกิด้ควัาม่โปร่็งใสต่้อ

หมวดท่ี่�	1	 สิที่ธิข่องผู้ถ่ือหุ้น	(The	Rights	of	
Shareholders)

บื้ริ็ษััทุต้ร็ะหนักและให้ควัาม่สำาคัญในสิทุธิขั�นพื�นฐาน

ต่้างๆ ของผู้่้ถือหุ้น ทัุ�งในฐานะของนักลงทุุนในหลัก

ทุรั็พย์และเจ้าของบื้ริ็ษััทุ เช่ั้น สิทุธิในการ็ซื�อ ขาย โอน 

หลักทุรั็พย์ทุ้�ต้นถืออย่่ สิทุธิในการ็ทุ้�จะได้้รั็บื้ส่วันแบ่ื้ง

ผู้ลกำาไร็จากบื้ริ็ษััทุ สิทุธิในการ็ได้้รั็บื้ข้อม่่ลอย่างเพ้ยง

พอ สิทุธิต่้างๆ ในการ็เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่เพื�อใช้ั้สิทุธิออก

เส้ยงในทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นเพื�อแต่้งตั้�งหรื็อถอด้ถอน

กร็ร็ม่การ็ แต่้งตั้�งผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ การ็อนุมั่ติ้ธุร็กร็ร็ม่ทุ้�

สำาคัญและม้่ผู้ลต่้อทิุศทุางในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุ 

และเรื็�องทุ้�ม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อบื้ริ็ษััทุ เช่ั้น การ็จัด้สร็ร็

เงินปันผู้ล การ็กำาหนด้หรื็อการ็แก้ไขหนังสือบื้ริ็คณห์สนธิ

และข้อบัื้งคับื้ของบื้ริ็ษััทุ การ็ลด้ทุุนหร็ือเพิ�ม่ทุุน และ

การ็อนุมั่ติ้ร็ายการ็พิเศษั เป็นต้้น

นักลงทุุนอันจะทุำาให้เกิด้ควัาม่เชืั้�อมั่�นในการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ ต่้อบุื้คคลภายนอก โด้ยนโยบื้ายการ็

กำากับื้ด่้แลกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุฯ ได้้เปิด้เผู้ยไว้ัทุ้�เว็ับื้ไซต์้

บื้ริ็ษััทุ https://investor.dohome.co.th/th/coporate- 

governance/corporate-governance-policy ในปี 2564 

บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ 

ทัุ�งน้�นโยบื้ายดั้งกล่าวั คณะกร็ร็ม่การ็ได้้ทุบื้ทุวัน ให้

สอด้คล้องกับื้หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ (CG Code) 

ของสำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลักทุรั็พย์และ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ และหลักเกณฑ์์ของสม่าคม่ส่งเสริ็ม่

สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 

สำาหรั็บื้ร็ายละเอ้ยด้การ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

เป็นดั้งน้�

ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุม้่พันธกิจในการ็ส่งเสริ็ม่ และอำานวัยควัาม่

สะด้วักในการ็ใช้ั้สิทุธิของผู้่้ถือหุ้น ดั้งน้�

(1) ม้่การ็ให้ข้อม่่ลวััน เวัลา สถานทุ้� และวัาร็ะการ็

ปร็ะชัุ้ม่ โด้ยม้่คำาช้ั้�แจงและเหตุ้ผู้ลปร็ะกอบื้ใน

แต่้ละวัาร็ะหร็ือปร็ะกอบื้ม่ต้ิทุ้�ขอต้าม่ทุ้�ร็ะบุื้ไว้ัใน

หนังสือเชิั้ญปร็ะชุั้ม่สามั่ญและวิัสามั่ญผู้่้ถือหุ้น 

หรื็อในเอกสาร็แนบื้วัาร็ะการ็ปร็ะชุั้ม่และละเว้ัน

การ็กร็ะทุำาใด้ๆ ทุ้�เป็นการ็จำากัด้โอกาสของผู้่้ถือหุ้น

 ในการ็ศึกษัาสาร็สนเทุศของบื้ริ็ษััทุ

(2) อำานวัยควัาม่สะด้วักให้ผู้่้ถือหุ้นได้้ใช้ั้สิทุธิในการ็เข้า

ร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่และออกเส้ยงอย่างเหม่าะสม่ และ

ละเว้ันการ็กร็ะทุำาใด้ๆ ทุ้�เป็นการ็จำากัด้โอกาสใน

การ็เข้าปร็ะชุั้ม่ของผู้่้ถือหุ้น เช่ั้น ในการ็จัด้ปร็ะชุั้ม่

ผู้่้ถือหุ้น บื้ริ็ษััทุจะใช้ั้สถานทุ้�ซึ�งสะด้วักแก่การ็เดิ้นทุาง

ชืำ�อ-นามสกุล
วันที�เข้าดำารงติำาแหุ้น�ง

กรรมการอิสระ
จำานวนปี

(วันที�เข้ารับติำาแหุ้น�งถึืง	31	ธุ.ค.	2564)

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์
2. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล
3. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน

28 พฤษัภาคม่ 2561
26 เม่ษัายน 2562
3 กร็กฎาคม่ 2562

3 ปี 6 เดื้อน
2 ปี 7 เดื้อน
2 ปี 5 เดื้อน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564106



 โด้ยจะแนบื้แผู้นทุ้�ซึ�งแสด้งสถานทุ้�จัด้การ็ปร็ะชัุ้ม่ 

ผู้่้ถือหุ้นไว้ัในหนังสือเชิั้ญปร็ะชัุ้ม่ ร็วัม่ถึงเลือกวััน

เวัลาทุ้�เหม่าะสม่ และจัด้สร็ร็เวัลาในการ็ปร็ะชุั้ม่

อย่างเพ้ยงพอ 

(3) ก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น บื้ริ็ษััทุจะเปิด้โอกาสให้

 ผู้่้ถือหุ้นสาม่าร็ถส่งควัาม่เห็น ข้อเสนอแนะ หรื็อ

ข้อซักถาม่ได้้ล่วังหน้าก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ โด้ยกำาหนด้

หลักเกณฑ์์การ็ส่งคำาถาม่ล่วังหน้าให้ชัั้ด้เจน และ

แจ้งให้ผู้่้ถือหุ้นทุร็าบื้พร้็อม่กับื้การ็นำาส่งหนังสือ

เชิั้ญปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น และบื้ริ็ษััทุจะเผู้ยแพร็่หลัก

เกณฑ์์ดั้งกล่าวัผู่้านทุางเว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ

(4) กำากับื้ด่้แลให้ผู้่้ถือหุ้นทุุกร็ายม้่สิทุธิพื�นฐานต้าม่ทุ้�

กฎหม่ายกำาหนด้อยา่งเทุ่าเทุ้ยม่กัน เช่ั้น การ็ได้้รั็บื้

ข่าวัสาร็ข้อม่่ลของบื้ริ็ษััทุอย่างเพ้ยงพอภายใน

กำาหนด้เวัลา ร็วัม่ถึงการ็อำานวัยควัาม่สะด้วักและ

ส่งเสริ็ม่ใหผู้่้้ถือหุ้นโด้ยเฉพาะนกัลงทุุนสถาบื้นัเข้า

ร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่เพื�อใช้ั้สิทุธิออกเส้ยงในทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

(5) สนับื้สนุนให้ผู้่้ถือหุ้นใช้ั้หนังสือม่อบื้ฉันทุะร่็ปแบื้บื้

ทุ้�ผู้่้ถือหุ้นสาม่าร็ถกำาหนด้ทิุศทุางการ็ลงคะแนน

เส้ยงได้้ และเสนอชืั้�อกร็ร็ม่การ็อิสร็ะอย่างน้อย

 1 คน เป็นทุางเลือกในการ็ม่อบื้ฉนัทุะของผู้่ถื้อหุ้น

(6) ในการ็ปร็ะชัุ้ม่ผู้่้ถือหุ้น ปร็ะธานในทุ้�ปร็ะชุั้ม่จะ

จัด้สร็ร็เวัลาให้เหม่าะสม่และบื้ริ็ษััทุจะเปิด้โอกาส

ให้ผู้่้ถือหุ้นม้่โอกาสในการ็แสด้งควัาม่คิด้เห็น ข้อ

เสนอแนะหรื็อตั้�งคำาถาม่ในวัาร็ะต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง

ได้้อย่างอิสร็ะก่อนการ็ลงม่ติ้ในวัาร็ะใด้ๆ 

(7) ส่งเสริ็ม่ให้กร็ร็ม่การ็ทุุกคนเข้าร่็วัม่ในการ็ปร็ะชุั้ม่

 ผู้่้ถือหุ้นเพื�อต้อบื้คำาถาม่ในทุ้�ปร็ะชุั้ม่ 

(8) จัด้ให้ม้่การ็ลงม่ต้ิทุ้�ปร็ะชัุ้ม่ผู้่้ถือหุ้นสำาหร็ับื้แต้่ละ

ร็ายการ็ในกร็ณ้ทุ้�วัาร็ะนั�นม้่หลายร็ายการ็ เช่ั้น 

วัาร็ะการ็แต่้งตั้�งกร็ร็ม่การ็

(9) บื้ริ็ษััทุจะสนับื้สนุนให้ม้่การ็ใช้ั้บัื้ต้ร็ลงคะแนนเส้ยง

ในวัาร็ะทุ้�สำาคัญ เช่ั้น การ็ทุำาร็ายการ็เก้�ยวัโยง การ็

ทุำาร็ายการ็ได้้ม่าหรื็อจำาหน่ายไปซึ�งสินทุรั็พย์ 

เป็นต้้น เพื�อควัาม่โปร่็งใสและต้ร็วัจสอบื้ได้้ในการ็

นับื้ผู้ลการ็ลงคะแนน

(10) บื้ริ็ษััทุจะจดั้ให้ม้่บุื้คลากร็ทุ้�เป็นอิสร็ะทุำาหน้าทุ้�ช่ั้วัย

ในการ็ต้ร็วัจนับื้คะแนนเส้ยงในแต่้ละวัาร็ะ

(11) ภายหลังการ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นแล้วัเสร็็จ บื้ริ็ษััทุจะจัด้

ทุำาร็ายงานการ็ปร็ะชุั้ม่ทุ้�บัื้นทึุกข้อม่่ลอย่างถ่กต้้อง

และคร็บื้ถ้วันในสาร็ะสำาคัญ ร็วัม่ทัุ�งจะม้่การ็บัื้นทึุก

ปร็ะเด็้นข้อซักถาม่ ควัาม่คิด้เห็น และข้อเสนอแนะ

ทุ้�สำาคัญไว้ัในร็ายงานการ็ปร็ะชุั้ม่ เพื�อให้ผู้่้ถือหุ้น

สาม่าร็ถต้ร็วัจสอบื้ได้้ นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุจะนำาผู้ล

การ็ลงคะแนนในแต่้ละวัาร็ะ ร็วัม่ทัุ�งเผู้ยแพร่็

ร็ายงานการ็ปร็ะชั้มุ่บื้นเว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุเพื�อให้ผู้่้

ถือหุ้นได้้พิจาร็ณา

(12) บื้ริ็ษััทุจะจัด้ส่งสำาเนาร็ายงานการ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

ให้ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุยภายใน 14 วััน

นับื้จากวัันปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

หมวดท่ี่�	2	 การปฏิิบัติิต่ิอผู้ถ่ือหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม
กัน	(The	Equitable	Treatment	
of	Shareholders)	

บื้ริ็ษััทุได้้กำาหนด้ให้ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต่้อผู้่้ถือหุ้นทุุกร็ายอย่าง

เทุ่าเทุ้ยม่กัน ไม่่ว่ัาจะเป็นผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่หรื็อ

ผู้่้ถือหุ้น ร็ายย่อย ผู้่้ถือหุ้นทุ้�เป็นผู้่้บื้ริ็หาร็หรื็อผู้่้ถือหุ้น

ทุ้�มิ่ได้้เป็นผู้่้บื้ริ็หาร็ ผู้่้ถือหุ้นสัญชั้าติ้ไทุยหรื็อต่้างด้้าวั 

โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

(1) จัด้ส่งหนังสือเชิั้ญปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น โด้ยม้่ร็ะเบ้ื้ยบื้

 วัาร็ะและควัาม่เห็นของคณะกร็ร็ม่การ็ต้่อต้ลาด้

 หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย และเผู้ยแพร็ผู่่้านทุาง

เว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ อย่างน้อย 28 วัันก่อนวััน

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุจะจัด้ทุำาหนังสือเชิั้ญ

ปร็ะชัุ้ม่ผู้่้ถือหุ้นดั้งกล่าวัข้างต้้นเป็นภาษัาอังกฤษั

ทัุ�งฉบัื้บื้ และเผู้ยแพร่็พร้็อม่กับื้หนังสือเชิั้ญปร็ะชุั้ม่

ผู้่้ถือหุ้นทุ้�เป็นฉบัื้บื้ภาษัาไทุย

(2) กำาหนด้หลักเกณฑ์์วิัธ้การ็ให้ผู้่้ถือหุ้นส่วันน้อย

สาม่าร็ถเสนอชืั้�อบุื้คคลเพื�อเข้าด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

กร็ร็ม่การ็ โด้ยสาม่าร็ถเสนอชืั้�อต่้อคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุล่วังหน้าก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น พร้็อม่

ข้อม่่ลปร็ะกอบื้การ็พิจาร็ณาด้้านคุณสม่บัื้ติ้และ

การ็ให้ควัาม่ยินยอม่ของผู้่้ได้้รั็บื้การ็เสนอชืั้�อ 
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พันักงาน

(3) กำาหนด้หลักเกณฑ์์ให้ผู้่้ถือหุ้นส่วันน้อยเสนอเพิ�ม่

วัาร็ะการ็ปร็ะชุั้ม่ล่วังหน้าก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

ให้ชัั้ด้เจนเป็นการ็ล่วังหน้า เพื�อแสด้งถึงควัาม่เป็น

ธร็ร็ม่และโปร่็งใสในการ็พิจาร็ณาว่ัาจะเพิ�ม่วัาร็ะทุ้�

ผู้่้ถือหุ้นส่วันน้อยเสนอหรื็อไม่่

(4) ผู้่้ถือหุ้นทุ้�เป็นผู้่้บื้ริ็หาร็ไม่่ควัร็เพิ�ม่วัาร็ะการ็ปร็ะชุั้ม่

ทุ้�ไม่่ได้้แจ้งเป็นการ็ล่วังหน้าโด้ยไม่่จำาเป็น โด้ย

เฉพาะวัาร็ะสำาคัญทุ้�ผู้่้ถือหุ้นต้้องใช้ั้เวัลาในการ็

ศึกษัาข้อม่่ลก่อนตั้ด้สินใจ

(5) ในการ็ด้ำาเนินการ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นแต่้ละครั็�ง บื้ริ็ษััทุ

จะให้โอกาสแก่ผู้่้ถือหุ้นทุุกร็ายอย่างเทุ่าเทุ้ยม่กัน 

โด้ยก่อนเริ็�ม่การ็ปร็ะชุั้ม่ ปร็ะธานในทุ้�ปร็ะชุั้ม่จะ

ช้ั้�แจงให้ผู้่้ถือหุ้นทุร็าบื้กฎเกณฑ์์ต่้างๆ ทุ้�ใช้ั้ในการ็

ปร็ะชุั้ม่ วิัธ้การ็ใช้ั้สิทุธิออกเส้ยง สิทุธิออกเส้ยงลง

คะแนนต้าม่แต่้ละปร็ะเภทุของหุ้น และวิัธ้นับื้

คะแนนเส้ยงของผู้่ถื้อหุ้นทุ้�ต้้องลงม่ต้ใินแต่้ละวัาร็ะ 

(6) ในวัาร็ะเลือกตั้�งกร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุจะสนับื้สนุนให้ม้่

การ็เลือกตั้�งกร็ร็ม่การ็เป็นร็ายคน

(7) กำาหนด้ให้กร็ร็ม่การ็ร็ายงานการ็ม้่ส่วันได้้เส้ยใน

วัาร็ะการ็ปร็ะชุั้ม่ใด้ ๆ  อย่างน้อยก่อนการ็พิจาร็ณา

ในวัาร็ะทุ้�เก้�ยวัข้องในการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุและบื้ันทึุกส่วันได้้เส้ยดั้งกล่าวัในร็ายงาน

การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ร็วัม่ทัุ�งห้าม่มิ่ให้

กร็ร็ม่การ็ทุ้� ม้่ส่วันได้้เส้ยอย่างม้่นัยสำาคัญใน

ลักษัณะทุ้�จะไม่่สาม่าร็ถใหค้วัาม่เห็นได้้อย่างอิสร็ะ

ในวัาร็ะทุ้�เก้�ยวัข้องม้่ส่วันร็่วัม่ในการ็ปร็ะชัุ้ม่ใน

 วัาร็ะนั�นๆ 

(8) กำาหนด้แนวัทุางในการ็เก็บื้รั็กษัาและป้องกัน

การ็นำาข้อม่่ลภายในของบื้ร็ิษััทุฯ ไปใช้ั้เป็นลาย

ลักษัณ์อักษัร็ และแจ้งแนวัทุางดั้งกล่าวัให้ทุุกคนใน

องค์กร็ถือปฏิิบัื้ติ้ และกำาหนด้ให้กร็ร็ม่การ็ทุุกคน

และผู้่้บื้ริ็หาร็ทุ้�ม้่หน้าทุ้�ร็ายงานการ็ถือคร็องหลัก

ทุรั็พย์ต้าม่กฎหม่ายม้่หน้าทุ้�จัด้ส่งร็ายงานด้งักล่าวั

ให้แก่เลขานุการ็บื้ร็ิษััทุเป็นปร็ะจำาและเปิด้เผู้ยใน

ร็ายงานปร็ะจำาปีของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

หมวดท่ี่�	3	 บที่บาที่ข่องผู้ม่ส่วนได้เส่ย	 (The	
Role	of	Interested	Persons)	

บื้ริ็ษััทุได้้ให้ควัาม่สำาคัญต่้อสิทุธิของผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุก

กลุ่ม่ ไม่่ว่ัาจะเป็นผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยภายใน ได้้แก่ ผู้่้ถือหุ้น

และพนักงานของบื้ร็ิษััทุ หรื็อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยภายนอก 

เช่ั้น ค่่ค้า ล่กค้า เป็นต้้น โด้ยบื้ริ็ษััทุต้ร็ะหนักด้้ว่ัาการ็

สนับื้สนุนและข้อคิด้เห็นจากผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกกลุ่ม่จะ

เป็นปร็ะโยชั้น์ในการ็ด้ำาเนินการ็และการ็พัฒนาธุร็กิจ

ของบื้ริ็ษััทุ ดั้งนั�น บื้ริ็ษััทุ จะปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายและ

ข้อกำาหนด้ทุ้�เก้�ยวัข้อง ร็วัม่ทัุ�งกำาหนด้นโยบื้ายให้ม้่การ็

ปฏิิบัื้ติ้ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยแต่้ละกลุ่ม่โด้ยคำานึงถึงสิทุธิของ

ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยดั้งกล่าวัต้าม่กฎหม่ายหร็ือต้าม่ข้อต้กลง

ทุ้�ม้่กับื้บื้ริ็ษััทุ และไม่่กร็ะทุำาการ็ใด้ๆ ทุ้�เป็นการ็ละเมิ่ด้

สิทุธิของผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยเหล่านั�น 

นอกจากน้� ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุ บื้ริ็ษััทุได้้

คำานึงถึงสิทุธิของผู้่ม้้่ส่วันได้้เส้ยทุุกฝ่่าย ต้าม่แนวัทุางด้งั

ต่้อไปน้�

ผู้ถ่ือหุ้น บื้ริ็ษััทุจะด้ำาเนินธุร็กิจด้้วัยควัาม่โปร่็งใสและม้่ปร็ะสิทุธิภาพเพื�อการ็สร้็างคุณค่าให้แก่กิจการ็อย่างยั�งยืน 
โด้ยมุ่่งมั่�นทุ้�จะสร้็างผู้ลการ็ด้ำาเนินงานทุ้�ด้้และการ็เจริ็ญเติ้บื้โต้ทุ้�มั่�นคง เพื�อให้เกิด้ปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้แก่
ผู้่้ถือหุ้นในร็ะยะยาวั ร็วัม่ทัุ�งด้ำาเนินการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลด้้วัยควัาม่โปร่็งใสและเชืั้�อถือได้้ต่้อผู้่้ถือหุ้น

บื้ริ็ษััทุจะปฏิิบัื้ติ้ต่้อพนักงานทุุกร็ายอย่างเทุ่าเทุ้ยม่ เป็นธร็ร็ม่ และให้ผู้ลต้อบื้แทุนทุ้�เหม่าะสม่ นอกจากน้�
บื้ริ็ษััทุฯ ยังให้ควัาม่สำาคัญต่้อการ็พัฒนาทัุกษัะ ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม่ำ�าเสม่อ เช่ั้น การ็จัด้อบื้ร็ม่ การ็สัม่ม่นา และการ็ฝึ่กอบื้ร็ม่ โด้ยให้โอกาสอย่างทัุ�วัถึงกับื้พนักงานทุุกคน 
และพยายาม่สร้็างแร็งจ่งใจให้พนักงานทุ้�ม้่ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถส่งให้คงอย่่กับื้บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อพัฒนาองค์กร็
ต่้อไป อ้กทัุ�งยังได้้กำาหนด้แนวัทุางในการ็ต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น ร็วัม่ทัุ�งปล่กฝั่งให้พนักงานทุุกคน
ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายและร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง เช่ั้น การ็ห้าม่ใช้ั้ข้อม่่ลภายในอย่างเคร่็งครั็ด้ เป็นต้้น
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นโยบายการคุ้มครองข้อม้ลส�วนบุคคล

คณะกร็ร็ม่การ็ของบื้ร็ิษััทุเห็นถึงควัาม่สำาคัญในการ็

ปร็ะม่วัลผู้ลข้อม่่ลส่วันบุื้คคลให้เหม่าะสม่และถ่กต้้อง

ต้าม่กฎหม่าย คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุจึงอนุมั่ติ้รั็บื้ร็องและ

ออกปร็ะกาศบื้ริ็ษััทุ เรื็�อง นโยบื้ายการ็คุ้ม่คร็องข้อม่่ล

ส่วันบุื้คคลฉบัื้บื้น้�ขึ�นเพื�อกำาหนด้กร็อบื้การ็ปร็ะม่วัลผู้ล

ข้อม่่ลส่วันบุื้คคลในกร็ะบื้วันการ็ต่้างๆ ของบื้ริ็ษััทุเพื�อ

ไม่่ให้กร็ะทุบื้สิทุธิภายใต้้กร็อบื้กฎหม่ายของเจ้าของ

ข้อม่่ลแต่้ละกลุ่ม่ม่ากเกินไป ร็วัม่ถึงเป็นนโยบื้ายการ็

กำากับื้ด่้แลและบื้ร็ิหาร็จัด้การ็การ็ปร็ะม่วัลผู้ลข้อม่่ล

ดั้งกล่าวัให้ถ่กต้้องต้าม่ม่าต้ร็ฐานทุ้�ร็ะบุื้ไว้ัโด้ยหน่วัยงาน

กำากับื้ด่้แล โด้ยม้่จุด้ปร็ะสงค์ให้พนักงานและบุื้คคล

ทุ้�เก้�ยวัข้องของบื้ริ็ษััทุยึด้ถือและปฏิิบัื้ติ้ต้าม่

ทัุ�งน้�สาม่าร็ถศึกษัาร็ายละเอ้ยด้เพิ�ม่เติ้ม่ของนโยบื้าย

ควัาม่ปลอด้ภัยของข้อม่่ลทุ้�เว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้� 

https://investor.dohome.co.th/storage/corpo-

rate-governance/download/20211115-dohome-da-

ta-protection-policy-th.pdf 

คู่ค้า

ลูกค้า

สังคมและ
ส่วนรวม

เจ้าหน่�

คู่แข่่ง

บื้ริ็ษััทุม้่กร็ะบื้วันการ็ในการ็คัด้เลือกค่่ค้าโด้ยการ็ให้ค่่ค้าแข่งขันบื้นข้อม่่ลทุ้�เทุ่าเทุ้ยม่กัน และคัด้เลือกค่่ค้า
ด้้วัยควัาม่ยุติ้ธร็ร็ม่ภายใต้้หลักเกณฑ์์ในการ็ปร็ะเมิ่นและคัด้เลือกค่่ค้าของบื้ริ็ษััทุฯ นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุยังได้้
จัด้ทุำาร่็ปแบื้บื้สัญญาทุ้�เหม่าะสม่และเป็นธร็ร็ม่แก่ค่่สัญญาทุุกฝ่่าย และจัด้ให้ม้่ร็ะบื้บื้ติ้ด้ต้าม่เพื�อให้มั่�นใจ
ว่ัาได้้ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่เงื�อนไขของสัญญาอย่างคร็บื้ถ้วัน และป้องกันการ็ทุุจริ็ต้และปร็ะพฤติ้มิ่ชั้อบื้ในทุุก
ขั�นต้อนของกร็ะบื้วันการ็จัด้หา โด้ยบื้ริ็ษััทุซื�อสินค้าจากค่่ค้าต้าม่เงื�อนไขทุางการ็ค้า ต้ลอด้จนปฏิิบัื้ติ้ต้าม่
สัญญาต่้อค่่ค้าอย่างเคร่็งครั็ด้

บื้ริ็ษััทุรั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อล่กค้าโด้ยการ็รั็กษัาคุณภาพและม่าต้ร็ฐานของสนิค้าและบื้ริ็การ็ ร็วัม่ถึงการ็ต้อบื้สนอง
ต่้อควัาม่ต้้องการ็ของล่กค้าให้คร็บื้ถ้วันและคร็อบื้คลุม่ให้ม่ากทุ้�สุด้ เพื�อมุ่่งเน้นการ็สร้็างควัาม่พึงพอใจให้
แก่ล่กค้าในร็ะยะยาวั นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุคำานึงถึงสุขลักษัณะและอนามั่ยของล่กค้าในการ็บื้ริ็โภคสินค้าและ
บื้ริ็การ็ของบื้ริ็ษััทุ และการ็ให้ข้อม่่ลเก้�ยวักับื้สินค้าและบื้ริ็การ็ทุ้�ถ่กต้้องและคร็บื้ถ้วันแก่ล่กค้า ร็วัม่ทัุ�งยัง
จัด้ให้ม้่ชั้อ่งทุางให้ล่กค้าของบื้ริ็ษััทุสาม่าร็ถแจ้งปัญหาสินค้าและบื้ริ็การ็ทุ้�ไม่่เหม่าะสม่เพื�อทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ จะได้้
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเก้�ยวักับื้สินค้าและบื้ริ็การ็ของบื้ริ็ษััทุได้้อย่างร็วัด้เร็็วั ต้ลอด้จนร็กัษัาควัาม่ลับื้ของ
ล่กค้า และไม่่นำาไปใช้ั้เพื�อปร็ะโยชั้น์ของต้นเอง หรื็อผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องโด้ยมิ่ชั้อบื้

บื้ริ็ษััทุใสใ่จและใหค้วัาม่สำาคัญต่้อควัาม่ปลอด้ภยัต่้อสังคม่ สิ�งแวัด้ลอ้ม่และคณุภาพช้ั้วัติ้ของผู้่ค้นทุ้�ม้่ส่วัน
เก้�ยวัข้องกับื้การ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ และส่งเสริ็ม่ให้พนักงานของบื้ริ็ษััทุม้่จติ้สำานึกและควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้
ต่้อสิ�งแวัด้ล้อม่และสังคม่ ร็วัม่ทัุ�งจัด้ให้ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายและร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง
อย่างเคร่็งครั็ด้ นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุพยายาม่เข้าไปม้่ส่วันร่็วัม่ในกิจกร็ร็ม่ต่้างๆ ทุ้�เป็นการ็สร้็างและรั็กษัาไว้ั
ซึ�งสิ�งแวัด้ล้อม่และสังคม่ต้ลอด้จนส่งเสริ็ม่วััฒนธร็ร็ม่ในทุ้องถิ�นทุ้�บื้ริ็ษััทุด้ำาเนินกิจการ็อย่่

บื้ริ็ษััทุจะปฏิิบัื้ติ้ต้าม่เงื�อนไขต่้างๆ ต้าม่สญัญาทุ้�ม้่ต่้อเจ้าหน้�เป็นสำาคัญ ร็วัม่ทัุ�ง การ็ชั้ำาร็ะคืนเงินต้้น ด้อกเบื้้�ย
และการ็ด่้แลหลักปร็ะกันต่้างๆ ภายใต้้สัญญาทุ้�เก้�ยวัข้อง

บื้ริ็ษััทุปร็ะพฤติ้ต้าม่กร็อบื้การ็แข่งขันทุ้�ด้้ ม้่จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณและอย่่ในกร็อบื้ของกฎหม่าย ร็วัม่ทัุ�งสนับื้สนุน
และส่งเสริ็ม่นโยบื้ายการ็แข่งขันอย่างเสร้็และเป็นธร็ร็ม่
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การดำาเนินการหุ้ลังการเกิดผลกระทบติ�อข้อม้ล

1. บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้ใหค้ณะทุำางานคุ้ม่คร็องขอ้ม่่ลส่วัน

บุื้คคลม้่หน้าทุ้�ในการ็กำาหนด้นโยบื้ายและม่าต้ร็การ็

 ในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็เหตุ้การ็ณ์ทุ้�อาจส่งผู้ลเป็นเหตุ้

ละเมิ่ด้ข้อม่่ลส่วันบืุ้คคล โด้ยปร็ะสานกับื้หน่วัย

งานทุ้�เก้�ยวัข้อง และหน่วัยงานต้ร็วัจสอบื้ 

2. กร็ณ้เกิด้เหตุ้ละเมิ่ด้ข้อม่่ลส่วันบุื้คคลทุ้�กำาหนด้ไว้ั 

บื้ริ็ษััทุกำาหนด้ให้คณะทุำางานคุ้ม่คร็องข้อม่่ลส่วัน

บุื้คคลเปน็ผู้่้ทุำาหนา้ทุ้�รั็บื้แจ้งเหต้กุาร็ณ ์และบื้ร็หิาร็

จัด้การ็เหตุ้การ็ณ์ดั้งกล่าวัก่อน ร็วัม่ถึงต้้อง

 ทุำาหน้าทุ้�ในการ็ร็ายงานเหตุ้การ็ณ์ดั้งกล่าวัให้

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุทุร็าบื้เพื�อจัด้เต้ร้็ยม่เอกสาร็

ร็ายงานจัด้ส่งให้แก่สำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็

คุ้ม่คร็องข้อม่่ลส่วันบุื้คคลภายในกร็อบื้ร็ะยะเวัลา

การ็ร็ายงานนับื้แต่้ทุร็าบื้เหตุ้ และให้แจ้งเหตุ้แก่

เจ้าของข้อม่่ลส่วันบุื้คคลกร็ณ้ได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้ 

3. ภายหลังสิ�นสุด้เหตุ้ละเมิ่ด้ดั้งกล่าวั คณะทุำางาน

คุ้ม่คร็องขอ้ม่่ลส่วันบื้คุคลม้่หน้าทุ้�ในการ็ต้ร็วัจสอบื้

และสอบื้ทุาน เพื�อพิจาร็ณาสาเหตุ้ของเหตุ้การ็ณ์

ดั้งกล่าวัและจัด้ทุำาร็ายงานเสนอต่้อคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุทุร็าบื้ และเพื�อเป็นแผู้นในการ็ปรั็บื้ปรุ็งแก้ไข

ป้องกันเหตุ้ละเมิ่ด้ทุ้�อาจเกิด้ขึ�นในอนาคต้ต่้อไป

4. บื้ริ็ษััทุต้้องทุบื้ทุวันแผู้นการ็ด้ำาเนินการ็เพื�อบื้ริ็หาร็

จัด้การ็เหตุ้การ็ณ์ละเม่ิด้ข้อม่่ลส่วันบืุ้คคลอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั็�ง หรื็อเมื่�อม้่การ็เปล้�ยนแปลงทุ้�

 ส่งผู้ลกร็ะทุบื้กับื้แผู้นดั้งกล่าวั

การ็ติ้ด้ต่้อ รั็บื้คำาร้็องขอใช้ั้สิทุธิ และช่ั้องทุางการ็แจ้ง

เหต้กุาร็ณล์ะเม่ดิ้ข้อม่่ลส่วันบื้คุคล โด้ยต้ดิ้ต่้อเจ้าหน้าทุ้�

คุ้ม่คร็องข้อม่่ลส่วันบุื้คคลของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

สถิืติิความปลอดภัยของข้อม้ลส�วนบุคคล

Email	 : dpo@dohome.co.th 

ไปรษณีย์	: บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น) สำานักงานใหญ่

   ดิ้นแด้ง เลขทุ้� 60 ถนนวิัภาวัด้้รั็งสิต้ 

   แขวังสาม่เสนใน เขต้พญาไทุ 

   กรุ็งเทุพม่หานคร็ 10400 

โทรศัพท์	: 02-027-8787 และ 1746

นโยบายความปลอดภัย	และการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้พัฒนาร็ะบื้บื้เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศให้ม้่

ปร็ะสิทุธิภาพ และปลอด้ภัย สอด้คล้องต้าม่กฎหม่าย

ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ เพื�อร็องรั็บื้การ็

ขยายธุร็กิจแบื้บื้ยั�งยืน โด้ยด้ำาเนินการ็พัฒนาร็ะบื้บื้

เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ การ็จัด้เก็บื้ฐานข้อม่่ล การ็

ปร็ะม่วัลผู้ล การ็แสด้งผู้ล การ็เผู้ยแพร่็ สอด้คล้องกับื้

เทุคโนโลย้ ดิ้จิต้อล และควัาม่ต้้องการ็ของธุร็กิจ โด้ย

ส่งเสริ็ม่และพัฒนาบุื้คลากร็ให้ม้่ควัาม่ร้่็ ทัุกษัะ ควัาม่

เช้ั้�ยวัชั้าญการ็ใช้ั้งานร็ะบื้บื้เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ จัด้หา

เทุคโนโลย้ทุ้�ทัุนสมั่ยเพื�อสนับื้สนุนการ็ทุำางานให้ม้่

ปร็ะสิทุธิภาพ โด้ยคำานึงถึงต้้นทุุนและปร็ะโยชั้น์ต่้อ

ธุร็กิจ ร็วัม่ถึงการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงด้้านควัาม่

มั่�นคงปลอด้ภัยของร็ะบื้บื้เคร็ือข่ายคอม่พิวัเต้อร็์ และ

ร็ะบื้บื้เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุฯ ให้

ควัาม่สำาคัญในการ็จัด้เก็บื้ควัาม่ลับื้ของข้อม่่ลต่้างๆ 

อาทิุ ข้อม่่ลของล่กค้า ค่่ค้า เป็นต้้น โด้ยได้้กำาหนด้สิทุธิ

การ็เข้าถึงข้อม่่ลและร็ะบื้บื้ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้ข้อม่่ลทุ้�เป็น

ควัาม่ลับื้ต้าม่อำานาจและควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของพนักงาน

แต่้ละร็ะดั้บื้ บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็จัด้เต้ร้็ยม่ม่าต้ร็การ็ต่้างๆ  

ในการ็ร็กัษัาควัาม่มั่�นคงปลอด้ภยัของร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศ 

โด้ยม้่แนวัปฏิิบัื้ติ้ด้้านเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศดั้งน้�

2563 2564

จำานวันข้อร้็องเร้็ยนเรื็�องการ็รั็�วัไหลของข้อม่่ลส่วันบุื้คคล 0 0

จำานวันข้อร้็องเร้็ยนเรื็�องการ็รั็�วัไหลของข้อม่่ลส่วันบุื้คคล 0 0

จากหน่วัยงานกำากับื้ด่้แลกิจการ็ 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564110



• บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ะบื้บื้การ็รั็กษัาควัาม่ปลอด้ภัยของ

ข้อม่่ลในการ็รั็กษัาควัาม่ลับื้ของข้อม่่ลปร็ะเภทุ 

Confidential Data โด้ยได้้ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ ร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อ

บัื้งคับื้ และม่าต้ร็ฐานต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง ร็วัม่ถึง

 การ็ป้องกันการ็นำาข้อม่่ลไปใช้ั้โด้ยมิ่ชั้อบื้ การ็

เปล้�ยนแปลงข้อม่่ลต่้างๆ โด้ยไม่่ได้้รั็บื้อนุญาต้

• บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ตั้�งหน่วัยงานทุ้� ด่้แลด้้านควัาม่เส้�ยง

และป้องกันภัยคุกคาม่ทุางเทุคโนโลย้ โด้ยเฉพาะ 

ทุ้�ม้่ม่าต้ร็การ็การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ ด้้านควัาม่เส้�ยง

ด้้านเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ

• บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่การ็จัด้สร็ร็และบื้ริ็หาร็ทุรั็พยากร็

ด้้านเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ เพื�อร็องรั็บื้การ็ขยาย

ตั้วัของธุร็กิจ และควัาม่ต่้อเนื�องในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

ปร็ะกอบื้กับื้การ็นำาเทุคโนโลย้ต่้างๆ ทุ้�ทัุนสมั่ย ม่า

ช่ั้วัยในการ็วิัเคร็าะห์ และตั้ด้สินใจ และการ็นำาเอา

ร็ะบื้บื้ RPA (Robotic Process Automation) ม่า

ช่ั้วัยลด้ร็ะยะเวัลาการ็ทุำางานและเพิ�ม่ปร็ะสิทุธิผู้ล

ได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ

• บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ ข้อบัื้งคับื้ 

และม่าต้ร็ฐานต้่างๆ ทุ้� เ ก้�ยวัข้องกับื้การ็ใช้ั้

เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ 

นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งเน้นทุ้�จะปร็ะกอบื้ธุร็กิจด้้วัยควัาม่ซื�อสัต้ย์

สุจริ็ต้ เป็นธร็ร็ม่ ม้่จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณ ต้าม่หลักจริ็ยธร็ร็ม่ โด้ย

เคาร็พต่้อทุรั็พย์สินทุางปัญญาของผู้่้อื�น โด้ยให้

บุื้คลากร็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย หรื็อข้อกำาหนด้เก้�ยวักับื้

ทุรั็พย์สินทุางปัญญา โด้ยผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานม้่หน้า

ทุ้�ต้้องสร้็างสร็ร็ค์งานทุ้�ม้่ สิทุธิบัื้ต้ร็ ลิขสิทุธิ� ต้ลอด้จน

ช่ั้วัยปกป้องรั็กษัาทุรั็พย์สินทุางปัญญา อาทิุเช่ั้น สิทุธิ

บัื้ต้ร็ ลิขสิทุธิ� เครื็�องหม่ายการ็ค้า ควัาม่ลับื้ทุางการ็ค้า 

ซึ�งม้่ควัาม่สำาคัญต่้อการ็แข่งขันทุางธุร็กิจ โด้ยจะต้้องใช้ั้

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญในการ็กำาหนด้ม่าต้ร็การ็ การ็

จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงและควัาม่มั่�นคงปลอด้ภัยทุาง

เทุคโนโลย้ ดั้งต่้อไปน้�

• บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็จัด้ทุำาและทุด้สอบื้แผู้นร็องรั็บื้กร็ณ้

ทุ้�เกิด้ภัยพิบัื้ติ้ทุ้�ม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศ 

(BCP: Business Continuity Plan) อยา่งสม่ำ�าเสม่อ 

• บื้ริ็ษััทุฯ ม้่หน่วัยงานทุ้�ทุำาการ็ทุด้สอบื้ และซ้อม่แผู้น

 การ็รั็บื้มื่อภัยคุกคาม่ด้้านเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ

และกำาหนด้ให้ม้่แผู้นฉุกเฉินกร็ณ้ทุ้�ม้่เหตุ้การ็ณ์ทุ้�

ทุำาให้ร็ะบื้บื้ต่้างๆ หยุด้ทุำางาน (DRP: Disaster 

Recovery Plan)

• ติ้ด้ตั้�งร็ะบื้บื้ Firewall, Waf, CloudFront เพื�อ

ป้องกันภัยคุกคาม่ต่้าง ๆ  และเฝ้่าร็ะวัังต้ลอด้เวัลา 

ม้่ร็ะบื้บื้การ็แจ้งเตื้อนให้ทุร็าบื้ล่วังหน้า กร็ณ้ทุ้�ม้่

พฤติ้กร็ร็ม่ทุ้�ม้่ลักษัณะเป็นภัยคุกคาม่เกิด้ขึ�น

• วัางแผู้นและบื้ริ็หาร็ควัาม่มั่�นคงปลอด้ภัยสาร็สนเทุศ

 ต้าม่ม่าต้ร็ฐานสากล เข่น ISO/IEC 27001

 (Information Security) 

• บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ควัาม่ต้ร็ะหนักร้่็ด้้านควัาม่ปลอด้ภัย

ไซเบื้อร์็ทุ้�เก้�ยวักับื้ภัยคุกคาม่ และให้ควัาม่ร้่็ ปล่กฝั่ง

 ให้พนักงาน เข้าใจในควัาม่เส้�ยงต่้างๆ ทุ้�จะเกิด้ขึ�น 

สิทุธิเหล่านั�นอย่างม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ ร็วัม่ถึงเคาร็พใน

สิทุธิของเจ้าของทุรั็พย์สินทุางปัญญาด้้วัย อาทิุเช่ั้น การ็

ใช้ั้โปร็แกร็ม่คอม่พิวัเต้อร็์ทุ้� ม้่ลิขสิทุธิ� ถ่กต้้องต้าม่

กฎหม่าย ไม่่ติ้ด้ตั้�งโปร็แกร็ม่ทุ้�ไม่่ได้้รั็บื้อนุญาต้ม่าลงใน

อุปกร็ณ์คอม่พิวัเต้อร์็ของบื้ริ็ษััทุ ไม่่ละเมิ่ด้ลิขสิทุธิ�

ซอฟท์ุแวัร์็ ต้ลอด้จนบื้ร็ิหาร็จัด้การ็การ็เข้าถึงสื�อเครื็อ

ข่ายสังคม่ออนไลน์ทุุกปร็ะเภทุ ร็วัม่ถึงการ็เผู้ยแพร็่

ข้อควัาม่ ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหวั เส้ยง ข้อม่่ลใด้ๆ ให้

ม้่ควัาม่มั่�นคงปลอด้ภัยในการ็ใช้ั้ปร็ะโยชั้น์จากสื�อสังคม่

ออนไลน์

25632562 2564

จำานวันข้อม่่ลทุ้�ม้่การ็รั็�วัไหล 0 0 0

จำานวันข้อม่่ลทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้ล่กค้าทุ้�ม้่การ็รั็�วัไหล 0 0 0

จำานวันล่กค้าทุ้�ได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้จากกร็ณ้ทุ้�ข้อม่่ลรั็�วัไหล 0 0 0
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นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้านสิทธิุมนุษยชำน

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายสนบัื้สนุนและเคาร็พการ็ปกปอ้งสิทุธิ

ม่นุษัยชั้น โด้ยการ็ปฏิิบัื้ติ้ต่้อผู้่้ม้่ส่วันทุ้�เก้�ยวัข้องไม่่ว่ัาจะ

เป็นพนักงาน ชุั้ม่ชั้น และสังคม่ร็อบื้ข้างด้้วัยควัาม่

เคาร็พในคุณค่าของควัาม่เป็นม่นุษัย์ คำานึงถึงควัาม่

เสม่อภาคและเสร้็ภาพทุ้�เทุ่าเทุ้ยม่กัน ไม่่ละเม่ดิ้สิทุธิขั�น

พื�นฐาน และไม่่เลือกปฏิิบัื้ติ้ไม่่ว่ัาจะเป็นในเรื็�องของ เชืั้�อ

ชั้าติ้ สัญชั้าติ้ ศาสนา ภาษัา ส้ผิู้วั เพศ อายุ การ็ศึกษัา 

สภาวัะร็่างกาย หร็ือสถานะทุางสังคม่ ร็วัม่ถึงจัด้ให้ม้่

การ็ด่้แลไม่่ให้ธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ เข้าไปม้่ส่วันเก้�ยวัข้อง

กับื้การ็ละเม่ิด้สิทุธิม่นุษัยชั้น เช่ั้น การ็ใช้ั้แร็งงานเด้็ก 

และการ็คุกคาม่ทุางเพศ เป็นต้้น

บื้ริ็ษััทุฯ มุ่่งมั่�นให้การ็เคาร็พสทิุธิม่นุษัยชั้นเปน็ไปอย่าง

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ บื้ริ็ษััทุฯ ได้้ด้ำาเนินการ็สร้็างองค์ควัาม่

ร้่็ด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น และปล่กจิต้สำานึกให้บุื้คลากร็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักสิทุธิม่นุษัยชั้น และหลักสากล

ทุ้�เก้�ยวัข้อง และเพื�อให้มั่�นใจว่ัาการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

ปร็าศจากการ็ละเม่ิด้สิทุธิม่นุษัยชั้นในทุุกกิจกร็ร็ม่ทุาง

ธุร็กิจ ร็วัม่ถึงผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกฝ่่าย และสนับื้สนุนให้ค่่ค้า

และผู้่้ร่็วัม่ธุร็กิจ ด้ำาเนินธุร็กิจโด้ยไม่่เก้�ยวัข้องกับื้การ็

ละเมิ่ด้สิทุธิม่นุษัยชั้น

หมวดท่ี่�	4	 การเปิดเผยข้่อมูลและความโปร่งใส	
(Disclosure	and	Transparency)

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญต่้อการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลสำาคัญทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้บื้ริ็ษััทุฯ  ทัุ�งข้อม่่ลทุางการ็เงินและข้อม่่ล

ทุ้�มิ่ใช่ั้ข้อม่่ลทุางการ็เงินอย่างถ่กต้้อง คร็บื้ถ้วัน ทัุนเวัลา 

และโปร่็งใส ต้าม่ข้อกำาหนด้ของสำานักงาน ก.ล.ต้. และ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ ต้ลอด้จนข้อม่่ลอื�นๆ ทุ้�อาจม้่ผู้ล 

กร็ะทุบื้ต่้อร็าคาหลักทุรั็พย์ของบื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งล้วันม้่ผู้ลต่้อ

กร็ะบื้วันการ็ต้ดั้สินใจของผู้่ล้งทุุนและผู้่ม้้่ส่วันได้้เส้ยของ

บื้ริ็ษััทุฯ ดั้งน้�

(1) ม้่กลไกทุ้�จะด่้แลให้มั่�นใจได้้ว่ัาข้อม่่ลทุ้�เปิด้เผู้ยต่้อ

นักลงทุุนถ่กต้้อง ไม่่ทุำาให้สำาคัญผิู้ด้ และเพ้ยงพอ

ต่้อการ็ตั้ด้สินใจของนักลงทุุน

(2) จัด้ให้ม้่เจ้าหน้าทุ้�ฝ่่ายนักลงทุุนสัม่พันธ์ (Investor 

Relations) เพื�อทุำาหน้าทุ้�ติ้ด้ต่้อสื�อสาร็ หรื็อช้ั้�แจง

ร็ายละเอ้ยด้กับื้นักลงทุุนหรื็อผู้่้ถือหุ้น โด้ยเผู้ยแพร่็

ข้อม่่ลของบื้ร็ิษััทุ ข้อม่่ลทุางการ็เงินและข้อม่่ล

ทัุ�วัไปของบื้ริ็ษััทุ ให้แก่ผู้่้ถือหุ้น นักวิัเคร็าะห์หลัก

ทุรั็พย์ และหน่วัยงานทุ้�เก้�ยวัข้องรั็บื้ทุร็าบื้ผู่้านช่ั้อง

ทุางต่้างๆ กล่าวัคือ การ็ร็ายงานต่้อสำานักงาน 

ก.ล.ต้. ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ และเว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ 

นอกจากน้�ยังให้ควัาม่สำาคัญในการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ล

อย่างสม่ำ�าเสม่อทัุ�งภาษัาไทุยและภาษัาอังกฤษั 

เพื�อให้ผู้่้ถือหุ้นได้้รั็บื้ข่าวัสาร็เป็นปร็ะจำาผู่้านทุาง

เว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุโด้ยข้อม่่ลทุ้�อย่่บื้นเว็ับื้ไซต์้จะม้่

การ็ปรั็บื้ปรุ็งให้ทัุนสมั่ยอย่่เสม่อ ตั้วัอย่างข้อม่่ลทุ้�

แสด้งอย่บ่ื้นเว็ับื้ไซต์้ เช่ั้น วิัสัยทัุศน์ พันธกิจ งบื้การ็

เงิน ข่าวัปร็ะชั้าสัม่พันธ์ ร็ายงานปร็ะจำาปี 

โคร็งสร้็างการ็จัด้การ็ข้อม่่ลกร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ 

ต้ลอด้จนโคร็งสร้็างการ็ถือหุ้นและผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ หนังสือเชิั้ญปร็ะชุั้ม่ เป็นต้้น ทัุ�งน้�สาม่าร็ถ

ติ้ด้ต่้อนักลงทุุนสัม่พันธ์เพื�อขอข้อม่่ลของบื้ริ็ษััทุฯ 

ดั้งน้�

(1) ทุางโทุร็ศัพท์ุ : 062-197-6688

(2) ทุางอ้เม่ล์ : IR@dohome.co.th

(3) เว็ับื้ไซต์้นักลงทุุนสัม่พันธ์ของบื้ริ็ษััทุฯ : http://

investor.dohome.co.th/th

การประชุำมนักวิเคราะห์ุ้หุ้ลักทรัพย์

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ใหม้้่การ็บื้ร็ร็ยาย เพื�อช้ั้�แจงร็ายละเอ้ยด้

ร็วัม่ถึงข้อม่่ลต่้างๆ สำาหรั็บื้นักวิัเคร็าะห์ นักลงทุุน ร็วัม่

ถึงผู้่้ถือหุ้น เพื�อเปิด้เผู้ยผู้ลการ็ด้ำาเนินงานโด้ยจัด้ทุำา

เอกสาร็การ็นำาเสนอเป็นร็ายไต้ร็ม่าส ทัุ�งน้�หากม้่

เหตุ้การ็ณ์หรื็อการ็เปล้�ยนแปลงทุ้�ม้่นัยสำาคัญ กลุ่ม่

บื้ริ็ษััทุฯ จะด้ำาเนินการ็สื�อสาร็แจ้งให้ทุร็าบื้อย่าง

สม่ำ�าเสม่อ โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้กิจกร็ร็ม่ ดั้งน้� 

กิจกร็ร็ม่พบื้นักลงทุุน และการ็เย้�ยม่ชั้ม่กิจการ็

ในปี 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ เปิด้โอกาสให้นักวิัเคร็าะห์ นัก

ลงทุุน ร็วัม่ถึงผู้่้ถือหุ้น ทัุ�งในปร็ะเทุศและต่้างปร็ะเทุศ

เข้าพบื้ ผู้่้บื้ริ็หาร็ เพื�อให้รั็บื้ทุร็าบื้ถึงข้อม่่ลผู้ลการ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจทุ้�ผู่้านม่า การ็วัางกลยทุุธ์ทุ้�สำาคัญ ร็วัม่ถงึแนวัโนม้่

การ็เติ้บื้โต้ของธุร็กิจ โด้ยผู่้านกิจกร็ร็ม่หลากหลายร่็ป

แบื้บื้ ดั้งต่้อไปน้�

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564112



(1) การ็เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่พบื้ปะนักลงทุุน (Virtual 

Meetings) ร็วัม่ 3 ครั็�ง ซึ�งเป็นนักลงทุุนสถาบัื้น

 ในปร็ะเทุศและนักลงทุุนสถาบัื้นต่้างปร็ะเทุศ 

(2) การ็ปร็ะชุั้ม่ทุางโทุร็ศัพท์ุร่็วัม่กับื้นักลงทุุน 

(Conference Call) จากนักลงทุุนในปร็ะเทุศ 

38 ครั็�ง และนักลงทุุนต่้างปร็ะเทุศ 11 ครั็�ง เพื�อ

 สอบื้ถาม่ข้อม่่ลของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ 49 ครั็�ง

(3) การ็สื�อสาร็ต้อบื้ข้อซักถาม่ทุางโทุร็ศัพท์ุร่็วัม่กับื้

 นักลงทุุน โด้ยเฉล้�ยปร็ะม่าณ 360 ครั็�ง/เดื้อน

(4) การ็จัด้กิจกร็ร็ม่ Analyst Meeting ร็วัม่ 4 ครั็�ง 

ซึ�งเป็นนักลงทุุนสถาบัื้นในปร็ะเทุศทุ้�เข้าร่็วัม่

ต่้อครั็�งโด้ยปร็ะม่าณ 40 สถาบื้นั (ครั็�งทุ้� 1 จัด้

ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 23 กุม่ภาพันธ์ 2564, ครั็�งทุ้� 2 

จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 13 พฤษัภาคม่ 2564, ครั็�งทุ้� 

3 จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 18 สิงหาคม่ 2564, ครั็�งทุ้� 

4 จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 15 พฤศจิกายน 2564)

(5) การ็จัด้กิจกร็ร็ม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนพบื้นักลงทุุน

 (Opportunity Day) ร็วัม่ 4 ครั็�ง จัด้ขึ�นโด้ยต้ลาด้

 หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย ซึ�งม้่นักวิัเคร็าะห์

หลักทุรั็พย์ นักลงทุุน ผู้่ถื้อหุ้น และสื�อม่วัลชั้น

เข้าร่็วัม่ (ครั็�งทุ้� 1 จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 5 เม่ษัายน 

2564, ครั็�งทุ้� 2 จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 14 พฤษัภาคม่ 

2564, ครั็�งทุ้� 3 จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 9 กันยายน 

2564, ครั็�งทุ้� 4 จัด้ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 17 พฤศจิกายน 

2564)

(6) การ็เข้าร่็วัม่กิจกร็ร็ม่อื�นๆ ทุ้�จัด้ขึ�นโด้ยนักลงทุุน

 สถาบัื้น (Investment Conference) ร็วัม่ 7 ครั็�ง 

ซึ�งม้่นักวิัเคร็าะห์หลักทุรั็พย์ นักลงทุุน ผู้่้ถือหุ้น

 และสื�อม่วัลชั้นเข้าร่็วัม่

(3) สนับื้สนุนให้ม้่การ็จัด้ทุำาคำาอธิบื้ายและการ็วิัเคร็าะห์

 ของฝ่่ายจัด้การ็ (Management Discussion and 

Analysis) เพื�อปร็ะกอบื้การ็เปิด้เผู้ยงบื้การ็เงินทุุก

ไต้ร็ม่าส ทัุ�งน้� เพื�อให้นักลงทุุนได้้รั็บื้ทุร็าบื้ข้อม่่ล

และเข้าใจการ็เปล้�ยนแปลงทุ้�เกิด้ขึ�นกับื้ฐานะการ็

เงินและผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุฯ ในแต่้ละ

ไต้ร็ม่าสได้้ด้้ยิ�งขึ�น นอกเหนือจากข้อม่่ลตั้วัเลขใน

งบื้การ็เงินเพ้ยงอย่างเด้้ยวั

(4) เปิด้เผู้ยข้อม่่ลเก้�ยวักับื้บื้ทุบื้าทุและหน้าทุ้�ของ

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และคณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย 

จำานวันครั็�งของการ็ปร็ะชัุ้ม่และการ็เข้าปร็ะชุั้ม่ใน

ปีทุ้�ผู่้านม่า และควัาม่เห็นจากการ็ทุำาหน้าทุ้� ร็วัม่ทัุ�ง

 การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และพัฒนาควัาม่ร้่็ด้้านวิัชั้าช้ั้พอย่าง

ต่้อเนื�องในร็ายงานปร็ะจำาปี ร็วัม่ถึงการ็เปิด้เผู้ย

นโยบื้ายการ็จ่ายค่าต้อบื้แทุนแก่กร็ร็ม่การ็และ

 ผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง ร็วัม่ทัุ�งร่็ปแบื้บื้หรื็อลักษัณะของ

ค่าต้อบื้แทุน ทัุ�งน้� จำานวันเงินค่าต้อบื้แทุนทุ้�เปิด้

เผู้ยควัร็ร็วัม่ถึงค่าต้อบื้แทุนทุ้�กร็ร็ม่การ็แต้่ละทุ่าน

ได้้รั็บื้จากการ็เป็นกร็ร็ม่การ็ของบื้ริ็ษััทุย่อยด้้วัย

(5) เปิด้เผู้ยค่าสอบื้บัื้ญช้ั้และค่าบื้ริ็การ็อื�นทุ้�ผู้่้สอบื้

บัื้ญช้ั้ให้บื้ริ็การ็ นอกจากการ็เผู้ยแพร็ข้่อม่่ลในแบื้บื้ 

56-1One Report ต้าม่เกณฑ์์ทุ้�กำาหนด้และผู้่าน

ช่ั้องทุางของต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ คณะกร็ร็ม่การ็จะ

พิจาร็ณาให้ม้่การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลทัุ�งภาษัาไทุยและ

ภาษัาอังกฤษัผู้่านทุางชั้่องทุางอื�นด้้วัย เช่ั้น 

เว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ พร้็อม่ทัุ�งนำาเสนอข้อม่่ลให้เป็น

ปัจจุบัื้น

หมวดท่ี่�	5	 ความรับผิดชุอบข่องคณะกรรมการ	
(Responsibilities	of	the	Board	
of	Directors)

1.	 โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการ

	 ชุำดย�อย

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุปร็ะกอบื้ด้้วัยบุื้คคลทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ติ้

หลากหลาย ทัุ�งในด้้านควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถและ

ปร็ะสบื้การ็ณ์ทุ้�สาม่าร็ถเอื�อปร็ะโยชั้น์ให้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ 

โด้ยเป็นผู้่้ม้่บื้ทุบื้าทุสำาคัญในการ็กำาหนด้นโยบื้ายและ

ภาพร็วัม่ขององค์กร็ ต้ลอด้จนม้่บื้ทุบื้าทุสำาคัญในการ็

กำากับื้ด่้แล ต้ร็วัจสอบื้ และปร็ะเมิ่นผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน

ของบื้ริ็ษััทุฯ ให้เป็นไปต้าม่แผู้นทุ้�วัางไว้ั 

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุม้่จำานวันอย่างน้อย 5 ทุ่าน แต่้ไม่่

เกิน 12 ทุ่าน โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุปร็ะกอบื้ด้้วัย

กร็ร็ม่การ็อสิร็ะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวันกร็ร็ม่การ็ 

บื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งหม่ด้ และม้่จำานวันกร็ร็ม่การ็อสิร็ะอย่างน้อย 

3 คน อันจะทุำาให้เกิด้การ็ถ่วังดุ้ลในการ็พิจาร็ณาและ
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ออกเส้ยงในเรื็�องต่้างๆ อย่างเหม่าะสม่ ทัุ�งน้� กร็ร็ม่การ็

อิสร็ะของบื้ริ็ษััทุฯ ทุุกทุ่านม้่คุณสม่บัื้ติ้ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ใน

ปร็ะกาศคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุน ข้อบัื้งคับื้

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย ร็วัม่ถึงเกณฑ์์ ข้อ

กำาหนด้ และกฎหม่ายอื�นๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง  

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุม้่วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งคร็าวัละ

ไม่่เกิน 3 ปีต้าม่กฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้องกำาหนด้ โด้ย

กร็ร็ม่การ็อิสร็ะจะม้่วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งต่้อเนื�องไม่่

เกิน 9 ปี เว้ันแต่้ม้่เหตุ้ผู้ลและควัาม่จำาเป็นต้าม่ทุ้� คณะ

กร็ร็ม่การ็เห็นสม่ควัร็ นอกจากน้� กร็ร็ม่การ็และ

ผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถเข้าด้ำาร็งต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็

หรื็อผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุในเครื็อหรื็อบื้ริ็ษััทุอื�นได้้ แต่้

ต้้องเป็นไปต้าม่ข้อกำาหนด้ของสำานักงาน ก.ล.ต้. 

คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุน และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ 

ร็วัม่ถึงเกณฑ์์ ข้อกำาหนด้ และกฎหม่ายอื�นๆ ทุ้�เก้�ยวัข้อง 

โด้ยจะต้้องแจ้งต่้อทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุให้

รั็บื้ทุร็าบื้ ทัุ�งน้� กร็ร็ม่การ็แต่้ละคนจะด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนได้้ไม่่เกิน 5 บื้ริ็ษััทุ

นอกจากน้�  คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ ษััทุยังไ ด้้แ ต่้ง ตั้� ง

คณะอนุกร็ร็ม่การ็เพื�อช่ั้วัยในการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ดั้งน้� 

(1)	 คณะกรรมการบริหุ้าร ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็จำานวันอย่างน้อย 3 ทุ่าน เพื�อทุำาหน้าทุ้�

ช่ั้วัยสนับื้สนุนคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุในการ็บื้ริ็หาร็

จัด้การ็กิจการ็ของบื้ริ็ษััทุฯ ให้เป็นไปต้าม่นโยบื้าย 

แผู้นงาน ข้อบัื้งคับื้ และคำาสั�งใด้ๆ ร็วัม่ทัุ�งเป้าหม่าย

 ทุ้�กำาหนด้ไว้ั ภายใต้้กร็อบื้ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจาก

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

(2)	 คณะกรรมการติรวจสอบ ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้จำานวันอยา่งน้อย 3 ทุ่าน เพื�อทุำาหน้าทุ้�

ช่ั้วัยสนับื้สนุนคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุในการ็กำากับื้

ด่้แลและต้ร็วัจสอบื้การ็บื้ร็ิหาร็งาน การ็ควับื้คุม่

ภายใน และการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง 

ร็วัม่ทัุ�งการ็จัด้ทุำาร็ายงานทุางการ็เงิน เพื�อให้การ็

ปฏิิบัื้ติ้งานและการ็เปดิ้เผู้ยขอ้ม่่ลของ บื้ริ็ษััทุฯ เป็น

ไปอย่างโปร่็งใสและน่าเชืั้�อถือ

(3)	 คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค�าติอบแทน	

ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุนอย่างน้อย 3 ทุ่านเพื�อทุำาหน้าทุ้�สร็ร็หา

บุื้คคลทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ติ้เหม่าะสม่เพื�อด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง พิจาร็ณาร่็ปแบื้บื้

และหลักเกณฑ์์การ็จ่ายค่าต้อบื้แทุนของกร็ร็ม่การ็

และผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่งเพื�อเสนอควัาม่เห็นต่้อ

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุเพื�อพิจาร็ณาอนุมั่ติ้ และ/

หรื็อนำาเสนอต้่อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นพิจาร็ณาอนุมั่ติ้

ต่้อไป (แล้วัแต่้กร็ณ้) ร็วัม่ถึงพัฒนาผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้

ส่งของบื้ริ็ษััทุฯ 

(4)	 คณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง ปร็ะกอบื้ด้้วัย

กร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงจำานวันอย่างน้อย 3 

ทุ่าน เพื�อทุำาหน้าทุ้�ช่ั้วัยสนับื้สนุนคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุในการ็กำาหนด้นโยบื้ายด้้านการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่

เส้�ยงทุ้�เหม่าะสม่ เพ้ยงพอ ม้่ปร็ะสิทุธิภาพและ

ปร็ะสิทุธิผู้ล และกำากับื้ด่้แลให้ม้่ร็ะบื้บื้หรื็อ

กร็ะบื้วันการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงโด้ยร็วัม่ให้

อย่่ในร็ะดั้บื้ทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้

นอกจากน้� บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุเพื�อทุำา

หน้าทุ้�ในการ็ด้ำาเนินการ็ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ปร็ะชุั้ม่คณะ

กร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ และการ็ปร็ะชัุ้ม่ผู้่้ถือหุ้น ร็วัม่ทัุ�ง

สนับื้สนุนงานของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุโด้ยการ็ให้คำา

แนะนำาในเรื็�องข้อกำาหนด้ต้าม่กฎหม่ายและกฎร็ะเบ้ื้ยบื้

ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของคณะกร็ร็ม่การ็

ร็วัม่ทัุ�งปร็ะสานงานให้ ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ม่ติ้ของ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

2.	 บทบาท	 หุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

	 คณะกรรมการ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อผู้่้ถือหุ้นเก้�ยวั

กับื้การ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ และม้่หน้าทุ้�กำาหนด้

นโยบื้ายและทิุศทุางการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ทัุ�ง

กำากับื้ด่้แลให้การ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็เป็นไปต้าม่เป้าหม่าย 

วััต้ถุปร็ะสงค์ วิัสัยทัุศน์ กลยุทุธ์ และทิุศทุางในการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจ เพื�อปร็ะโยชั้น์ร็ะยะยาวัแก่ผู้่้ถือหุ้นภายใต้้

กร็อบื้ข้อกำาหนด้ของกฎหม่ายและหลักจร็ร็ยาบื้ร็ร็ณใน

การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ ขณะเด้้ยวักันก็คำานึงถึงผู้ลปร็ะโยชั้น์

ของผู้่้ม้่ส่วันได้้ส่วันเส้ยทุุกฝ่่าย ทัุ�งน้� โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้

ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ไว้ัในกฎบัื้ต้ร็ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564114



(1) นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็

 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็

ของบื้ริ็ษััทุฯ เป็นลายลักษัณ์อักษัร็ เพื�อนำาเสนอทุ้�

ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ได้้ใหค้วัาม่เห็นชั้อบื้นโยบื้าย

ดั้งกล่าวั ทัุ�งน้� การ็จัด้ทุำาค่่มื่อการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็

ม้่วััต้ถุปร็ะสงค์เพื�อเป็นแนวัทุางแก่กร็ร็ม่การ็

 ผู้่้บื้ริ็หาร็ และพนักงาน ในการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่นโยบื้าย

ดั้งกล่าวั โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้ให้ม้่การ็ทุบื้ทุวัน

นโยบื้ายดั้งกล่าวัเป็นปร็ะจำาทุุกปี

(2) หลักจร็ร็ยาบื้ร็ร็ณในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่เจต้นาร็ม่ณ์ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของ 

บื้ริ็ษััทุฯ อย่างโปร่็งใส ม้่คุณธร็ร็ม่ ม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อ

 ผู้่้ม้่ส่วันได้้ส่วันเส้ย ต้ลอด้จนสังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ 

โด้ยบื้ร็ิษััทุฯ ได้้จัด้ทุำาค่่มื่อจร็ร็ยาบื้ร็ร็ณในการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจ ซึ�งได้้รั็บื้อนุมั่ติ้จากคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุ และกำาหนด้ให้กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ พนักงาน 

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่โด้ยเคร่็งครั็ด้ ร็วัม่ทัุ�งได้้ปร็ะชั้าสัม่พันธ์

ให้เป็นทุ้�เข้าใจทัุ�วัทัุ�งองค์กร็ ทัุ�งน้� เพื�อส่งเสริ็ม่การ็

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ดั้งน้� 

(ก) จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณวั่าด้้วัยควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อ

 ผู้่้ถือหุ้น 

(ข) จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณว่ัาด้้วัยควัาม่สัม่พันธ์ต่้อล่กค้า

(ค) จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณว่ัาด้้วัยควัาม่สัม่พันธ์ต่้อค่่ค้า 

 ค่่แข่งทุางการ็ค้า และเจ้าหน้�

(ง) จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณวั่าด้้วัยควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อ

พนักงาน

(จ) จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณวั่าด้้วัยควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อ

สังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ 

(3) ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์

 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายขจดั้ปัญหาควัาม่ขดั้แย้งทุางผู้ล

ปร็ะโยชั้น์อย่างร็อบื้คอบื้ ด้้วัยควัาม่ซื�อสัต้ย์สุจริ็ต้

ม้่เหตุ้ผู้ลและเป็นอิสร็ะภายใต้้กร็อบื้จร็ิยธร็ร็ม่ทุ้�ด้้ 

เพื�อผู้ลปร็ะโยชั้น์ของ บื้ริ็ษััทุฯ เป็นสำาคัญ โด้ย

กำาหนด้ให้ผู้่้ทุ้�ม้่ส่วันเก้�ยวัข้องหรื็อเก้�ยวัโยงกับื้

ร็ายการ็ทุ้�พิจาร็ณาเปิด้เผู้ยข้อม่่ลเก้�ยวักับื้ส่วันได้้

เส้ยของต้นและผู้่ทุ้้�เก้�ยวัข้องให้บื้ริ็ษััทุฯ ทุร็าบื้ และ

ต้้องไม่่เข้าร่็วัม่การ็พิจาร็ณา ร็วัม่ถึงไม่่ม้่อำานาจ

อนุมั่ติ้ในร็ายการ็ดั้งกล่าวั

 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายในการ็ทุำาร็ายการ็เก้�ยวัโยงกัน 

และร็ายการ็ทุ้�ม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์ทุ้�

สอด้คล้องกับื้กฎหม่าย ต้ลอด้จนข้อบัื้งคับื้ของ

สำานักงาน ก.ล.ต้. คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลักทุรั็พย์

และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้

ทุุน และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ ร็วัม่ทัุ�งจะเปิด้เผู้ย

ร็ายการ็ดั้งกล่าวัไว้ัในร็ายงานปร็ะจำาปี และแบื้บื้

แสด้งร็ายการ็ข้อม่่ลปร็ะจำาปี (แบื้บื้ 56-1)

(4) การ็ควับื้คุม่ภายใน

 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่ร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายในเพื�อ

การ็กำากับื้ด่้แลและการ็ควับื้คุม่ภายใน ทัุ�งในร็ะดั้บื้

บื้ริ็หาร็และร็ะดั้บื้ปฏิิบัื้ติ้งานทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ โด้ย

บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็จัด้ตั้�งฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายในของ

 บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อทุำาหน้าทุ้�ปร็ะเมิ่นควัาม่เพ้ยงพอ

 ของร็ะบื้บื้ควับื้คุม่ภายในและร็ายงานผู้ลต้่อ

 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ต้าม่แผู้นการ็ต้ร็วัจสอบื้

ทุ้�วัางไว้ั

(5) การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่การ็กำากับื้ด่้แลร็ะบื้บื้และ

กร็ะบื้วันการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยงเพื�อลด้ผู้ล 

กร็ะทุบื้ต้่อธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ อย่างเหม่าะสม่โด้ย

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงจะพิจาร็ณา

กำาหนด้นโยบื้ายการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทัุ�งภายนอก

และภายในบื้ร็ิษััทุฯ ให้ม้่ควัาม่คร็อบื้คลุม่ และ

สอด้คล้องกับื้กลยุทุธ์และทิุศทุางของธุร็กิจ และ

นำาเสนอต้่อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุเพื�อพิจาร็ณา

อนุมั่ติ้

(6) ช่ั้องทุางการ็แจ้งเบื้าะแส

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุจัด้ให้ม้่กลไกในการ็ร็ับื้เรื็�อง

ร้็องเร้็ยนและการ็ด้ำาเนินการ็กร็ณ้ม้่การ็ชั้้�เบื้าะแส

การ็กร็ะทุำาผิู้ด้ทุางกฎหม่าย ควัาม่ไม่่ถ่กต้้องของ

ร็ายงานทุางการ็เงิน ร็ะบื้บื้ควับื้คุม่ภายในทุ้�บื้กพร่็อง

 หรื็อการ็ผิู้ด้จร็ร็ยาบื้ร็ร็ณธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ ผู่้าน
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กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ หรื็อกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ของบื้ริ็ษััทุฯ 

ได้้ ทัุ�งน้� ข้อม่่ลร้็องเร้็ยนและเบื้าะแสทุ้�แจ้งม่ายัง

บื้ริ็ษััทุฯ จะถ่กเก็บื้ไว้ัเป็นควัาม่ลับื้ โด้ยกร็ร็ม่การ็

อิสร็ะหรื็อกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้จะด้ำาเนินการ็สั�งการ็

ต้ร็วัจสอบื้ข้อม่่ลและหาแนวัทุางแกไ้ข (หากม้่) และ

จะร็ายงานต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุต่้อไป

(7) ร็ายงานของคณะกร็ร็ม่การ็

 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ม้่หน้าทุ้�สอบื้ทุานร็ายงาน

ทุางการ็เงิน โด้ยม้่ฝ่่ายบัื้ญช้ั้และผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ม่า

ปร็ะชุั้ม่ร่็วัม่กัน และนำาเสนอร็ายงานทุางการ็เงิน

ต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุทุุกไต้ร็ม่าส โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุเป็นผู้่้รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต้่องบื้การ็เงินร็วัม่ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อย ร็วัม่ทัุ�งสาร็สนเทุศทุางการ็

เงินทุ้�ปร็ากฏิในร็ายงานปร็ะจำาปี 

3.	 หุ้ลักปฏิิบัติิของคณะกรรมการ

หุ้ลักปฏิิบัติิ	 1	 : ต้ร็ะหนักถึงบื้ทุบื้าทุและควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็ในฐานะผู้่้นำาองค์กร็ทุ้�สร้็าง

คุณค่าให้แก่กิจการ็อย่างยั�งยืน

คณะกร็ร็ม่การ็ควัร็เข้าใจบื้ทุบื้าทุและต้ร็ะหนักถึงควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในฐานะผู้่้นำาทุ้�ต้้องกำากับื้ด่้แลให้องค์กร็ม้่การ็

บื้ริ็หาร็จัด้การ็ทุ้�ด้้ ร็วัม่ทัุ�งกำากับื้ด่้แลกิจการ็ให้นำาไปส่่

การ็สร้็างคุณค่าให้แก่กิจการ็อย่างยั�งยืน

หุ้ลักปฏิิบัติิ	2	: กำาหนด้วััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่ายหลัก

ของกิจการ็ทุ้�เป็นไปเพื�อควัาม่ยั�งยืน

คณะกร็ร็ม่การ็ควัร็กำาหนด้หรื็อด่้แลให้วััต้ถุปร็ะสงค์และ

เป้าหม่ายหลักของกิจการ็ (objectives) เป็นไปเพื�อควัาม่

ยั�งยืน โด้ยเป็นวััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่ายทุ้�สอด้คล้อง

กับื้การ็สร็้างคุณค่าให้ทัุ�งกิจการ็ ล่กค้า ผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย 

และสังคม่โด้ยร็วัม่

หุ้ลักปฏิิบัติิ	3	: เสริ็ม่สร้็างคณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล

คณะกร็ร็ม่การ็ควัร็ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในการ็กำาหนด้และ

ทุบื้ทุวันโคร็งสร้็างคณะกร็ร็ม่การ็ ทัุ�งในเรื็�องขนาด้ องค์

ปร็ะกอบื้สัด้ส่วันกร็ร็ม่การ็ทุ้�เป็นอิสร็ะ ทุ้�เหม่าะสม่และ

จำาเป็นต่้อการ็นำาพาองค์กร็ส่่วััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่าย

หลักทุ้�กำาหนด้ไว้ั ร็วัม่ทัุ�งกำากับื้ด่้แลให้การ็สร็ร็หาและ 

คัด้เลือกกร็ร็ม่การ็ม้่กร็ะบื้วันการ็ทุ้�โปร่็งใสและชัั้ด้เจน

เพื�อให้ได้้คณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�ม้่คุณสม่บื้ติั้สอด้คลอ้งกับื้องค์

ปร็ะกอบื้ทุ้�กำาหนด้ไว้ั

หุ้ลักปฏิิบัติิ	 4 : สร็ร็หาและพัฒนาผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง

และการ็บื้ริ็หาร็บุื้คลากร็

คณะกร็ร็ม่การ็ควัร็กำากับื้ด่้แลการ็บื้ริ็หาร็และพัฒนา

บุื้คลากร็ให้ม้่จำานวัน ควัาม่ร้่็ ทัุกษัะ ปร็ะสบื้การ็ณ์ และ

แร็งจ่งใจทุ้�เหม่าะสม่ และกำาหนด้ให้ม้่แผู้นสืบื้ทุอด้

ต้ำาแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเป็นการ็เต้ร้็ยม่

สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ใหญ่ และผู้่้บื้ริ็หาร็

ร็ะดั้บื้ส่ง ร็วัม่ทัุ�งกำากับื้ด่้แลให้ม้่การ็กำาหนด้โคร็งสร้็าง

ค่าต้อบื้แทุนและการ็ปร็ะเม่นิผู้ลด้ำาเนินงานของกจิการ็

หุ้ลักปฏิิบัติิ	 5	 : ส่งเสริ็ม่นวััต้กร็ร็ม่และการ็ปร็ะกอบื้

ธุร็กิจอย่างม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

คณะกร็ร็ม่การ็ควัร็ให้ควัาม่สำาคัญและสนับื้สนุนการ็

สร้็างนวััต้กร็ร็ม่ทุ้�ก่อให้เกิด้ม่่ลค่าแก่ธุร็กิจควับื้ค่่ไปกับื้

การ็สร้็างคุณปร็ะโยชั้น์ต่้อล่กค้าหรื็อผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้อง และ

ม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่และสิ�งแวัด้ล้อม่ และด่้แล

ให้ฝ่่ายจัด้การ็จัด้สร็ร็และจัด้การ็ทุรั็พยากร็ให้เป็นไป

อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ ปร็ะสิทุธิผู้ล โด้ยคำานึงถึงผู้ล 

กร็ะทุบื้และการ็พฒันาทุรั็พยากร็ เพื�อให้สาม่าร็ถบื้ร็ร็ลุ

วััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่ายหลักของกิจการ็ได้้อย่าง

ยั�งยืน

หุ้ลักปฏิิบัติิ	 6	 : ด่้แลให้ม้่ร็ะบื้บื้การ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่

เส้�ยงและการ็ควับื้คุม่ภายในทุ้�เหม่าะสม่

คณะกร็ร็ม่การ็ควัร็กำากับื้ด่้แลให้มั่�นใจวั่าบื้ริ็ษััทุฯ ม้่

ร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงและการ็ควับื้คุม่ภายในทุ้�จะ

ทุำาให้บื้ร็ร็ลุวััต้ถุปร็ะสงค์อย่างม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล และม้่การ็

ปฏิิบัื้ติ้ให้เป็นไปต้าม่กฎหม่ายและม่าต้ร็ฐานทุ้�เก้�ยวัข้อง

นอกจากน้� คณะกร็ร็ม่การ็จะต้ิด้ต้าม่ด่้แลและจัด้การ็

ควัาม่ขัด้แย้งของผู้ลปร็ะโยชั้น์ทุ้�อาจเกิด้ขึ�นได้้ร็ะหว่ัาง

บื้ริ็ษััทุฯ กับื้ฝ่่ายจัด้การ็ คณะกร็ร็ม่การ็ หรื็อผู้่้ถือหุ้น

ร็วัม่ไปถึงการ็ป้องกันการ็ใช้ั้ปร็ะโยชั้น์อันมิ่ควัร็ใน

ทุรั็พย์สิน ข้อม่่ลและโอกาสของบื้ริ็ษััทุฯ และการ็ทุำา

ธุร็กร็ร็ม่กับื้ผู้่้ทุ้�ม้่ควัาม่สัม่พันธ์เก้�ยวัโยงกับื้บื้ริ็ษััทุฯ ใน

ลักษัณะทุ้�ไม่่สม่ควัร็

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564116



หุ้ลักปฏิิบัติิ	7	: รั็กษัาควัาม่น่าเชืั้�อถือทุางการ็เงินและ

การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ล

คณะกร็ร็ม่การ็ม้่ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในการ็ด่้แลให้ร็ะบื้บื้

การ็จัด้ทุำาร็ายงานทุางการ็เงินและการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ล

สำาคัญต่้างๆ อย่างถ่กต้้อง เพ้ยงพอ ทัุนเวัลา เป็นไป

ต้าม่กฎเกณฑ์์ ม่าต้ร็ฐาน และแนวัปฏิิบัื้ติ้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

นอกจากน้� คณะกร็ร็ม่การ็ม้่หน้าทุ้�ในการ็ติ้ด้ต้าม่ด่้แล

ควัาม่เพ้ยงพอของสภาพคล่องทุางการ็เงินและควัาม่

สาม่าร็ถในการ็ชั้ำาร็ะหน้� และจัด้ให้ม้่กลไกทุ้�จะสาม่าร็ถ

แก้ไขปัญหาทุางการ็เงินในกร็ณ้ทุ้�กิจการ็ปร็ะสบื้ปัญหา

ทุางการ็เงินหรื็อม้่แนวัโน้ม่จะปร็ะสบื้ปัญหา 

หุ้ลักปฏิิบัติิ	8	: สนับื้สนุนการ็ม้่ส่วันร่็วัม่และการ็สื�อสาร็

กับื้ผู้่้ถือหุ้น

คณะกร็ร็ม่การ็จะด่้แลใหมั้่�นใจวัา่ ผู้่้ถือหุ้นม้่ส่วันร็ว่ัม่ใน

การ็ตั้ด้สินใจในเรื็�องสำาคัญของบื้ริ็ษััทุฯ 

4.	 การประชำุมคณะกรรมการและการประเมิน

ตินเอง

บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุอย่าง

น้อยทุุกไต้ร็ม่าส และม้่การ็ปร็ะชุั้ม่พิเศษัเพิ�ม่ต้าม่ควัาม่

จำาเป็น โด้ยม้่การ็กำาหนด้การ็ปร็ะชุั้ม่ล่วังหน้าต้ลอด้

ทัุ�งปี และม้่วัาร็ะพิจาร็ณาติ้ด้ต้าม่ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานเป็น

ปร็ะจำา บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้ส่งหนังสือเชิั้ญปร็ะชุั้ม่พร้็อม่

ร็ะเบ้ื้ยบื้วัาร็ะการ็ปร็ะชัุ้ม่และเอกสาร็ปร็ะกอบื้การ็

ปร็ะชุั้ม่ให้กร็ร็ม่การ็ทุุกทุ่านล่วังหน้าไม่่น้อยกว่ัา 7 วััน

ก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ เพื�อให้คณะกร็ร็ม่การ็ได้้ม้่เวัลาศึกษัา

ข้อม่่ลอย่างเพ้ยงพอก่อนเข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่ เว้ันแต่้กร็ณ้ม้่

เหตุ้จำาเป็นเร่็งด่้วัน และจะจัด้ให้ม้่การ็บัื้นทึุกร็ายงาน

การ็ปร็ะชัุ้ม่และจัด้เก็บื้ร็วับื้ร็วัม่เอกสาร็ทุ้�รั็บื้ร็องแล้วั

เพื�อใช้ั้ในการ็อ้างอิงและสาม่าร็ถต้ร็วัจสอบื้ได้้ โด้ยใน

การ็ปร็ะชั้มุ่ทุุกครั็�ง ควัร็จัด้ให้ม้่ผู้่้บื้ริ็หาร็และผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่เพื�อให้ข้อม่่ลและร็ายละเอ้ยด้ปร็ะกอบื้

การ็ตั้ด้สินใจทุ้�ถ่กต้้องและทัุนเวัลา

ในการ็ลงม่ติ้ในทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุให้ถือม่ติ้

ของเส้ยงข้างม่าก โด้ยให้กร็ร็ม่การ็หนึ�งคนม้่หนึ�งเส้ยง 

โด้ยกร็ร็ม่การ็ทุ้�ม้่ส่วันได้้เส้ยในวัาร็ะใด้จะไม่่เข้าร่็วัม่

ปร็ะชั้มุ่และใช้ั้สิทุธิออกเส้ยงลงคะแนนในวัาร็ะนั�น ทัุ�งน้� 

ในกร็ณ้ทุ้�คะแนนเส้ยงเทุ่ากัน ให้ปร็ะธานในทุ้�ปร็ะชุั้ม่

จะออกเส้ยงเพิ�ม่ขึ�นอ้กหนึ�งเส้ยงเป็นเส้ยงช้ั้�ขาด้

นอกจากน้� คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุสนับื้สนุนให้ม้่การ็

ปร็ะเมิ่นผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั็�ง เพื�อ

ปรั็บื้ปร็ุงและแก้ไขการ็ด้ำาเนินงาน โด้ยม้่การ็กำาหนด้

หัวัข้อทุ้�จะปร็ะเมิ่นชัั้ด้เจนก่อนทุ้�จะวััด้ผู้ลการ็ปร็ะเมิ่น

ดั้งกล่าวั เพื�อร็วับื้ร็วัม่ควัาม่เห็นและนำาเสนอต่้อทุ้�

ปร็ะชั้มุ่ ร็วัม่ทัุ�งเปิด้เผู้ยหลกัเกณฑ์์ ขั�นต้อน และผู้ลการ็

ปร็ะเมิ่นในภาพร็วัม่ในร็ายงานปร็ะจำาปี

5.	 ค�าติอบแทน

ค่าต้อบื้แทุนของกร็ร็ม่การ็ควัร็อย่่ในลักษัณะทุ้�เปร้็ยบื้

เทุ้ยบื้ได้้กับื้ร็ะดั้บื้ทุ้�ปฏิิบัื้ติ้อย่่ในอุต้สาหกร็ร็ม่ ปร็ะสบื้การ็ณ์

ภาร็ะหน้าทุ้�ขอบื้เขต้ของบื้ทุบื้าทุและควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ 

(Accountability and Responsibility) ร็วัม่ถึงปร็ะโยชั้น์

ทุ้�คาด้ว่ัาจะได้้รั็บื้จากกร็ร็ม่การ็แต่้ละคน กร็ร็ม่การ็ทุ้�ได้้

รั็บื้ม่อบื้หม่ายหน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้เพิ�ม่ขึ�น เช่ั้น 

เป็นสม่าชิั้กของคณะกร็ร็ม่การ็ชัุ้ด้ย่อยควัร็ได้้รั็บื้ค่า

ต้อบื้แทุนเพิ�ม่ทุ้�เหม่าะสม่ด้้วัย

ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ

กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนเพื�อพิจาร็ณาร่็ปแบื้บื้ และหลัก

เกณฑ์์การ็จ่ายค่าต้อบื้แทุนกร็ร็ม่การ็เพื�อนำาเสนอให้ทุ้�

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นพิจาร็ณาอนุมั่ติ้

6.	 การพัฒนากรรมการและผ้้บริหุ้าร

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุม้่นโยบื้ายส่งเสริ็ม่และอำานวัย

ควัาม่สะด้วักให้ม้่การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และให้ควัาม่ร้่็แก่

ผู้่้เก้�ยวัข้องในร็ะบื้บื้การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุฯ  

เช่ั้น กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และ

เลขานุการ็บื้ร็ิษััทุ เป็นต้้น เพื�อให้ม้่การ็ปร็ับื้ปร็ุงการ็

ปฏิิบัื้ติ้งานอย่างต่้อเนื�อง การ็ฝ่ึกอบื้ร็ม่และให้ควัาม่ร้่็

อาจกร็ะทุำาเป็นการ็ภายในบื้ริ็ษััทุฯ หรื็อใช้ั้บื้ริ็การ็ของ

สถาบัื้นภายนอกก็ได้้ ทัุ�งน้�ในปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุม้่การ็เข้าอบื้ร็ม่ 2 ทุ่าน คือ

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 117



ในกร็ณ้ทุ้�ม้่การ็เปล้�ยนแปลงกร็ร็ม่การ็หรื็อม้่กร็ร็ม่การ็

เข้าใหม่่ ฝ่่ายจัด้การ็จะจัด้ให้ม้่เอกสาร็และข้อม่่ลทุ้�เป็น

ปร็ะโยชั้น์ต่้อการ็ปฏิิบัื้ต้ิหน้าทุ้�ของกร็ร็ม่การ็เข้าใหม่่ 

ร็วัม่ถึงจัด้ให้ม้่การ็แนะนำาลักษัณะธุร็กิจ และแนวัทุาง

การ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ ให้แก่กร็ร็ม่การ็ใหม่่

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุจะจัด้ให้ม้่การ็หมุ่นเปล้�ยนงานทุ้�

ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายต้าม่ควัาม่ถนัด้ของผู้่้บื้ริ็หาร็และ

พนักงาน โด้ยพิจาร็ณาต้าม่ควัาม่เหม่าะสม่ของงาน

และเวัลาเปน็หลัก โด้ยกร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็จะกำาหนด้ชั้ว่ัง

เวัลาและพิจาร็ณาผู้ลการ็ปฏิิบัื้ต้ิงานดั้งกล่าวัเพื�อเป็น

แผู้นพัฒนาและสืบื้ทุอด้งานของบื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้� เพื�อ

พัฒนาผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานให้ม้่ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ

ในการ็ทุำางานม่ากขึ�นและใหส้าม่าร็ถทุำางานแทุนกนัได้้

6.2	 คู่ม่อจริยธรรมที่างธุรกิจ
บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงควัาม่สำาคัญและควัาม่จำาเป็นถึง

การ็ปร็ะกอบื้ธุร็กิจย่อม่ต้้องม้่สิ�งทุ้�เป็นหลักกำากับื้เพื�อ

ขจัด้การ็ล่วังละเมิ่ด้สิทุธิอันชั้อบื้ธร็ร็ม่ทุ้�อาจเกิด้ขึ�น สิ�ง

นั�นคือ จริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ และไม่่ได้้หม่ายควัาม่เฉพาะ

ตั้วัธุร็กิจเทุ่านั�น แต้่ร็วัม่ถึงกลไกในการ็จัด้การ็กับื้องค์

ปร็ะกอบื้ และหน้าทุ้�ขององค์ปร็ะกอบื้ของจริ็ยธร็ร็ม่

ทุางธุร็กิจ การ็ยึด้หลักจริ็ยธร็ร็ม่ควัาม่ด้้เป็นแนวัทุางใน

การ็ด้ำาเนินงานซึ�งปร็ะกอบื้ด้้วัยคุณธร็ร็ม่ต่้างๆ กล่าวั

คือ การ็ม้่จิต้สำานึกควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ ม้่ควัาม่ซื�อสัต้ย์ใน

การ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้� และควัาม่อด้ทุนควัาม่เส้ยสละ ซึ�งเป็น

ปัจจัยหลักทุำาให้สังคม่อย่่ร่็วัม่กันอย่างม้่ควัาม่สุข 

ปร็าศจากการ็เอาเปร้็ยบื้ซึ�งกันและกัน นำาไปส่่การ็สร้็าง

คุณค่าในองค์กร็อย่างยั�งยืน โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

ได้้จัด้ให้ม้่ “ค่่มื่อจริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ และข้อพึงปฏิิบัื้ติ้

ในการ็ทุำางาน” ซึ�งถือเป็นส่วันหนึ�งของการ็กำากับื้ด่้แล

กิจการ็ทุ้�ด้้

ค่่มื่อจริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ และข้อพึงปฏิิบัื้ติ้ในการ็ทุำางาน 

ของบื้ร็ษัิัทุฯ ปร็ะกอบื้ด้้วัยนโยบื้าย และขอ้พึงปฏิิบัื้ติ้ ทุ้�

สะทุ้อนถึงค่านิยม่ และวััฒนธร็ร็ม่องค์กร็ โด้ยกำาหนด้

ให้กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และพนักงานยึด้ถือและปฏิิบัื้ติ้ 

(1) นโยบื้ายการ็ปฏิิบัื้ติ้ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย

(2) นโยบื้ายเก้�ยวักับื้ควัาม่ปลอด้ภัยของสินค้าและ

บื้ริ็การ็

(3) นโยบื้ายด้้านควัาม่ปลอด้ภัย อาช้ั้วัอนามั่ย และ

สภาพแวัด้ล้อม่ในการ็ทุำางาน

(4) นโยบื้ายด้้านสิทุธิม่นุษัยชั้น

(5) นโยบื้ายเก้�ยวักับื้การ็ป้องกันควัาม่ขัด้แย้งทุาง

 ผู้ลปร็ะโยชั้น์

(6) การ็ด่้แลป้องกันการ็ใช้ั้ทุรั็พย์สินของบื้ริ็ษััทุ

(7) นโยบื้ายการ็ต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้และคอร์็รั็ปชัั้น

(8) การ็ป้องกันการ็ฟอกเงิน

(9) การ็ด่้แลให้ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่จริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ

และข้อพึงปฏิิบัื้ติ้ในการ็ทุำางานฉบัื้บื้น้�

(10) การ็รั็บื้เรื็�องร้็องเร้็ยนด้้านบื้ร็ร็ษััทุภิบื้าล และ

จริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ

กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานทุุกคนม้่หน้าทุ้�ต้้องรั็บื้

ทุร็าบื้และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ค่่มื่อจริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจและข้อพึง

ปฏิิบัื้ติ้ในการ็ทุำางานอย่างเคร่็งครั็ด้ หากพบื้ว่ัาม้่การ็

ฝ่่าฝื่นหรื็อม้่การ็กร็ะทุำาใด้ๆ ทุ้�ขัด้ต่้อจริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ 

บื้ริ็ษััทุจะด้ำาเนินการ็พิจาร็ณาลงโทุษัต้าม่แต่้กร็ณ้ ทัุ�งน้�

ในปีทุ้�ผู่้านม่าไม่่ม้่กร็ณ้การ็ทุำาผิู้ด้จริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ

อย่างร้็ายแร็งจากพนักงานของบื้ริ็ษััทุฯ 

ผู้่้บื้ริ็หาร็และผู้่้บัื้งคับื้บัื้ญชั้า ควัร็เป็นแบื้บื้อย่างทุ้�ด้้ใน

การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่จริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ ร็วัม่ถึงควัร็ช่ั้วัยส่ง

เสริ็ม่ สร้็างจิต้สำานึก และการ็อบื้ร็ม่ให้พนักงานยึด้ถือ

และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่จริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ

หุ้ลักส้ติรชืำ�อ	-	สกุล สถืาบัน

1. คุณสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ Logistics: Strategy & Management จุฬาลงกร็ณ์ม่หาวิัทุยาลัย

2. คุณม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ะบื้วันการ็เปล้�ยนผู่้านส่่องค์กร็ดิ้จิทัุล Rethink Academy

  ด้้วัยวิัถ้ผู้่้นำาอย่างยั�งยืน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564118



6.3	การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการ
	 ท่ี่�สำาคัญข่องนโยบาย	แนวปฏิิบัติิ
	 และระบบการกำากับดูแลกิจการ

ในรอบปท่ีี่�ผ่านมา
6.3.1	 การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำาคัญ

เก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย	 แนวปฏิิบัติิ	
ระบบการกำากับดูแลกิจการ	 และกฎบัติร	
ในรอบปท่ีี่�ผ่านมา

1. ทุบื้ทุวัน ปรั็บื้ปรุ็งเนื�อหาค่่ม่ือจริ็ยธร็ร็ม่ทุางธุร็กิจ 

และข้อพึงปฏิิบัื้ต้ิในการ็ทุำางานของบื้ริ็ษััทุฯ และ

บื้ริ็ษััทุย่อย เพื�อให้ม้่เนื�อหาสม่บ่ื้ร็ณ์ม่ากยิ�งขึ�น

2. ทุบื้ทุวันกฎบัื้ต้ร็ ปรั็บื้ปรุ็งให้ม้่เนื�อหาสม่บ่ื้ร็ณ์และ

เหม่าะสม่ม่ากยิ�งขึ�น

3. บื้ริ็ษััทุได้้แสด้งเจต้นาร็ม่ณเ์ข้าร่็วัม่กบัื้โคร็งการ็แนวั

ร่็วัม่ปฏิิบื้ัต้ิของภาคเอกชั้นไทุยในการ็ต่้อต้้านการ็

ทุุจริ็ต้ (CAC) เมื่�อวัันทุ้� 22 มิ่ถุนายน 2564 

4. ทุบื้ทุวัน ปรั็บื้ปรุ็งโคร็งสร้็างนโยบื้ายต้่อต้้านการ็

ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น ขยายควัาม่คร็อบื้คลุม่ของนโยบื้าย 

 คำานิยาม่ เพิ�ม่แนวัทุางการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่นโยบื้ายต่้อ

ต้้านการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้นน้� เพิ�ม่ช่ั้องทุางการ็แจ้ง

เบื้าะแส และม่าต้ร็การ็คุ้ม่คร็องผู้่้แจ้งเบื้าะแส เพื�อ

ให้เนื�อหาม้่ควัาม่คร็อบื้คลุม่ม่ากยิ�งขึ�น

5. ด้ำาเนนิการ็สื�อสาร็และปร็ะชั้าสมั่พันธ์เก้�ยวักับื้การ็

เข้าร่็วัม่ปฏิิบัื้ติ้ของภาคเอกชั้นไทุยในการ็ต้่อต้้าน

การ็ทุุจร็ิต้ (CAC) ภายในองค์กร็ ให้กร็ร็ม่การ็ 

 ผู้่้บื้ริ็หาร็ และพนักงานทุุกคน รั็บื้ทุร็าบื้และยอม่ร็บัื้

นโยบื้ายต้่อต้้านทุุจร็ิต้คอร็์รั็ปชัั้น จัด้ส่งหนังสือ

เว้ัยนแจ้งเรื็�องนโยบื้ายต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น

ต่้อค่่ค้าของบื้ริ็ษััทุทุร็าบื้ทุุกร็าย และแต่้งตั้�งคณะ

ทุำางานด้้านต่้อต้้านทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น (CAC)

6. ทุบื้ทุวัน วิัสัยทัุศน์ เป้าหม่าย และกลยุทุธ์ของ

บื้ริ็ษััทุ ให้สอด้คล้องกับื้สถานการ็ณ์การ็เปล้�ยนแปลง

 ในปจัจุบัื้น และสาม่าร็ถบื้ร็หิาร็จดั้การ็ได้้อยา่งทัุน

ทุ่วังทุ้

6.3.2	การปฏิิบัติิในเร่�องอ่�นๆ	ติามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ี่�ด่

บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อย ม้่การ็ทุบื้ทุวัน ปรั็บื้ปรุ็ง

นโยบื้าย และแนวัปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็

ทุ้�ด้้เป็นปร็ะจำาทุุกปี เพื�อให้เป็นไปต้าม่ม่าต้ร็ฐานต้าม่

หลักเกณฑ์์การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ภายในปร็ะเทุศ และ

ร็ะด้บัื้สากลในอนาคต้ ได้้แก ่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกจิการ็

ทุ้�ด้้สำาหรั็บื้บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนของคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้

หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุย หลักเกณฑ์์ต้าม่โคร็งการ็สำาร็วัจการ็กำากับื้

ด่้แลกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย ของสม่าคม่ส่ง

เสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อยได้้ผู้ลปร็ะเม่นิในเรื็�องการ็กำากับื้

ด่้แลกิจการ็ และร็างวััลต่้างๆ ดั้งน้�

1. เป็นบื้ริ็ษััทุทุ้�ม้่การ็ปฏิิบัื้ต้ติ้าม่หลักบื้ร็ร็ษััทุภิบื้าล ใน

ร็ะดั้บื้ “ด้้ม่าก” โคร็งการ็สำาร็วัจการ็กำากับื้ด่้แล

กิจการ็บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย ปร็ะจำาปี 2564 โด้ย

สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

2. ได้้รั็บื้การ็ปร็ะเม่ินคุณภาพการ็จัด้ปร็ะชัุ้ม่ผู้่้ถือหุ้น

สามั่ญปร็ะจำาปี 2564 (AGM Checklist) 100 

คะแนน โด้ยสม่าคม่ส่งเสริ็ม่ผู้่้ลงทุุนไทุย 

3. ได้้รั็บื้ร็างวััล Winner “Best overall investor relations 

(small cap)” สำาหรั็บื้ส่วันงานนักลงทุุนสัม่พันธ์ ใน

งาน The IR Magazine South East Asia Awards 

2021 
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7.	 โครงสรา้งการกำากับดูแลกิจการ	และข่อ้มูลสำาคัญ
	 เก่�ยวกับคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุุดยอ่ย
	 ผู้บริหาร	พันักงาน	และอ่�นๆ

7.1	 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

แผู้นผัู้งองค์กร็ ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564

กรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่่าย
ติรวจสอบ
ภายใน

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่่ายจัดซ่�อ

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่่ายปฏิิบัติิการ

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่่ายบริหาร
การติลาด

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่่ายซัพัพัลาย
เชุน

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่่ายที่รัพัยากร
บุคคล

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่่ายบัญชุ่และ
การเงิน

ผู้ชุ่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่่ายเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ

เลข่านุการ
บริษััที่

รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
ปฏิิบัติิการ
และจัดซ่�อ

คณะกรรมการ
ติรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำาหนด

ค่าติอบแที่น

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่�ยง

คณะกรรมการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
บัญชุ่	การเงินและ
สนับสนุนองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
เที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ
และการติลาด
ออนไลน์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564120



7.2	 ข้่อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1	 องค์ประกอบข่องคณะกรรมการบริษััที่

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็จำานวัน 8 

ทุ่าน โด้ยม้่องค์ปร็ะกอบื้ดั้งน้� 

กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 3 ทุ่าน หรื็อคิด้เป็นอัต้ร็าส่วันม่ากกว่ัา 

1 ใน 3 ของจำานวันกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุทัุ�งหม่ด้ โด้ยม้่ควัาม่

เป็นอิสร็ะจากผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถอืหุ้นร็ายใหญ่ กร็ร็ม่การ็

อิสร็ะ 3 ทุ่าน ปร็ะกอบื้ด้้วัย

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

2. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล  กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ  

3. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 

กร็ร็ม่การ็ทุ้�ไม่่เปน็ผู้่้บื้ริ็หาร็ 3 ทุ่าน และกร็ร็ม่การ็ทุ้�เป็น

ผู้่้บื้ริ็หาร็ 5 ทุ่านกร็ร็ม่การ็หญิงของบื้ริ็ษััทุ ม้่ 3 ทุ่าน

นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ ด้ำาร็งต้ำาแหน่งปร็ะธาน

กร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ กร็ร็ม่การ็อสิร็ะ และม่ไิด้้ด้ำาร็งต้ำาแหนง่

เป็นกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ม่ากกว่ัา 2 ปีทุ้�ผู่้านม่า กร็ร็ม่การ็อิสร็ะทุุกทุ่านไม่่เคย

เป็นพนักงาน ผู้่ถื้อหุ้น หรื็อหุ้นส่วันของบื้ร็ษัิัทุ สำานักงาน 

อ้วัาย จำากัด้ ซึ�งเป็นผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ภายนอกทุ้�ต้ร็วัจสอบื้

งบื้การ็เงินให้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อย

7.2.2	ข้่อมูลคณะกรรมการและผู้ม่อำานาจควบคุม
บริษััที่รายบุคคล

รายชืำ�อ	และติำาแหุ้น�งคณะกรรมการบริษัท

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็จำานวัน 8 ทุ่าน ดั้งน้�

นางสาวัม่ยุร้็ย์ ส้ทุา ทุำาหน้าทุ้�เป็นเลขานุการ็บื้ริ็ษััทุ ซึ�ง

ได้้รั็บื้การ็แต่้งตั้�งจากทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ครั็�ง

ทุ้� 1/2561 เมื่�อวัันทุ้� 28 พฤษัภาคม่ 2561

กรรมการผ้้มีอำานาจลงนามผ้กพันบริษัทฯ

(1) นายอดิ้ ศัก ดิ้�  ตั้� ง มิ่ต้ร็ปร็ะชั้า นางนาต้ยา

 ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า นางสาวัอร็ิยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

 นางสลิลทิุพ เรื็อง สุทุ ธิภาพ นายม่าร็วัย

ติำาแหุ้น�งรายชืำ�อ

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ และ

   ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

2. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ และ  

   กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

3. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็ ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ และกร็ร็ม่การ็สร็ร็หา 

   และกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

4. นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็ และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

5. นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ กร็ร็ม่การ็ และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

6. นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็ และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

7. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้   

   กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน 

   และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

8. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

   และปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

 ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า สองในห้าคนน้�ลงลายมื่อชืั้�อและ

ปร็ะทัุบื้ต้ร็าสำาคัญของบื้ริ็ษััทุฯ

(2) นายอดิ้ ศัก ดิ้�  ตั้� ง มิ่ต้ร็ปร็ะชั้า นางนาต้ยา 

 ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า นางสาวัอร็ิยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

 นางสลิลทิุพ เรื็อง สุทุ ธิภาพ นายม่าร็วัย

 ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า สองในหา้คนน้�ลงลายม่อืชืั้�อร่็วัม่กนั

และปร็ะทัุบื้ต้ร็าสำาคัญของ บื้ริ็ษััทุฯ ในเอกสาร็

คำาขออนุญาต้ หรื็อการ็ยื�นเอกสาร็กับื้กร็ม่สร็ร็พากร็ 
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กร็ม่ศุลกากร็ กร็ม่พัฒนาธุร็กิจการ็ค้าของกร็ะทุร็วัง

พาณิชั้ย์ กองงานคนต่้างด้้าวั สำานักงานต้ร็วัจคน

เข้าเมื่อง กร็ม่พัฒนาฝี่มื่อแร็งงาน กร็ะทุร็วัง

อุต้สาหกร็ร็ม่ กร็ะทุร็วังสาธาร็ณสุขและหน่วัยงาน

ร็าชั้การ็อื�นๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ยื�นแบื้บื้แสด้ง

ร็ายงานภาษ้ัอากร็ เอกสาร็นำาเข้าและส่งออก และ

การ็แก้ไขเอกสาร็ ใบื้อนุญาต้ทุำางาน และใบื้

อนุญาต้ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ด้ำาเนินกิจการ็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ

7.2.3	บที่บาที่หน้าท่ี่�ข่องคณะกรรมการ

ขอบเขติ	 อำานาจหุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

คณะกรรมการบริษัท

กฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุน้�ได้้ผู่้านการ็พิจาร็ณา และ

ทุบื้ทุวันโด้ยทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ครั็�ง 1/2564 

เมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564 ซึ�งได้้กำาหนด้ขอบื้เขต้ 

อำานาจหน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุดั้งน้�

(1) ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�และกำากับื้ด่้แลกจิการ็ของบื้ร็ษัิัทุฯ ให้

เป็นไปต้าม่กฎหม่าย วััต้ถุปร็ะสงค์ ข้อบัื้งคับื้ ม่ติ้

ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ ต้ลอด้จนม่ต้ิทุ้�

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น ด้้วัยควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ ร็ะมั่ด้ร็ะวััง 

ซื�อสัต้ย์สุจริ็ต้เพื�อรั็กษัาสิทุธิและผู้ลปร็ะโยชั้น์ของ

 บื้ริ็ษััทุฯ และผู้่้ถือหุ้นทุุกร็าย  

(2) กำาหนด้วััต้ถุปร็ะสงค์ เป้าหม่ายหลักของกิจการ็ 

วิัสัยทัุศน์ กลยุทุธ์ ทิุศทุางในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ แผู้น

ธุร็กิจ งบื้ปร็ะม่าณ โคร็งสร้็างการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ 

และอำานาจอนุมั่ติ้ (Authority Limits) ของบื้ริ็ษััทุฯ 

และบื้ริ็ษััทุย่อยต้าม่ทุ้�ฝ่่ายจัด้การ็นำาเสนอ ร็วัม่ถึง

กำา กับื้ด่้แลการ็บื้ริ็หาร็งานให้สอด้คล้องกับื้

วััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่ายหลักของกิจการ็ทุ้�

กำาหนด้ไว้ัให้สาม่าร็ถแข่งขันได้้ และม้่ผู้ลปร็ะกอบื้

การ็ทุ้�ด้้โด้ยคำานึงถึงผู้ลกร็ะทุบื้ร็ะยะยาวั ร็วัม่ถึง

กำากับื้ด่้แลการ็จัด้สร็ร็ทุรั็พยากร็สำาคัญ การ็บื้ริ็หาร็

งาน และผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของฝ่่ายจัด้การ็หรื็อ

บุื้คคลใด้ๆ ซึ�งได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายให้ทุำาหน้าทุ้�ดั้ง

กล่าวั เพื�อให้เป็นไปต้าม่นโยบื้ายทุ้�กำาหนด้ไว้ัอย่าง

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพและปร็ะสิทุธิผู้ลเพื�อเพิ�ม่ม่่ลค่า

ส่งสุด้ให้แก่บื้ริ็ษััทุฯ และผู้่้ถือหุ้น ร็วัม่ถึงการ็

ทุบื้ทุวันกลยุทุธ์ ทิุศทุางการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ แผู้น

ธุร็กิจและงบื้ปร็ะม่าณอย่างน้อยปีละ 1 ครั็�ง เพื�อ

ให้เหม่าะสม่กับื้สถานการ็ณ์เศร็ษัฐกิจ การ็ต้ลาด้

และสภาพการ็แข่งขันทุ้�ม้่การ็เปล้�ยนแปลงไป

(3) ติ้ด้ต้าม่และปร็ะเมิ่นผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของฝ่่าย

จัด้การ็และคณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อยของบื้ริ็ษััทุฯ 

อย่างต่้อเนื�องและสม่ำ�าเสม่อเพื�อให้บื้ร็ร็ลุกลยุทุธ์

และเป็นไปต้าม่แผู้นงานและงบื้ปร็ะม่าณ และ

กำากับื้ด่้แลให้ม้่การ็ร็ายงานผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของ

กิจการ็ 

(4) กำากับื้ด่้แลกจิการ็ใหม้้่การ็ปร็ะกอบื้ธรุ็กิจต้าม่หลกั

การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ม้่จริ็ยธร็ร็ม่ เคาร็พสิทุธิ

และม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อผู้่้ถือหุ้น และผู้่้ม้่ส่วันได้้

เส้ย และด้ำาเนินธุร็กิจทุ้�เป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อสังคม่และ

สิ�งแวัด้ล้อม่ ร็วัม่ทัุ�งสาม่าร็ถปรั็บื้ตั้วัได้้ภายใต้้

ปัจจัยการ็เปล้�ยนแปลง 

(5) กำาหนด้ให้ม้่แผู้นสืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง (Succession 

Plan) เพื�อเป็นการ็เต้ร้็ยม่สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง

กร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็ใหญ ่และผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง โด้ย

ให้กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ใหญ่ร็ายงานผู้ลการ็ด้ำาเนิน

งานต้าม่แผู้นสืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่งต่้อคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุเพื�อทุร็าบื้เป็นร็ะยะด้้วัยอย่างน้อยปีละ 1 

ครั็�ง ร็วัม่ถึงกำากับื้ด่้แลให้กิจการ็ม้่การ็บื้ร็ิหาร็และ

พัฒนาบุื้คลากร็ให้ม้่จำานวัน ควัาม่ร้่็ ทัุกษัะ 

ปร็ะสบื้การ็ณ์ และแร็งจ่งใจทุ้�เหม่าะสม่

(6) กำากับื้ด่้แลให้ม้่การ็กำาหนด้กร็อบื้ นโยบื้าย และ

โคร็งสร้็างค่าต้อบื้แทุนทุ้�เหม่าะสม่และจ่งใจให้

 ผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานทุุกร็ะดั้บื้ ปฏิิบัื้ติ้งานให้

สอด้คลอ้งกับื้วััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่ายหลักของ

องคก์ร็ และสอด้คลอ้งกับื้ผู้ลปร็ะโยชั้นข์องกิจการ็

ในร็ะยะยาวั ซึ�งร็วัม่ถึงการ็พิจาร็ณาควัาม่เหม่าะ

สม่ของสัด้ส่วันค่าต้อบื้แทุนทุ้�เป็นเงินเดื้อน และ

ค่าต้อบื้แทุนทุ้�สัม่พันธ์กับื้ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานร็ะยะ

สั�นและผู้ลการ็ด้ำาเนินงานร็ะยะยาวัของกิจการ็ 

และการ็กำาหนด้นโยบื้ายเก้�ยวักับื้การ็จ่ายค่า

ต้อบื้แทุน
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(7) ด้ำาเนินการ็ให้บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อยม้่ร็ะบื้บื้งาน

บัื้ญช้ั้ทุ้�เหม่าะสม่และม้่ปร็ะสิทุธิภาพ และจัด้ให้ม้่

ร็ะบื้บื้การ็จัด้ทุำาร็ายงานทุางการ็เงินและการ็เปิด้

เผู้ยข้อม่่ลสำาคัญต่้างๆ อย่างถ่กต้้อง เพ้ยงพอ ทัุน

เวัลา เป็นไปต้าม่กฎเกณฑ์์ ม่าต้ร็ฐานและแนวั

ปฏิิบัื้ติ้ทุ้�เก้�ยวัข้อง ร็วัม่ทัุ�งติ้ด้ต้าม่ด่้แลควัาม่เพ้ยง

พอของสภาพคล่องทุางการ็เงินและควัาม่สาม่าร็ถ

ในการ็ชั้ำาร็ะหน้�ของ บื้ริ็ษััทุฯ 

(8) กำากับื้ด่้แลให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ะบื้บื้การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่

เส้�ยง และการ็ควับื้คุม่ภายในทุ้�เพ้ยงพอ เหม่าะสม่

และม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล และจัด้ตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้ทุ้�สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ

 และอิสร็ะ ในการ็สอบื้ทุานให้กิจการ็ม้่ร็ะบื้บื้

ควับื้คุม่ภายในและร็ะบื้บื้การ็ต้ร็วัจสอบื้ภายในทุ้�

เหม่าะสม่และม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล

(9) รั็บื้ทุร็าบื้ร็ายงานการ็ต้ร็วัจสอบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้และคณะกร็ร็ม่การ็ชัุ้ด้ย่อยอื�นๆ ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ  

(10) พิจาร็ณากำาหนด้และแก้ไขเปล้�ยนแปลงชืั้�อ

กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่ผู่้กพันบื้ริ็ษััทุได้้

(11) พิจาร็ณาอนุมั่ติ้และให้ควัาม่เห็นการ็ได้้ม่าหรื็อ

จำาหน่ายไปซึ�งทุรั็พย์สิน (ในกร็ณ้ทุ้�ขนาด้ของ

ร็ายการ็ไม่่จำาเป็นต้้องได้้ร็ับื้การ็พิจาร็ณาโด้ยทุ้�

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น) การ็ลงทุุนในธุร็กิจใหม่่ และการ็

ด้ำาเนินงานใด้ๆ ให้เป็นไปต้าม่กฎหม่าย ปร็ะกาศ 

และร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

(12) พิจาร็ณาอนมัุ่ติ้และใหค้วัาม่เหน็ต่้อร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวั

โยงกัน (ในกร็ณ้ทุ้�ขนาด้ของร็ายการ็ไม่่จำาเป็นต้้อง

พิจาร็ณาโด้ยทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น) ของบื้ริ็ษััทุฯ และ

บื้ริ็ษััทุย่อยให้เป็นไปต้าม่กฎหม่าย ปร็ะกาศ และ

ร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

(13) พิจาร็ณาอนุมั่ติ้การ็จ่ายเงินปันผู้ลร็ะหวั่างกาลให้

แก่ผู้่้ถือหุ้นของบื้ริ็ษััทุฯ และร็ายงานการ็จ่าย

เงินปันผู้ลดั้งกล่าวัให้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นทุร็าบื้ในการ็

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นคร็าวัต่้อไป

(14) ด่้แลและจัด้การ็ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์ทุ้�

อาจเกดิ้ขึ�นร็ะหว่ัางผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยของบื้ร็ษัิัทุฯ และ

บื้ริ็ษััทุย่อย ร็วัม่ไปถึงการ็ป้องกันการ็ใช้ั้ปร็ะโยชั้น์

อันมิ่ควัร็ในทุรั็พย์สิน ข้อม่่ลและโอกาสของ 

บื้ริ็ษััทุฯ และการ็ทุำาธุร็กร็ร็ม่กับื้ผู้่้ทุ้�ม้่ควัาม่สัม่พันธ์

เก้�ยวัโยงกับื้บื้ริ็ษััทุฯ ในลักษัณะทุ้�ไม่่สม่ควัร็ ทัุ�งน้� 

ในกร็ณ้ทุ้�กร็ร็ม่การ็ร็ายใด้ม้่ส่วันได้้เส้ยในธุร็กร็ร็ม่

ใด้ทุ้�ทุำากับื้บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อม้่สัด้ส่วันการ็ถือหุ้นใน

บื้ริ็ษััทุฯ และ/หร็อืบื้ริ็ษััทุย่อยเพิ�ม่ขึ�นหรื็อลด้ลง ให้

กร็ร็ม่การ็ร็ายด้งักล่าวัแจ้งให้บื้ริ็ษััทุฯ ทุร็าบื้โด้ยไม่่

ชัั้กช้ั้า

(15) กำาหนด้นโยบื้ายเก้�ยวักับื้การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ 

และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่ ร็วัม่ถึงการ็ต่้อต้้าน

การ็คอร์็รั็ปชัั้น และจัด้ให้ม้่การ็สื�อสาร็ในทุุกร็ะดั้บื้

ขององค์กร็และต่้อคนนอกเพื�อให้เกิด้การ็นำาไป

ปฏิิบัื้ติ้ได้้จริ็ง

(16) จัด้ให้ม้่กลไกในการ็รั็บื้เรื็�องร้็องเร้็ยนและการ็

ด้ำาเนินการ็กร็ณ้ม้่การ็ช้ั้�เบื้าะแส

(17) ให้ควัาม่สำาคัญและสนับื้สนุนการ็สร้็างนวััต้กร็ร็ม่

 ทุ้�ก่อให้เกิด้ม่่ลค่าเพิ�ม่แก่ธุร็กิจในร็ะยะยาวั ควับื้ค่่

ไปกับื้การ็สร้็างคุณปร็ะโยชั้น์ต่้อล่กค้าหรื็อ

 ผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้อง ม้่ควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อสังคม่และ

 สิ�งแวัด้ล้อม่

(18) แต่้งตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย เช่ั้น คณะกร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้ คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ คณะกร็ร็ม่การ็

สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง และ/หรื็อ คณะกร็ร็ม่การ็ชัุ้ด้

ย่อยอื�นใด้ เพื�อช่ั้วัยเหลือและสนับื้สนุนการ็ปฏิิบัื้ติ้

หน้าทุ้�ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุต้าม่ควัาม่เหม่าะสม่

(19) แต่้งตั้�งเลขานุการ็บื้ริ็ษััทุทุ้�ม้่ควัาม่ร้่็และปร็ะสบื้การ็ณ์

 ทุ้�จำาเป็นและเหม่าะสม่ เพื�อช่ั้วัยเหลือคณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานต้่างๆ เพื�อให้การ็ด้ำาเนิน

ธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ เป็นไปต้าม่กฎหม่าย ปร็ะกาศ 

และร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

(20) แต่้งตั้�งบุื้คคลให้ด้ำาร็งต้ำาแหน่งเป็นกร็ร็ม่การ็ หรื็อ

ผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุย่อย หรื็อบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ในจำานวัน

อย่างน้อยต้าม่สัด้ส่วันการ็ถือหุ้นในบื้ริ็ษััทุย่อย 

หรื็อบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ เพื�อให้ม้่การ็ควับื้คุม่การ็บื้ริ็หาร็ให้
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เป็นไปต้าม่นโยบื้ายของบื้ริ็ษััทุฯ และการ็ทุำา

ร็ายการ็ต่้างๆ ให้ถ่กต้้องต้าม่กฎหม่าย ซึ�งร็วัม่ถึง

การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลฐานะทุางการ็เงิน ผู้ลการ็ด้ำาเนิน

งาน การ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน และการ็ได้้ม่า

หรื็อจำาหน่ายไปซึ�งทุรั็พย์สินทุ้�ม้่นัยสำาคัญให้คร็บื้

ถ้วันถ่กต้้อง 

(21) ขอควัาม่เห็นทุางวิัชั้าช้ั้พจากองค์กร็ภายนอกหาก

ม้่ควัาม่จำาเป็นเพื�อปร็ะกอบื้การ็ตั้ด้สินใจทุ้�เหม่าะสม่

(22) จัด้ทุำาร็ายงานปร็ะจำาปี และรั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อการ็จัด้

ทุำาและเปิด้เผู้ยงบื้การ็เงิน ณ วัันสิ�นสุด้ของร็อบื้

บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อย ให้ม้่ควัาม่ถ่ก

ต้้องเพื�อแสด้งฐานะการ็เงนิและผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน

ในร็อบื้ปีทุ้�ผู่้านม่าได้้ต้ร็งต่้อควัาม่เป็นจริ็งคร็บื้ถ้วัน

และถ่กต้้องเป็นไปต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็บัื้ญช้ั้ทุ้�

รั็บื้ร็องโด้ยทัุ�วัไป และต้ร็วัจสอบื้โด้ยผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้

ของบื้ร็ิษััทุฯ ก่อนทุ้�จะนำาเสนอต้่อทุ้�ปร็ะชัุ้ม่

 ผู้่้ถือหุ้นเพื�อพิจาร็ณาและอนุมั่ติ้

(23) กำากับื้ด่้แลเพื�อให้มั่�นใจได้้ว่ัาสิทุธิของผู้่้ถือหุ้นได้้รั็บื้

การ็ด่้แลต้าม่กฎหม่าย 

(24) จัด้ให้ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นเป็นการ็ปร็ะชุั้ม่สามั่ญ

ปร็ะจำาปีภายใน 4 เดื้อนนับื้แต่้วัันสิ�นสุด้ของร็อบื้

ปีบัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุฯและด้ำาเนินการ็ในวัันปร็ะชุั้ม่

 ผู้่้ถือหุ้นใหเ้ป็นไปด้้วัยควัาม่เร้็ยบื้ร็อ้ย โปร็ง่ใส และ

ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ ร็วัม่ทัุ�งด่้แลให้ม้่การ็เปิด้เผู้ยม่ต้ิทุ้�

ปร็ะชุั้ม่และการ็จัด้ทุำาร็ายงานการ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

อย่างถ่กต้้องและคร็บื้ถ้วัน

(25) พิจาร็ณาอนุมั่ติ้เรื็�องต่้างๆ โด้ยคำานึงถึงผู้ล

ปร็ะโยชั้น์ของผู้่้ถือหุ้นและผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกกลุ่ม่

ของ บื้ริ็ษััทุฯ อย่างเป็นธร็ร็ม่

(26) ม่อบื้หม่ายให้กร็ร็ม่การ็คนหนึ�งหรื็อหลายคนหรื็อ

บุื้คคลอื�นใด้ปฏิิบัื้ติ้การ็อย่างหนึ�งอย่างใด้แทุน

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ทัุ�งน้� การ็ม่อบื้หม่ายอำานาจ 

หน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุนั�น จะไม่่ม้่ลักษัณะเป็นการ็ม่อบื้อำานาจ 

หรื็อม่อบื้อำานาจชั้่วังทุ้�ทุำาให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ 

หรื็อผู้่้รั็บื้ม่อบื้อำานาจจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

สาม่าร็ถอนุมั่ติ้ร็ายการ็ทุ้�ต้นหรื็อบุื้คคลทุ้�อาจ

 ม้่ควัาม่ขัด้แย้ง (ต้าม่ทุ้� นิยาม่ไว้ัในปร็ะกาศ

 คณะกร็ร็ม่การ็กำา กับื้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้

 หลักทุรั็พย์ และ/หรื็อปร็ะกาศคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้

ต้ลาด้ทุุน และ/หร็ือต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุย และ/หร็ือหน่วัยงานทุ้�เก้�ยวัข้อง

กำาหนด้) อาจม้่ส่วันได้้เส้ย หรื็ออาจได้้รั็บื้ปร็ะโยชั้น์

ในลักษัณะใด้ๆ หรื็ออาจม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ล

ปร็ะโยชั้น์อื�นใด้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อบื้ริ็ษััทุย่อยของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ยกเว้ันเป็นการ็อนุมั่ติ้ร็ายการ็ทุ้�เป็นไป

ต้าม่นโยบื้าย และหลักเกณฑ์์ทุ้�ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

หรื็อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุพิจาร็ณาอนุมั่ติ้ไว้ั

ขอบเขติ	 อำานาจหุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

ประธุานกรรมการบริษัท

(1) การ็ทุำาหน้าทุ้�เป็นปร็ะธานในทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุ  

(2) การ็ลงคะแนนเส้ยงชั้้�ขาด้ ในกร็ณ้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่

 คณะกร็ร็ม่การ็ม้่การ็ลงคะแนนเส้ยง และคะแนน

เส้ยง สองข้างเทุ่ากัน

(3) ม้่หน้าทุ้�เป็นผู้่้เร้็ยกปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

โด้ยส่งหนังสือนัด้ปร็ะชัุ้ม่ และเอกสาร็ปร็ะกอบื้

การ็ปร็ะชุั้ม่ ไม่่น้อยกว่ัา 7 วัันก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ 

(4) การ็ทุำาหน้าทุ้�เป็นปร็ะธานในทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น โด้ย

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ จะไม่่ต้้องไม่่ม้่ส่วันร่็วัม่ในการ็

บื้ริ็หาร็งาน ไม่่เป็นล่กจ้าง พนักงาน ทุ้�ปรึ็กษัาทุ้�ได้้

รั็บื้เงินเดื้อนปร็ะจำา ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ ผู้่้ให้บื้ริ็การ็ทุาง

วิัชั้าช้ั้พอื�นในบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ และบื้ริ็ษััทุต้ร็วัจสอบื้บัื้ญช้ั้

(5) ควับื้คุม่การ็ปร็ะชุั้ม่ให้ม้่ปร็ะสิทุธิภาพ เป็นไปต้าม่

ร็ะเบ้ื้ยบื้ ข้อบัื้งคับื้ของบื้ร็ิษััทุ สนับื้สนุนและเปิด้

โอกาสให้กร็ร็ม่การ็แสด้งควัาม่เห็นอย่างเป็นอิสร็ะ 

ต้ลอด้จนควับื้คุม่ปร็ะเด็้นในการ็อภิปร็าย และสรุ็ป

ม่ติ้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่

(6) ส่งเสริ็ม่ และด่้แลให้กร็ร็ม่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักการ็

กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ และจริ็ยธร็ร็ม่ธุร็กิจของ

บื้ริ็ษััทุ ต้ลอด้จนรั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อผู้่้ถือหุ้น และผู้่้ม้่

ส่วันได้้เส้ยทุ้�เก้�ยวัข้อง 

(7) สนับื้สนุนและควับื้คุม่ให้การ็ปฏิิบัื้ติ้งานของ

 คณะกร็ร็ม่การ็ และคณะกร็ร็ม่ชุั้ด้ย่อย เป็นไป

อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564124



วาระการดำารงติำาแหุ้น�งของกรรมการบริษัท

ในการ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นสามั่ญปร็ะจำาปีทุุกครั็�ง ให้

กร็ร็ม่การ็ออกจากต้ำาแหน่งจำานวันหนึ�งในสาม่ของ

จำานวัน กร็ร็ม่การ็ทัุ�งหม่ด้ ถ้าจำานวันกร็ร็ม่การ็จะแบ่ื้ง

ออกให้ต้ร็งเป็นสาม่ส่วันไม่่ได้้ ก็ให้ออกโด้ยจำานวันใกล้

ทุ้�สุด้กับื้ส่วันหนึ�งในสาม่ โด้ยกร็ร็ม่การ็ซึ�งพ้นจาก

ต้ำาแหน่งอาจได้้รั็บื้เลือกให้กลับื้เข้าม่ารั็บื้ต้ำาแหน่งได้้ 

นอกจากกร็ณ้พ้นจากต้ำาแหน่งต้าม่วัาร็ะดั้งกล่าวัแล้วั 

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุอาจพ้นจากต้ำาแหน่งเมื่�อ

(1) ต้าย

(2) ลาออก

(3) ขาด้คุณสม่บัื้ติ้การ็เป็นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ หรื็อม้่

ลักษัณะต้้องห้าม่ต้าม่กฎหม่ายว่ัาด้้วัยบื้ริ็ษััทุ

ทัุ�งน้� นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล เป็นผู้่้ม้่ควัาม่ร้่็ และควัาม่

เช้ั้�ยวัชั้าญในด้้านบัื้ญช้ั้และการ็เงิน

ในป ี2564 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ของบื้ร็ษัิัทุฯ ซึ�งมิ่ได้้

เป็นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ ได้้ม้่การ็จัด้ปร็ะชุั้ม่โด้ยไม่่ม้่ฝ่่าย

จัด้การ็เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่ ในการ็ปร็ะชุั้ม่ครั็�งทุ้� 1/2564 ทุ้�

ได้้จัด้ให้ม้่ขึ�นเมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564

ขอบเขติ	 อำานาจหุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

คณะกรรมการติรวจสอบ

กฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้น้�ได้้ผู่้านการ็พิจาร็ณา

และทุบื้ทุวันโด้ยทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ ครั็�งทุ้� 

4/2564 เมื่�อวัันทุ้� 10 พฤศจิกายน 2564 ซึ�งได้้กำาหนด้

ขอบื้เขต้ อำานาจหน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของ

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ดั้งน้�

(1) สอบื้ทุานให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็ร็ายงานทุางการ็เงิน

อย่างถ่กต้้องและเปิด้เผู้ยข้อม่่ลอย่างเพ้ยงพอ ถ่ก

ต้้อง และคร็บื้ถ้วัน

ม่หาชั้น จำากัด้หรื็อม้่ลักษัณะทุ้�แสด้งถึงการ็ขาด้

ควัาม่เหม่าะสม่ทุ้�จะได้้รั็บื้ควัาม่ไว้ัวัางใจใหบ้ื้ริ็หาร็

จัด้การ็กิจการ็ทุ้�ม้่ม่หาชั้นเป็นผู้่้ถือหุ้นต้าม่กฎหม่าย

 ว่ัาด้้วัยหลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

 (4) ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นม้่ม่ติ้ให้พ้นจากต้ำาแหน่ง 

 (5) ศาลม้่คำาสั�งให้ออก

7.3	 ข้่อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ
	 ชุุดย่อย
7.3.1	 คณะกรรมการติรวจสอบ

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้

ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้จำานวัน 3 ทุ่าน ดั้งน้�

(2) สอบื้ทุานให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่ร็ะบื้บื้ควับื้คุม่ภายใน

 (Internal Control) และร็ะบื้บื้การ็ต้ร็วัจสอบื้ภายใน 

( Internal Audit ) ทุ้� ม้่ควัาม่เหม่าะสม่และม้่

ปร็ะสิทุธิผู้ล 

(3) พิจาร็ณาควัาม่เปน็อิสร็ะของหนว่ัยงานต้ร็วัจสอบื้

ภายใน ต้ลอด้จนให้ควัาม่เห็นชั้อบื้ในการ็พิจาร็ณา

แต่้งตั้�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวัหน้าหน่วัยงานต้ร็วัจ

สอบื้ภายใน หร็ือหน่วัยงานอื�นใด้ทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

เก้�ยวักับื้การ็ต้ร็วัจสอบื้ภายใน

(4) สอบื้ทุานให้บื้ริ็ษััทุฯ ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายว่ัาด้้วัย

หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ ข้อบัื้งคับื้และ

ปร็ะกาศของต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย 

ร็วัม่ทัุ�งกฎหม่ายและม่าต้ร็ฐานทุ้�เก้�ยวัข้องซึ�งม้่ผู้ล

ใช้ั้บัื้งคับื้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ 

(5) พิจาร็ณา คัด้เลือก เสนอแต่้งตั้�ง และเสนอ

ถอด้ถอน บุื้คคลซึ�งม้่ควัาม่เป็นอิสร็ะเพื�อทุำาหน้าทุ้�

เป็นผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุฯ พร้็อม่ทัุ�งเสนอค่า

ติำาแหุ้น�งรายชืำ�อ

* กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

1. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล* ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

2. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์* กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้

3. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน* กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 125



ต้อบื้แทุนของผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ ร็วัม่ทัุ�งเข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่

กับื้ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้โด้ยไม่่ม้่ฝ่่ายจัด้การ็เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่

ด้้วัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั็�ง

(6) พิจาร็ณาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน หรื็อร็ายการ็ทุ้�อาจ

จะม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์ให้เป็นไปต้าม่

กฎหม่ายวั่าด้้วัยหลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

ร็วัม่ทัุ�งข้อบัื้งคับื้และปร็ะกาศของต้ลาด้หลกัทุรั็พย์

แห่งปร็ะเทุศไทุย/กฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้องซึ�งม้่ผู้ลใช้ั้

บัื้งคับื้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้� 

เพื�อให้มั่�นใจว่ัาร็ายการ็ด้ังกล่าวัม้่ควัาม่สม่เหตุ้

 สม่ผู้ลและเป็นปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ต่้อบื้ริ็ษััทุฯ 

(7) จัด้ทุำาร็ายงานของคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้เพื�อ

เสนอต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ โด้ยเปิด้เผู้ยไว้ัใน

ร็ายงานปร็ะจำาปีของบื้ริ็ษััทุฯ ซึ�งร็ายงานดั้งกล่าวั

ต้้องลงนาม่โด้ยปร็ะธานคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

และต้้องปร็ะกอบื้ด้้วัยข้อม่่ลอย่างน้อยดั้งต่้อไปน้� 

(ก) ควัาม่เหน็เก้�ยวักับื้ควัาม่ถ่กต้้อง คร็บื้ถว้ัน เป็น

ทุ้�เชืั้�อถือได้้ของร็ายงานทุางการ็เงินของบื้ริ็ษััทุฯ 

(ข) ควัาม่เห็นเก้�ยวักับื้ควัาม่เพ้ยงพอของร็ะบื้บื้

การ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงและร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่

ภายในของ บื้ริ็ษััทุฯ  

(ค) ควัาม่เห็นเก้�ยวักับื้การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย

 ว่ัาด้้วัยหลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์

 ข้อบัื้งคับื้และปร็ะกาศของต้ลาด้หลักทุรั็พย์

 แห่งปร็ะเทุศไทุย และกฎหม่ายอื�นๆ ทุ้�

เก้�ยวัข้องและม้่ผู้ลใช้ั้บัื้งคับื้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ และ/

 หรื็อธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ 

(ง)  ควัาม่เห็นเก้�ยวักับื้ควัาม่เหม่าะสม่ของผู้่้สอบื้

บัื้ญช้ั้

(จ)  ควัาม่เห็นเก้�ยวักับื้ร็ายการ็ทุ้�อาจม้่ควัาม่

 ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์

(ฉ) จำานวันการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

และการ็เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่ของกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้แต่้ละทุ่าน

(ชั้)  ควัาม่เห็นหรื็อข้อสังเกต้โด้ยร็วัม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็

 ต้ร็วัจสอบื้ได้้รั็บื้จากการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ต้าม่

กฎบัื้ต้ร็ (Charter)

(ซ)  ร็ายการ็อื�นใด้ทุ้�เห็นว่ัาผู้่้ถือหุ้นของบื้ร็ิษััทุฯ 

และผู้่้ลงทุุนทัุ�วัไปควัร็ทุร็าบื้ภายใต้้ขอบื้เขต้

อำานาจ หน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ทุ้�ได้้รั็บื้

ม่อบื้หม่ายจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

(8) ทุบื้ทุวันและเสนอใหค้ณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุพิจาร็ณา

แก้ไขขอบื้เขต้อำานาจ หน้าทุ้� และควัาม่ร็บัื้ผิู้ด้ชั้อบื้

ของคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ให้สอด้คล้องกับื้

สภาวัการ็ณ์  

(9) ต้ร็วัจสอบื้ผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องภายใต้้อำานาจหน้าทุ้�ของ

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ และม้่อำานาจในการ็วั่า

จ้างหรื็อนำาผู้่้เช้ั้�ยวัชั้าญเฉพาะด้้านม่าช่ั้วัยในงาน

ต้ร็วัจสอบื้ 

(10) ว่ัาจ้างทุ้�ปรึ็กษัาหรื็อบุื้คคลทุ้�ม้่ควัาม่เป็นอิสร็ะ เพื�อ

ให้ควัาม่เห็นหรื็อคำาแนะนำาต้าม่ควัาม่จำาเป็น

(11) หากพบื้หรื็อม้่ข้อสงสัยว่ัาม้่ร็ายการ็หร็ือการ็ 

กร็ะทุำาดั้งต่้อไปน้� ซึ�งอาจม้่ผู้ลกร็ะทุบื้อย่างม้่นัย

สำาคัญต่้อฐานะทุางการ็เงินและผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน

ของ บื้ริ็ษััทุฯ ให้คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ร็ายงาน

ต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุเพื�อด้ำาเนินการ็ปร็ับื้ปร็ุง

แก้ไขภายในเวัลาทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้เห็น

สม่ควัร็

(ก)  ร็ายการ็ทุ้�เกิด้ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์

(ข)  การ็ทุุจริ็ต้หรื็อม้่สิ�ง ผิู้ด้ปกติ้หรื็อม้่ควัาม่

บื้กพร่็องทุ้�สำาคัญในร็ะบื้บื้ควับื้คุม่ภายใน

(ค) การ็ฝ่่าฝื่นกฎหม่ายว่ัาด้้วัยหลักทุรั็พย์และ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ ข้อบัื้งคับื้และปร็ะกาศของ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย หรื็อ

กฎหม่ายอื�นทุ้�เก้�ยวัข้องและม้่ผู้ลใช้ั้บัื้งคับื้กับื้

บื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อธุร็กิจของ บื้ริ็ษััทุฯ

หากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุหรื็อผู้่้บื้ริ็หาร็ไม่่ด้ำาเนินการ็ให้

ม้่การ็ปรั็บื้ปรุ็งแก้ไขภายในเวัลาข้างต้้น กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้ร็ายใด้ร็ายหนึ�งอาจร็ายงานว่ัาม้่ร็ายการ็หรื็อการ็ 

กร็ะทุำาต้าม่ข้างต้้นต่้อสำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้

หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ หรื็อต้ลาด้หลักทุรั็พย์

แห่งปร็ะเทุศไทุย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564126



(12) พิจาร็ณาและใหค้วัาม่เหน็ชั้อบื้งบื้ปร็ะม่าณปร็ะจำา

ปี อัต้ร็ากำาลัง และทุร็พัยากร็ทุ้�จำาเปน็ในการ็ปฏิิบัื้ติ้

งานของฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายใน อนุมั่ติ้แผู้นการ็

ต้ร็วัจสอบื้ปร็ะจำาปี ร็วัม่ถึงการ็พิจาร็ณาอนุมั่ติ้การ็

ทุบื้ทุวันปรั็บื้เปล้�ยนแผู้นงานต้ร็วัจสอบื้ในส่วันทุ้�ม้่

นัยสำาคัญ ร็วัม่ถึงกำากับื้ด่้แลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของ

ฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายในให้สอด้คล้องต้าม่แผู้นการ็

ต้ร็วัจสอบื้ปร็ะจำาปีทุ้�ได้้รั็บื้อนุมั่ติ้ และเป็นไปต้าม่

ม่าต้ร็ฐานสากลในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานวิัชั้าช้ั้พต้ร็วัจ

สอบื้ภายใน และปร็ะเมิ่นคุณภาพการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

ต้ร็วัจสอบื้ภายในเป็นปร็ะจำาทุุกปี ร็วัม่ทัุ�งเข้าร่็วัม่

ปร็ะชุั้ม่กับื้หัวัหน้าผู้่้บื้ริ็หาร็ฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายใน 

เพื�อหารื็อปร็ะเด็้นทุ้�ม้่ควัาม่สำาคัญ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั็�ง โด้ยไม่่ม้่ฝ่่ายจัด้การ็อย่่ด้้วัย

(13) สอบื้ทุาน ทุบื้ทุวัน และให้ควัาม่เห็นเก้�ยวักับื้

นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็และควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้

ชั้อบื้ต่้อสังคม่ และการ็ต่้อต้้านการ็คอร์็รั็ปชัั้น

(14) สอบื้ทุาน และให้ควัาม่เห็นในร็ายงานผู้ลการ็

ปร็ะเมิ่นการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

ต่้อสังคม่

(15) สอบื้ทุานควัาม่ถ่กต้้องของเอกสาร็อ้างอิงและแบื้บื้

ปร็ะเ มิ่นต้นเองเ ก้�ยวั กับื้ม่าต้ร็การ็ต่้อต้้าน

คอร์็รั็ปชัั้นของกจิการ็ต้าม่โคร็งการ็แนวัร็ว่ัม่ปฏิิบัื้ติ้

ของภาคเอกชั้นไทุยในการ็ต่้อต้้านทุุจริ็ต้ (ถ้าม้่)

(16) ทุบื้ทุวันและเสนอใหค้ณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุพิจาร็ณา

แก้ไขกฎบัื้ต้ร็ของคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ให้

สอด้คล้องกับื้สภาวัการ็ณ์

(17) ร็ายงานผู้ลการ็ด้ำาเนินงานต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ

ทุุกร็อบื้ร็ะยะเวัลา 6 เดื้อน

(18) ปฏิิบัื้ติ้การ็อื�นใด้ต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ

 ม่อบื้หม่ายด้้วัยควัาม่เห็นชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้

วาระการดำารงติำาแหุ้น�งของกรรมการติรวจสอบ

การ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งของกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ให้เป็นไป

ต้าม่วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ทัุ�งน้� 

กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ ซึ�งพ้นต้ำาแหน่งต้าม่วัาร็ะอาจได้้รั็บื้

แต่้งตั้�งให้กลับื้เข้าด้ำาร็งต้ำาแหน่งเป็นกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้

ได้้อ้ก อย่างไร็ก็ต้าม่กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้จะม้่วัาร็ะการ็

ด้ำาร็งต้ำาแหน่งต่้อเนื�องไม่่เกิน 9 ปี เว้ันแต่้คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุจะเห็นว่ัาบุื้คคลนั�นสม่ควัร็ด้ำาร็งต้ำาแหน่ง เป็น

กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ของบื้ร็ิษััทุต่้อไปเพื�อปร็ะโยชั้น์

ส่งสุด้ของบื้ริ็ษััทุ

กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้อาจพน้จากต้ำาแหน่งด้้วัยเหตุ้ดั้งต่้อ

ไปน้�

(1) พ้นสภาพจากการ็เป็นกร็ร็ม่การ็ของบื้ริ็ษััทุ

(2) คร็บื้วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

(3) ต้าย

(4) ลาออก

(5) ถ่กถอด้ถอน

(6) ขาด้คุณสม่บัื้ติ้การ็เป็นกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ต้าม่

หลักเกณฑ์์และเงื�อนไขทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ หลัก

ทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้

ต้ลาด้ทุุน และต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย 

ปร็ะกาศกำาหนด้

7.3.2	คณะกรรมการบริหาร

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

ปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็จำานวัน 5 ทุ่าน ดั้งน้�

ติำาแหุ้น�งรายชืำ�อ

1. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 

2. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 

3. นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

4. นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

5. นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 127



ขอบเขติ	 อำานาจหุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

คณะกรรมการบริหุ้าร

กฎบัื้ต้ร็ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็น้� ได้้ผู่้านการ็

พิจาร็ณาและทุบื้ทุวันแลว้ั จากทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ ครั็�งทุ้� 21/2564 เมื่�อวัันทุ้� 21 ตุ้ลาคม่ 2564 

และได้้รั็บื้การ็อนุมั่ติ้จากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ในทุ้�

ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ครั็�งทุ้� 4/2564 เมื่�อวัันทุ้� 

10 พฤศจิกายน 2564 ซึ�งได้้กำาหนด้ขอบื้เขต้ อำานาจ

หน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

ดั้งน้�

(1) จัด้ทุำาและกำาหนด้วัสัิยทัุศน์ กลยุทุธ์ ทิุศทุางในการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจ นโยบื้าย เป้าหม่าย แผู้นธุร็กิจ 

 งบื้ปร็ะม่าณ โคร็งสร้็างการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็ และ

อำานาจอนุมั่ติ้ของบื้ริ็ษััทุฯ เพื�อเสนอให้คณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุเห็นชั้อบื้ และด้ำาเนินการ็ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ควัาม่

เห็นชั้อบื้จากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ร็วัม่ถึงติ้ด้ต้าม่

ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานด้ังกล่าวัให้เป็นไปอย่างม้่

ปร็ะสิทุธิภาพและปร็ะสิทุธิผู้ล

(2) ควับื้คุม่ด่้แลการ็ด้ำาเนินกิจการ็ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็

บื้ริ็หาร็งานทัุ�วัไปของบื้ริ็ษััทุฯ ผู่้านกร็ร็ม่การ็

 ผู้่้จัด้การ็ของบื้ริ็ษััทุฯ 

(3) ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ในการ็ลงทุุนโคร็งการ็ใหม่่ 

และม้่อำานาจในการ็พิจาร็ณาและอนุมั่ติ้ให้บื้ริ็ษััทุฯ 

ลงทุุนหรื็อร่็วัม่ลงทุุนกับื้บุื้คคล นิติ้บุื้คคล หรื็อ

องค์กร็ทุางธุร็กิจอื�นใด้ ในร่็ปแบื้บื้ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็เ ห็นสม่ควัร็เ พื�อด้ำา เ นินกิจการ็ต้าม่

วััต้ถุปร็ะสงค์ของบื้ริ็ษััทุฯ ต้ลอด้จนถึงการ็พิจาร็ณา

และอนุมั่ติ้การ็ใช้ั้จ่ายเงินเพื�อการ็ลงทุุนดั้งกล่าวั 

การ็เข้าทุำานิติ้กร็ร็ม่สัญญา และ/หรื็อ การ็ด้ำาเนิน

การ็ใด้ๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้เรื็�องดั้งกล่าวัจนเสร็็จการ็

ต้าม่อำานาจอนุมั่ติ้ (Authority Limits) และ/หรื็อ 

ต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุกำาหนด้ และ/หรื็อ ต้าม่

กฎหม่ายและกฎเกณฑ์์ทุ้�เก้�ยวัข้อง และ/หรื็อ ต้าม่

ข้อบัื้งคับื้ของ บื้ริ็ษััทุฯ

(4) อนุมั่ติ้การ็เข้าทุำาสัญญา และ/หรื็อธุร็กร็ร็ม่ใด้ๆ ทุ้�

เก้�ยวักับื้การ็ด้ำาเนินธุร็กิจปกติ้ของบื้ริ็ษััทุฯ (เช่ั้น 

การ็ซื�อขายสินค้า การ็ให้/ รั็บื้บื้ริ็การ็ และเป็นไป

เพื�อปร็ะโยชั้น์ในการ็ด้ำาเนินงานต้าม่วััต้ถุปร็ะสงค์

ของบื้ริ็ษััทุฯ) ภายในวังเงินต้าม่ทุ้�กำาหนด้ไว้ัใน

อำานาจอนุมั่ติ้ (Authority Limits) และ/หรื็อ ต้าม่ทุ้�

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุกำาหนด้ 

(5) พิจาร็ณาและอนุมั่ติ้การ็เข้าทุำาธุร็กร็ร็ม่ทุางการ็เงิน

กับื้สถาบื้นัการ็เงินในการ็เปดิ้บัื้ญช้ั้ ก้่ยืม่ ขอสินเชืั้�อ 

จำานำา จำานอง คำ�าปร็ะกันและการ็อื�น ร็วัม่ถึงการ็

ซื�อขายและจด้ทุะเบ้ื้ยนกร็ร็ม่สิทุธิ�ทุ้�ดิ้นใด้ๆ ต้าม่

วััต้ถุปร็ะสงค์เพื�อปร็ะโยชั้น์ในการ็ด้ำาเนินกิจการ็ของ

 บื้ริ็ษััทุฯ ต้ลอด้จนถึงการ็เข้าทุำานิติ้กร็ร็ม่สัญญา

 ยื�นคำาขอ คำาเสนอ ติ้ด้ต่้อ ทุำานิติ้กร็ร็ม่กับื้ส่วัน

ร็าชั้การ็ เพื�อให้ได้้ม่าซึ�งสิทุธิต่้างๆ ของบื้ร็ิษััทุฯ 

และ/หรื็อ การ็ด้ำาเนินการ็ใด้ๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้เรื็�อง

ดั้งกล่าวัจนเสร็็จการ็ต้าม่อำานาจอนุมั่ติ้ (Authority 

Limits) และ/หรื็อ ต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

กำาหนด้ และ/หรื็อ ต้าม่กฎหม่ายและกฎเกณฑ์์ทุ้�

เก้�ยวัข้อง 

(6) อนุมั่ติ้แต่้งตั้�งทุ้�ปรึ็กษัาด้้านต่้างๆ ทุ้�จำาเป็นต่้อการ็

ด้ำาเนินงานของบื้ร็ิษััทุฯ โด้ยอย่่ภายใต้้กร็อบื้งบื้

ปร็ะม่าณทุ้�ผู่้านการ็อนุมั่ติ้จากคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุในแต่้ละปี

(7) กำาหนด้กร็อบื้ นโยบื้าย และโคร็งสร็า้งค่าต้อบื้แทุน

สำาหรั็บื้การ็กำาหนด้เงินเดื้อน การ็ปรั็บื้ขึ�นเงินเดื้อน 

การ็กำาหนด้เงินโบื้นัส ค่าต้อบื้แทุน และบื้ำาเหน็จ

ร็างวััลของพนกังาน และผู้่บ้ื้ริ็หาร็ (ทุ้�ไม่่ใช่ั้กร็ร็ม่การ็

ผู้่้จัด้การ็)

(8) ด้ำาเนินการ็อื�นใด้ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจากคณะ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุหรื็อต้าม่นโยบื้ายทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุกำาหนด้

(9) ทุบื้ทุวันและเสนอใหค้ณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุพิจาร็ณา

แก้ไขขอบื้เขต้อำานาจ หน้าทุ้� และควัาม่ร็บัื้ผิู้ด้ชั้อบื้

ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ให้สอด้คล้องกับื้

สภาวัการ็ณ์

(10)  ม่อบื้อำานาจให้บุื้คคลใด้บุื้คคลหนึ�งหรื็อหลายคน

ปฏิิบัื้ติ้การ็อย่างหนึ�งอย่างใด้แทุนคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ ทัุ�งน้� การ็ม่อบื้อำานาจ หน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้

ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็นั�นจะไม่่ม้่

ลักษัณะเป็นการ็ม่อบื้อำานาจหรื็อม่อบื้อำานาจช่ั้วัง

ทุ้�ทุำาให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ หรื็อผู้่้รั็บื้ม่อบื้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564128



อำานาจจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็สาม่าร็ถอนุมั่ติ้

ร็ายการ็ทุ้�ต้นหรื็อบุื้คคลทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้ง (ต้าม่

ทุ้�นิยาม่ไว้ัในปร็ะกาศคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลัก

ทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ และ/หรื็อปร็ะกาศ

คณะกร็ร็ม่การ็กำา กับื้ต้ลาด้ทุุน และ/ห รื็อ

ต้ลาด้หลกัทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย และ/หร็อืหน่วัย

งานทุ้�เก้�ยวัข้องกำาหนด้) อาจม้่ส่วันได้้เส้ย หรื็ออาจ

ได้้รั็บื้ปร็ะโยชั้น์ในลักษัณะใด้ๆ หรื็ออาจม้่ควัาม่

ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์อื�นใด้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อ

บื้ริ็ษััทุย่อยของบื้ริ็ษััทุฯ ยกเว้ันเป็นการ็อนุมั่ติ้

ร็ายการ็ทุ้�เป็นไปต้าม่นโยบื้ายและหลักเกณฑ์์ทุ้�ทุ้�

ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุได้้อนุมั่ติ้ไว้ั

วาระการดำารงติำาแหุ้น�งของกรรมการบริหุ้าร

ใ ห้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุเป็น ผู้่้แต่้งตั้� ง บุื้คคลทุ้� ม้่

คุณสม่บัื้ติ้คร็บื้ถ้วันต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุได้้

กำาหนด้ไว้ัในกฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 

ขอบเขติ	 อำานาจหุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค�าติอบแทน

กฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

น้�ได้้ผู่้านการ็พิจาร็ณาและทุบื้ทุวันโด้ยทุ้�ปร็ะชัุ้ม่คณะ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ครั็�งทุ้� 1/2564 เมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 

2564 ซึ�งได้้กำาหนด้ขอบื้เขต้ อำานาจหน้าทุ้� และควัาม่

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุนดั้งน้�

(1) พิจาร็ณาโคร็งสร้็างของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ใน

เรื็�องของจำานวันคณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�เหม่าะสม่กับื้

ขนาด้ ปร็ะเภทุ และควัาม่ซับื้ซ้อนของธุร็กิจ

(2) กำาหนด้คุณสม่บัื้ติ้ หลักเกณฑ์์ และวิัธ้การ็สร็ร็หา

กร็ร็ม่การ็ และกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ของบื้ร็ษัิัทุฯ และ

พิจาร็ณาคัด้เลือกผู้่้ทุ้�ม้่ควัาม่เหม่าะสม่ในด้้าน

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็อาจพ้นจากต้ำาแหน่งด้้วัยเหตุ้

ดั้งต่้อไปน้�

(1) ต้าย

(2) ลาออก

(3) ขาด้คุณสม่บัื้ติ้และม้่ลักษัณะต้้องห้าม่ต้าม่ทุ้�

กฎหม่ายกำาหนด้ 

(4) ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุม้่ม่ติ้ให้ออก 

ในกร็ณ้ทุ้�ม้่จำานวันกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ต้ำ�ากว่ัา 3 คน ให้

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุแต่้งตั้�งกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ร็ายใหม่่ให้

คร็บื้ถ้วันในทัุนทุ้หรื็ออย่างช้ั้าภายใน 3 เดื้อนนับื้แต่้วััน

ทุ้�จำานวันกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ไม่่คร็บื้ถ้วัน เพื�อให้เกิด้ควัาม่

ต่้อเนื�องในการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

7.3.3	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ติอบแที่น

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ

กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็จำานวัน

3 ทุ่าน ดั้งน้�

ควัาม่ร้่็ ปร็ะสบื้การ็ณ์ และควัาม่เช้ั้�ยวัชั้าญ เพื�อ

เสนอชืั้�อให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุพิจาร็ณาแต่้งตั้�ง 

และ/หรื็อ นำาเสนอต่้อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นพิจาร็ณา

แต่้งตั้�งต่้อไป (แล้วัแต่้กร็ณ้) โด้ยจะด้ำาเนินการ็ให้ 

ผู้่้ถือหุ้นได้้รั็บื้ข้อม่่ลอย่างเพ้ยงพอเก้�ยวักับื้บุื้คคล

ทุ้�ได้้รั็บื้การ็เสนอชืั้�อเพื�อปร็ะกอบื้การ็ตั้ด้สินใจ

(3) ทุบื้ทุวันหลักเกณฑ์์และวิัธ้สร็ร็หากร็ร็ม่การ็ เพื�อ

เสนอแนะต่้อคณะกร็ร็ม่การ็ก่อนทุ้�จะม้่การ็สร็ร็หา

กร็ร็ม่การ็ทุ้�คร็บื้วัาร็ะ และในกร็ณ้ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็

สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนเสนอชืั้�อกร็ร็ม่การ็

ร็ายเดิ้ม่ ควัร็คำานึงถึงผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของ

กร็ร็ม่การ็ร็ายดั้งกล่าวัปร็ะกอบื้ด้้วัย 

(4) พิจาร็ณาควัาม่เปน็อิสร็ะของกร็ร็ม่การ็อสิร็ะแต่้ละ

ทุ่าน เพื�อให้แน่ใจว่ัากร็ร็ม่การ็อิสร็ะของบื้ริ็ษััทุฯ 

เป็นผู้่้ม้่คุณสม่บัื้ติ้คร็บื้ถ้วัน

ติำาแหุ้น�งรายชืำ�อ

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์* ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

2. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

3. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล* กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

* กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ
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(5) พิจาร็ณาร่็ปแบื้บื้และกร็ะบื้วันการ็ในการ็พัฒนา

 กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย และกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ของบื้ริ็ษััทุฯ เพื�อให้สอด้คล้องกับื้ธุร็กิจของ 

บื้ริ็ษััทุฯ และสภาวัการ็ณ ์ในกร็ณ้กร็ร็ม่การ็เข้าใหม่่ 

คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาควัร็ด่้แลให้บื้ริ็ษััทุฯ จัด้ให้ม้่

การ็ปฐม่นิเทุศ และแจกเอกสาร็และข้อม่่ลทุ้�เป็น

ปร็ะโยชั้น์ต่้อการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของกร็ร็ม่การ็ด้้วัย

(6) จัด้ทุำาและทุบื้ทุวันแผู้นการ็พัฒนากร็ร็ม่การ็

 ผู้่้จัด้การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง เพื�อเต้ร้็ยม่ควัาม่

พร้็อม่เป็นแผู้นต่้อเนื�องให้ ม้่ ผู้่้ สืบื้ทุอด้งาน 

 (Succession Plan) ในกร็ณ้ทุ้�กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

หรื็อผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่งในต้ำาแหน่งนั�นๆ เกษ้ัยณ

อายุหรื็อไม่่สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ได้้ เพื�อให้การ็

บื้ริ็หาร็งานของบื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถด้ำาเนินไปได้้อย่าง

ต่้อเนื�อง  

(7) พิจาร็ณาโคร็งสร้็างค่าต้อบื้แทุน ร่็ปแบื้บื้และหลัก

เกณฑ์์การ็จ่ายค่าต้อบื้แทุนการ็ทุำางาน (ไม่่ว่ัาจะ

อย่่ในร่็ปเงินสด้ หลักทุรั็พย์ หรื็ออื�นใด้) ของ

กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย และกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ของบื้ริ็ษััทุฯ ให้เหม่าะสม่ เป็นธร็ร็ม่ และเป็นไป

ต้าม่กฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง ร็วัม่ถึงการ็กำาหนด้อัต้ร็า

ค่าจ้าง ค่าต้อบื้แทุน บื้ำาเหน็จร็างวััล เงินโบื้นัส และ

ปรั็บื้ขึ�นเงินเดื้อนสำาหรั็บื้กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็ชุั้ด้

ย่อย และกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ของ บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อนำา

เสนอให้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อ 

ทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นพิจาร็ณาต่้อไป (แล้วัแต่้กร็ณ้)

(8) พิจาร็ณาแนวัทุางการ็กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนของ

กร็ร็ม่การ็ให้สอด้คล้องกับื้กลยุทุธ์และเป้าหม่าย

ร็ะยะยาวัของบื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะสบื้การ็ณ์ ภาร็ะหน้าทุ้� 

ขอบื้เขต้ของบื้ทุบื้าทุและควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

 (Accountability and Responsibility) ร็วัม่ถึง

ปร็ะโยชั้น์ทุ้�คาด้ว่ัาจะได้้รั็บื้จากกร็ร็ม่การ็แต่้ละคน 

ทัุ�งน้�ค่าต้อบื้แทุนกร็ร็ม่การ็ควัร็อย่่ในลักษัณะทุ้�

เ ป ร้็ ยบื้ เ ทุ้ ยบื้ ไ ด้้ กั บื้ ร็ ะ ดั้ บื้ ทุ้� ป ฏิิ บัื้ ติ้ อ ย่่ ใ น

อุต้สาหกร็ร็ม่ ร็วัม่ถึงพิจาร็ณาแนวัทุางการ็กำาหนด้

ค่าต้อบื้แทุนของกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ให้สอด้คล้อง

กับื้วััต้ถุปร็ะสงค์และเป้าหม่ายหลักของบื้ริ็ษััทุฯ 

และสอด้คล้องกับื้ผู้ลปร็ะโยชั้น์ของบื้ร็ิษััทุฯ ใน

ร็ะยะยาวั

(9) พิจาร็ณาเกณฑ์์ปร็ะเมิ่นผู้ลกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ และนำาเสนอให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

พิจาร็ณาให้ควัาม่เห็นชั้อบื้

(10) ทุบื้ทุวันและเสนอใหค้ณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุพิจาร็ณา

แก้ไขขอบื้เขต้อำานาจ หน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

ของคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน 

ให้สอด้คล้องกับื้สภาวัการ็ณ์

(11) ด้ำาเนินการ็อื�นใด้ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจาก

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ ริ็ ษััทุห รื็อต้าม่นโยบื้ายทุ้�

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุกำาหนด้

วาระการดำารงติำาแหุ้น�งของกรรมการสรรหุ้าและ

กำาหุ้นดค�าติอบแทน

กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ ม้่วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งคร็าวัละ 3 ปี 

และให้เป็นไปต้าม่วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่ง กร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุ (กร็ณ้กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ ด้ำาร็งต้ำาแหน่งเป็น

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุด้้วัย) ทัุ�งน้� กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ ซึ�งพ้น

ต้ำาแหน่งต้าม่ วัาร็ะอาจได้้รั็บื้แต่้งตั้�งเป็นกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ 

ได้้อ้กในกร็ณ้ทุ้�กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ คร็บื้วัาร็ะการ็ด้ำาร็ง

ต้ำาแหน่งหรื็อไม่่อาจด้ำาร็ง ต้ำาแหน่งจนคร็บื้กำาหนด้วัาร็ะ

ได้้ ซึ�งจะส่งผู้ลให้ม้่จำานวันกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ ต้ำ�ากว่ัา

3 คน ให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุแต่้งตั้�ง กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ 

ร็ายใหม่่ให้คร็บื้ถ้วันในทุันทุ้หรื็ออย่างช้ั้าภายใน 

3 เดื้อนนับื้แต่้วัันทุ้�จำานวันกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ ไม่่คร็บื้

ถ้วันเพื�อให้เกิด้ควัาม่ต่้อเนื�องในการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของ

คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาฯ

กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนอาจพ้นจาก

ต้ำาแหน่งด้้วัยเหตุ้ดั้งต่้อไปน้�

(1) พ้นสภาพจากการ็เป็นกร็ร็ม่การ็ของบื้ริ็ษััทุ

(2) คร็บื้วัาร็ะการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

(3) ต้าย

(4) ลาออก

(5) ถ่กถอด้ถอน

(6) ขาด้คุณสม่บัื้ติ้การ็เป็นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ หรื็อม้่

ลักษัณะต้้องห้าม่ต้าม่กฎหม่ายว่ัาด้้วัยบื้ริ็ษััทุ

ม่หาชั้น จำากัด้ หรื็อม้่ลักษัณะทุ้�แสด้งถึงการ็ขาด้

ควัาม่เหม่าะสม่ทุ้�จะได้้รั็บื้ควัาม่ไว้ัวัางใจใหบ้ื้ริ็หาร็

จัด้การ็กิจการ็ทุ้� ม้่ม่หาชั้นเป็น ผู้่้ ถือ หุ้นต้าม่

กฎหม่ายว่ัาด้้วัยหลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564130



7.3.4	คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

 ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็จำานวัน 3 ทุ่าน ดั้งน้�

ขอบเขติ	 อำานาจหุ้น้าที�	 และความรับผิดชำอบของ

คณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง

กฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงน้�ได้้ผู่้านการ็

พิจาร็ณาและทุบื้ทุวันโด้ยทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ 

ครั็�งทุ้� 1/2564 เมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564 ซึ�งได้้

กำาหนด้ขอบื้เขต้ อำานาจหน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้

ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงดั้งน้�

(1) พิจาร็ณาปร็ะเม่ินและทุบื้ทุวันลักษัณะควัาม่เส้�ยง

ทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะสบื้อย่่หรื็อคาด้ว่ัาจะเกิด้ขึ�นและส่ง

ผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อบื้ริ็ษััทุฯ (Identification of Risk) และ

กำาหนด้ร็ะดั้บื้ควัาม่เส้�ยงทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้ของบื้ริ็ษััทุฯ 

(Risk Appetite)

(2) พิจาร็ณากำาหนด้นโยบื้ายการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงทัุ�ง

ภายนอกและภายในบื้ริ็ษััทุฯ ให้ม้่ควัาม่คร็อบื้คลุม่ 

และสอด้คล้องกับื้กลยุทุธ์และทิุศทุางของธุร็กิจ 

และนำาเสนอต้อ่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุเพื�อพิจาร็ณา

อนุมั่ติ้ ทัุ�งน้� ต้้องคร็อบื้คลุม่ควัาม่เส้�ยงอย่างน้อย 

4 ปร็ะการ็ ดั้งน้�

(ก) ควัาม่เส้�ยงทุางการ็เงิน (Financial Risk)

(ข) ควัาม่เส้�ยงด้้านการ็ด้ำาเนินงาน (Operational 

Risk)

(ค) ควัาม่เส้�ยงด้้านกลยุทุธ์การ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

 (Strategic Risk)

(ง) ควัาม่เส้�ยงด้้านการ็ปฏิิบัื้ต้ิต้าม่กฎร็ะเบ้ื้ยบื้ 

(Compliance Risk)

(3) พิจาร็ณากำาหนด้กลยุทุธ์และแนวัทุางปฏิิบัื้ติ้ในการ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงให้สอด้คล้องกับื้นโยบื้ายการ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ให้สาม่าร็ถปร็ะเมิ่น ติ้ด้ต้าม่ผู้ล 

และกำากับื้ด่้แลร็ะด้ับื้ควัาม่เส้�ยงให้อย่่ในร็ะด้ับื้ทุ้�

ยอม่รั็บื้ได้้

ติำาแหุ้น�งรายชืำ�อกรรมการ

1. นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน* ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

2. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

3. นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล* กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

* กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

(4) กำากับื้ด่้แลให้ม้่ผู้่้รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่

นโยบื้ายการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงเพื�อให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่

ร็ะบื้บื้การ็บื้ร็หิาร็ควัาม่เส้�ยงทุ้�ม้่ปร็ะสิทุธิภาพทัุ�วัทัุ�ง

องค์กร็และม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้อย่างต่้อเนื�อง

(5) พิจาร็ณากำาหนด้โคร็งสร้็างและแต่้งตั้�งคณะทุำางาน

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง เพื�อทุำาหน้าทุ้�ปร็ะเมิ่นและ

ติ้ด้ต้าม่ผู้ลการ็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยง

(6) พิจาร็ณากำาหนด้งบื้ปร็ะม่าณและวิัธ้การ็ต้อบื้

สนองต้่อควัาม่เส้�ยงทุ้�เกิด้ขึ�นและอาจเกิด้ขึ�นกับื้

บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อใช้ั้เป็นกฎเกณฑ์์ในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานต้าม่

สถานการ็ณ์ควัาม่เส้�ยงแต่้ละปร็ะเภทุเพื�อเสนอให้

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุเห็นชั้อบื้

(7) ทุบื้ทุวันควัาม่เหม่าะสม่และเพ้ยงพอของนโยบื้าย 

กลยุทุธ์ และแนวัปฏิิบัื้ติ้ในการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

ของบื้ริ็ษััทุฯ เพื�อให้มั่�นใจว่ัานโยบื้าย กลยุทุธ์ และ

แนวัปฏิิบัื้ติ้ดั้งกล่าวัม้่ควัาม่สอด้คล้องกับื้กลยุทุธ์

และทิุศทุางธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ และสาม่าร็ถกำากับื้

ด่้แลร็ะด้ับื้ควัาม่เส้�ยงให้อย่่ในร็ะด้ับื้ทุ้�ยอม่รั็บื้ได้้ 

ร็วัม่ทัุ�งให้คำาแนะนำาและการ็สนับื้สนุนแก่คณะ

กร็ร็ม่การ็ ในเรื็�องการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงร็ะดั้บื้

องค์กร็ ร็วัม่ถึงส่งเสริ็ม่และสนับื้สนุนให้ม้่การ็

ปรั็บื้ปรุ็งและพัฒนาร็ะบื้บื้บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงอย่าง

ต่้อเนื�องและสม่ำ�าเสม่อ

(8) ร็ายงานคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุเก้�ยวักับื้ควัาม่เส้�ยง

และการ็จัด้การ็ควัาม่เส้�ยง

(9) ด้ำาเนินการ็อื�นใด้ต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจาก

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ หรื็อต้าม่นโยบื้ายทุ้�

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุกำาหนด้

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 131



ติำาแหุ้น�ง

รายชืำ�อบริษัท

บริษัท	ด้โฮม	กรุ�ป	จำากัด บริษัท	ด้โฮม	เอนเนอร์จี	จำากัด

รายชืำ�อกรรมการ

รายชืำ�อกรรมการ

 1. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

 2. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

 3. นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ สายงานปฏิิบัื้ติ้การ็และจัด้ซื�อ 

 4. นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ สายงานบัื้ญช้ั้ การ็เงิน 

    และสนับื้สนุนองค์กร็ 

 5. นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ สายงานเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ

    และการ็ต้ลาด้ออนไลน์

 6. นายชั้ยานนท์ุ หอพัต้ร็าภร็ณ์ ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้และการ็เงิน

 7. นางจินต้นา ค่ณทุว้ั ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายปฏิิบัื้ติ้การ็

 8. นางสาวัพร็ร็ณ้ ผิู้วันวัล ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบื้ริ็หาร็การ็ต้ลาด้

 9. นางนงเยาว์ั สะอาด้ ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายทุรั็พยากร็บุื้คคล

 10. นายอภิยุชั้ ฟ่กุล ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ

 11. นางพร็ศิริ็ เลิศปร็ะภาภร็ณ์ ร็องผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้

วาระการดำารงติำาแหุ้น�งของกรรมการบริหุ้ารความ

เสี�ยง

ใ ห้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุเป็น ผู้่้แต่้งตั้� ง บุื้คคลทุ้� ม้่

คุณสม่บัื้ติ้คร็บื้ถ้วันต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุได้้

กำาหนด้ไว้ัในกฎบัื้ต้ร็คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

กร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ควัาม่เส้�ยงอาจพ้นจากต้ำาแหน่งด้้วัย

เหตุ้ดั้งต่้อไปน้�

(1) ต้าย

(2) ลาออก

(3) ขาด้คุณสม่บัื้ติ้และม้่ลักษัณะต้้องห้าม่ต้าม่ทุ้�

กฎหม่ายกำาหนด้ 

(4) ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุม้่ม่ติ้ให้ออก 

กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ทุ้�ม้่อำานาจควับื้คุม่บื้ริ็ษััทุย่อย

C = ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็,  / = กร็ร็ม่การ็

ในกร็ณ้ทุ้�ม้่จำานวันกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงต้ำ�ากว่ัา

3 คน ให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุแต่้งตั้�งกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

ควัาม่เส้�ยงร็ายใหม่่ให้คร็บื้ถ้วันในทัุนทุ้หรื็ออย่างช้ั้า

ภายใน 3 เดื้อนนับื้แต่้วัันทุ้�จำานวันกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

ควัาม่เส้�ยงไม่่คร็บื้ถว้ัน เพื�อให้เกิด้ควัาม่ต้อ่เนื�องในการ็

ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

7.4	 ข้่อมูลเก่�ยวกับผู้บริหาร
7.4.1	 รายชุ่�อและติำาแหน่งข่องผู้บริหาร

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 ผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ ม้่

จำานวัน 11 ทุ่าน ดั้งน้�

1.  นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า C C

2.  นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า / /

3.  นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า / /

4.  นางสลิลทิุพ เรื็องสทุธิภาพ / /

5.  นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า / -

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564132



7.4.2	นโยบายการจ่ายค่าติอบแที่น	 กรรมการ
บริหารและผู้บริหาร

ค�าติอบแทนกรรมการผ้้จัดการ	และผ้้บริหุ้ารระดับส้ง

บื้ริ็ษััทุฯ พิจาร็ณาการ็จ่ายค่าต้อบื้แทุน กร็ร็ม่การ็

ผู้่้จัด้การ็ และผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง ในร็ะดั้บื้ทุ้�เหม่าะสม่และ

เป็นอัต้ร็าทุ้�เพ้ยงพอสำาหร็บัื้การ็ร็กัษัากร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็ 

และผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง ทุ้�ม้่คุณภาพไว้ัโด้ยไม่่ม้่การ็จ่าย

ค่าต้อบื้แทุนทุ้�ม่ากเกินควัร็ และสาม่าร็ถเปร้็ยบื้เทุ้ยบื้

กับื้อัต้ร็าค่าต้อบื้แทุนของบื้ริ็ษััทุอื�นทุ้�อย่่ในอุต้สาหกร็ร็ม่

เด้้ยวักัน หรื็อใกล้เค้ยงกับื้บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อสร้็างแร็งจ่งใจ 

และผู้ลกัดั้นให้กร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็ และผู้่บ้ื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง 

ด้ำาเนินธุร็กิจให้บื้ร็ร็ลุเป้าหม่าย สร้็างควัาม่มั่�นคง อัน

จะนำาไปส่่การ็พัฒนาให้องค์กร็อย่างยั�งยืน

ค่าต้อบื้แทุนกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ค่าต้อบื้แทุนของกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็

กำาหนด้หลักเกณฑ์์ทุ้�ชัั้ด้เจน เหม่าะสม่ โปร่็งใส อ้กทัุ�ง

เป็นไปต้าม่กฎหม่ายและร็ะเบ้ื้ยบื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง โด้ย

คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนจะเป็น

ผู้่้พิจาร็ณาทุบื้ทุวันค่าต้อบื้แทุนของกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ 

เพื�อเสนอคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุพิจาร็ณาอนุมั่ติ้ โด้ย

พิจาร็ณาจากภาร็ะหน้าทุ้�ทุ้�ต้้องปฏิิบัื้ติ้ ผู้ลปร็ะกอบื้การ็

ของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�สอด้คล้องกับื้เป้าหม่าย เป็นไปต้าม่ควัาม่

คาด้หวัังของผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยทุุกกลุ่ม่ หรื็อเปร้็ยบื้เทุ้ยบื้

การ็จ่ายค่าต้อบื้แทุนของบื้ริ็ษััทุอื�นทุ้�อย่่ในอุต้สาหกร็ร็ม่

เด้้ยวักัน

ค่าต้อบื้แทุนผู้่้บื้ริ็หาร็

กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็เป็นผู้่้พิจาร็ณาจากการ็ปร็ะเม่ินผู้ล

การ็ปฏิิบัื้ติ้งานของผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ายบุื้คคล ต้าม่หลักการ็

และนโยบื้ายทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุกำาหนด้ไว้ั ซึ�งจะ

พิจาร็ณาจากภาร็ะหน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ ผู้ลการ็

ปฏิิบัื้ติ้งานของผู้่บ้ื้ริ็หาร็แต้ล่ะทุ่าน ผู้ลปร็ะกอบื้การ็ของ

บื้ริ็ษััทุ โด้ยนำาร็ายละเอ้ยด้ดั้งกล่าวัม่าปร็ะกอบื้การ็

พิจาร็ณากำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนของผู้่้บื้ริ็หาร็อย่างเหม่าะสม่

7.4.3	จำานวนค่าติอบแที่นรวมข่องกรรมการ
	 ผู้จัดการ	และผู้บริหาร

(ก)	 ค�าติอบแทนที�เป็นตัิวเงิน

ค่าต้อบื้แทุนผู้่้บื้ริ็หาร็ทุ้�เป็นตั้วัเงินปร็ะกอบื้ด้้วัยเงิน

เดื้อน โบื้นัส และค่าเบ้ื้�ยเล้�ยง โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

2563

2563

2562

2562

2564

2564

จำานวันผู้่้บื้ริ็หาร็ (คน) (1) 8 11 11

ค่าต้อบื้แทุน (บื้าทุ) 713,381 569,230 1,160,505

หุ้มายเหุ้ตุิ: (1) เนื�องจากสถานการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของไวัรั็สโคโร็น่า (COVID-19-19) อย่างหนักในปี 2563 ซึ�งส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อธุร็กิจเป็น
  วังกว้ัาง ดั้งนั�น ทุางคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุ 5 ทุ่าน ปร็ะสงค์ไม่่รั็บื้เงินเดื้อน ในช่ั้วังเดื้อนพฤษัภาคม่ 2563 - เดื้อน

ธันวัาคม่ 2563 เพื�อให้บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถจัด้สร็ร็ผู้ลปร็ะโยชั้น์ดั้งกล่าวัให้แก่บุื้คลากร็ของบื้ริ็ษััทุทุ้�ม้่ควัาม่จำาเป็นต่้อไป

หุ้มายเหุ้ตุิ: (1) เนื�องจากสถานการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบื้าด้ของไวัรั็สโคโร็น่า (COVID-19-19) อย่างหนักในปี 2563 ซึ�งส่งผู้ลกร็ะทุบื้ต่้อธุร็กิจเป็น
  วังกว้ัาง ดั้งนั�น ทุางคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุ 5 ทุ่าน ปร็ะสงค์ไม่่รั็บื้เงินเดื้อน ในช่ั้วังเดื้อนพฤษัภาคม่ 2563 - เดื้อน

ธันวัาคม่ 2563 เพื�อให้บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถจัด้สร็ร็ผู้ลปร็ะโยชั้น์ดั้งกล่าวัให้แก่บุื้คลากร็ของบื้ริ็ษััทุทุ้�ม้่ควัาม่จำาเป็นต่้อไป

(ข)	 ค�าติอบแทนอื�น

ค่าต้อบื้แทุนอื�นของผู้่้บื้ริ็หาร็ปร็ะกอบื้ด้้วัยเงินสม่ทุบื้กองทุุนสำาร็องเล้�ยงช้ั้พ และเงินปร็ะกันสังคม่ โด้ยม้่

ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

จำานวันผู้่้บื้ริ็หาร็ (คน) (1) 8 11 11

ค่าต้อบื้แทุน (บื้าทุ) 23,191,622 18,865,922 32,951,284

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 133



จำานวนพนักงาน	(คน)	ณ	วันที�	31	ธัุนวาคม

ค่าติอบแที่นข่องบุคลากร

สำาหรั็บื้ร็อบื้ปีบัื้ญช้ั้สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 และ 

2563 และ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ ม้่การ็จ่ายผู้ลต้อบื้แทุนร็วัม่

ให้แก่พนักงาน (ไม่่ร็วัม่ผู้่้บื้ริ็หาร็) ในลักษัณะต่้างๆ ได้้แก่ 

เงินเดื้อน เงินโบื้นัส ค่าล่วังเวัลา เงินสม่ทุบื้กองทุุน

สำาร็องเล้�ยงช้ั้พและค่าต้อบื้แทุนอื�นๆ เป็นจำานวัน 

834.92 ล้านบื้าทุ 1,009.42 ล้านบื้าทุ และ 1,426.76 

ล้านบื้าทุ ต้าม่ลำาดั้บื้

ค่าติอบแที่นอ่�น

เมื่�อวัันทุ้� 8 เม่ษัายน 2564 ทุ้�ปร็ะชุั้ม่สามั่ญผู้่้ถือหุ้น

ปร็ะจำาปี 2564 ม้่ม่ติ้อนุมั่ติ้การ็ออกและเสนอขายใบื้

สำาคัญแสด้งสิทุธิทุ้�จะซื�อหุ้นสามั่ญของบื้ริ็ษััทุฯ ให้แก่ 

ผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานของบื้ริ็ษััทุฯ (ESOP) ครั็�งทุ้� 1 

จำานวันไม่่เกนิ 31,500,000 โด้ยม้่วััต้ถุปร็ะสงคเ์พื�อเป็น

แร็งจ่งใจ และต้อบื้แทุนการ็ปฏิิบัื้ติ้งานต่้อบื้ริ็ษััทุ และ

เพื�อให้บุื้คคลดั้งกล่าวัม้่ควัาม่ตั้�งใจในการ็ทุำางานและ

เป็นแร็งจ่งใจให้ทุำางานกับื้บื้ร็ษัิัทุต่้อไปในร็ะยะยาวั และ

สร้็างปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ให้แก่บื้ริ็ษััทุ

กองทุี่นสำารองเล่�ยงชุ่พั

ในปี 2560 บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ตั้�งกองทุุนสำาร็องเล้�ยงช้ั้พร่็วัม่

กับื้ล่กจ้างต้าม่พร็ะร็าชั้บัื้ญญัติ้กองทุุนสำาร็องเล้�ยงช้ั้พ 

พ.ศ. 2530 และทุ้�ม้่การ็แก้ไขเพิ�ม่เติ้ม่ โด้ยล่กจ้างและ

บื้ริ็ษััทุฯ จ่ายเงินสม่ทุบื้เข้ากองทุุนเป็นร็ายเดื้อนคิด้เป็น

ร้็อยละ 3 ถึงร้็อยละ 5 ของเงินเดื้อนขั�นพื�นฐานของ

ล่กจ้าง สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 และ 

สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 และสำาหรั็บื้ปี

สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 บื้ริ็ษััทุฯ จ่ายเงินสม่ทุบื้

จำานวัน 5.00 ล้านบื้าทุ และ 4.78 ล้านบื้าทุ และ 7.57 

ล้านบื้าทุ ต้าม่ลำาดั้บื้ กองทุุนสำาร็องเล้�ยงช้ั้พจัด้เป็น 

กองทุุนทุ้�แยกต่้างหากจากสินทุรั็พย์อื�นของบื้ริ็ษััทุฯ 

โด้ยม้่บื้ริ็ษััทุหลักทุรั็พย์จัด้การ็กองทุุนซ้ไอเอ็ม่บ้ื้-พริ็นซิ

เพิล จำากัด้ เป็นผู้่้บื้ริ็หาร็จัด้การ็กองทุุน ล่กจ้างจะได้้รั็บื้

เงินกองทุุนสำาร็องเล้�ยงช้ั้พเมื่�อสิ�นสุด้การ็จ้างงานต้าม่

กฎร็ะเบ้ื้ยบื้ของกองทุุน

ข้่อพิัพัาที่ด้านแรงงาน

ในชั้ว่ัง 3 ปีทุ้�ผู่้านม่า บื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ม้่ข้อพิพาทุด้้านแร็งงาน

ทุ้�สำาคัญใด้ๆ ซึ�งส่งผู้ลกร็ะทุบื้อย่างม้่นัยสำาคัญต่้อธุร็กิจ 

สถานะทุางการ็เงิน และผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุฯ

7.6	 ข้่อมูลสำาคัญอ่�นๆ
7.6.1	 ระบุรายชุ่�อบุคคลท่ี่�ได้รับมอบหมายให้
	 รับผิดชุอบต่ิอไปน่�

เลขานุการบริษัท

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุได้้ม้่ม่ติ้แต่้งตั้�งให้ นางสาวัม่ยุร้็ย์ 

ส้ทุา ด้ำาร็งต้ำาแหน่งเลขานุการ็บื้ริ็ษััทุ ตั้�งแต่้วัันทุ้� 28 

พฤษัภาคม่ 2561 โด้ยร็ายละเอ้ยด้ข้อม่่ลของผู้่้ด้ำาร็ง

ต้ำาแหน่งเลขานุการ็บื้ริ็ษััทุปร็ากฏิต้าม่เอกสาร็แนบื้ 1

7.5	 ข้่อมูลเก่�ยวกับพันักงาน
จำานวนบุคลากร

ณ วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 2563 และ 2564 กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ม้่จำานวันพนักงาน (ไม่่ร็วัม่ผู้่้บื้ริ็หาร็) โด้ยม้่

ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

25632562 2564
รายละเอียดพนักงาน

สำานักงานใหญ่ 461 725 919

สาขา 3,245 4,451 5,300

รวม	 3,706	 5,176	 6,219

ที�มา: ข้อม่่ลกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564134



ขอบื้เขต้ อำานาจ หน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของ

เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุ

เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุได้้รั็บื้การ็แต่้งตั้�งจากคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุ เพื�อทุำาหน้าทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ด้ำาเนินการ็ ดั้งต่้อไปน้�

(1) จัด้ทุำาและเก็บื้รั็กษัาเอกสาร็ดั้งต่้อไปน้�

(ก) ทุะเบ้ื้ยนกร็ร็ม่การ็ 

(ข) หนังสือนัด้ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

ร็ายงานการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

(ค) ร็ายงานปร็ะจำาปีของบื้ริ็ษััทุ 

(ง) หนังสือนัด้ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น และร็ายงานการ็

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น 

(2) เก็บื้ร็วับื้ร็วัม่ข้อม่่ลเก้�ยวักับื้ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ 

กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และ ผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้บุื้คคล

 ดั้งกล่าวั ร็วัม่ทัุ�งบุื้คคลทุ้�เก้�ยวัโยงกัน เพื�อปร็ะโยชั้น์

ในการ็ติ้ด้ต้าม่และสอบื้ทุานการ็ทุำาร็ายการ็

ร็ะหว่ัางกัน หรื็อร็ายการ็ทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุาง

ผู้ลปร็ะโยชั้น์

(3) เก็บื้รั็กษัาร็ายงานการ็ม้่ส่วันได้้เส้ยทุ้�ร็ายงานโด้ย

กร็ร็ม่การ็หรื็อผู้่้บื้ริ็หาร็ พร้็อม่ทัุ�งจัด้ส่งสำาเนาให้แก่

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็และปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้ ภายใน 7 วัันทุำาการ็นับื้แต่้วัันทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ ได้้

รั็บื้ร็ายงานนั�น

(4) ด้ำาเนินการ็อื�นใด้ต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้

ทุุนปร็ะกาศกำาหนด้ 

(5) ให้คำาแนะนำาเบืื้�องต้้นเก้�ยวักับื้กฎหม่าย ข้อกำาหนด้ 

และร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ต่้าง  ๆของบื้ริ็ษััทุทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุต้้องทุร็าบื้และต้ิด้ต้าม่ให้ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้

 ต้าม่อย่างถ่กต้้องสม่ำ�าเสม่อ ร็วัม่ถึงร็ายงาน

 การ็เปล้�ยนแปลงกฎหม่าย ข้อกำาหนด้ และ/

 หรื็อ ร็ะเบ้ื้ยบื้ข้อบัื้งคับื้ต่้างๆ ทุ้�ม้่นัยสำาคัญให้

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ รั็บื้ทุร็าบื้

(6) ติ้ด้ต้าม่และด่้แลให้ม้่การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลและ

ร็ายงานสาร็สนเทุศในส่วันทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้อหน่วัย

งานทุ้�เก้�ยวัข้องต้าม่ร็ะเบ้ื้ยบื้และข้อกำาหนด้ของ

หน่วัยงานดั้งกล่าวั

(7) จัด้การ็ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นและการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

 บื้ริ็ษััทุให้เป็นไปต้าม่กฎหม่าย ข้อบัื้งคับื้ของบื้ริ็ษััทุ 

และข้อพึงปฏิิบัื้ติ้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

(8) ด่้แลกิจกร็ร็ม่ของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และการ็

ด้ำาเนนิการ็อื�นใด้ให้เป็นไปต้าม่กฎหม่าย และ/หร็อื 

ต้าม่ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุนปร็ะกาศ

กำาหนด้ และ/หรื็อต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจาก

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

ผ้้ที�ได้รับมอบหุ้มายใหุ้้รับผิดชำอบโดยติรงในการ

ควบคุมด้แลการทำาบัญชีำ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุได้้ม้่ม่ติ้แต่้งตั้�งให้นางพร็ศิริ็

เลิศปร็ะภาภร็ณ์ ด้ำาร็งต้ำาแหน่งร็องผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่าย

บัื้ญช้ั้ รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้โด้ยต้ร็งในการ็ควับื้คุม่ด่้แลการ็ทุำา

บัื้ญช้ั้ ตั้�งแต่้วัันทุ้� 20 กุม่ภาพันธ์ 2563 โด้ยร็ายละเอ้ยด้

ข้อม่่ลของผู้่้ทุ้�ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายให้รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้โด้ยต้ร็งใน

การ็ควับื้คุม่ด่้แลการ็ทุำาบัื้ญช้ั้ ปร็ากฏิต้าม่เอกสาร็แนบื้ 1

ผ้้ดำารงติำาแหุ้น�งหัุ้วหุ้น้างานติรวจสอบภายในของ

บริษัท

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้ม้่ม่ติ้แต่้งตั้�งให้นางสาวัพกุิล 

สม่วััน ด้ำาร็งต้ำาแหน่งหัวัหน้างานต้ร็วัจสอบื้ภายในของ

บื้ริ็ษััทุ ตั้�งแต่้วัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564 ม้่ควัาม่เป็น

อิสร็ะทัุ�งในการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน และการ็เสนอควัาม่เห็นใน

การ็ต้ร็วัจสอบื้ ต่้อคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้โด้ยต้ร็ง จึง

เป็นผู้่้ม้่ควัาม่เหม่าะสม่ในการ็ปฏิิบัื้ต้ิหน้าทุ้�ในต้ำาแหน่ง

หัวัหน้าฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายใน ทัุ�งน้� จากการ็พิจาร็ณา

คุณสม่บัื้ติ้ ปร็ะสบื้การ็ณ์ทุำางานในบื้ริ็ษััทุฯ เป็นร็ะยะ

เวัลานานกวั่า 30 ปี ตั้�งแต่้ปี 2533 ม้่ควัาม่เข้าใจใน

กิจกร็ร็ม่และการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุฯ ม้่วุัฒิการ็ศึกษัา 

และควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถทุ้�เป็นทุ้�ยอม่รั็บื้ ซึ�งนางสาวั

พิกุล สม่วััน ม้่คุณสม่บัื้ติ้ทุ้�เหม่าะสม่เพ้ยงพอต่้อการ็

ด้ำาร็งต้ำาแหน่งหัวัหนา้ฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายในของบื้ร็ษัิัทุฯ 

ทัุ�งน้� การ็พิจาร็ณาแต่้งตั้�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวัหน้างาน

ต้ร็วัจสอบื้ภายในของบื้ริ็ษััทุฯ จะต้้องผู่้านการ็อนุมั่ติ้

จากคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ โด้ยร็ายละเอ้ยด้ข้อม่่ล

ของผู้่้ด้ำาร็งต้ำาแหน่งหัวัหน้างานต้ร็วัจสอบื้ภายในของ

บื้ริ็ษััทุ ปร็ากฏิต้าม่เอกสาร็แนบื้ 2
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หน้าทุ้�ควัาม่ร็ับื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของหัวัหน้างานต้ร็วัจสอบื้

ภายใน

1. นำาเสนอเปา้หม่ายและแนวัทุางการ็วััด้ผู้ลงานของ

ฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายในต้อ่คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้

2. จัด้ทุำาแผู้นการ็ต้ร็วัจสอบื้ร็ะยะยาวั และแผู้นการ็

ต้ร็วัจสอบื้ปร็ะจำาปีโด้ยใช้ั้แนวัทุางการ็จัด้ทุำาต้าม่

ฐานควัาม่เส้�ยง ซึ�งหม่ายควัาม่ร็วัม่ถึงควัาม่เห็น

ของฝ่่ายบื้ร็ิหาร็เก้�ยวักับื้ควัาม่เส้�ยงหร็ือการ็

ควับื้คุม่ภายใน และนำาเสนอแผู้นการ็ต้ร็วัจสอบื้

ต่้อกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็เพื�อพิจาร็ณาให้ควัาม่เห็น

ก่อนนำาเสนอคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้เพื�ออนุมั่ติ้ 

และนำาเสนอคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุเพื�อทุร็าบื้ร็วัม่

ทัุ�งในกร็ณ้ทุ้�ม้่การ็แก้ไขเปล้�ยนแปลงแผู้นการ็ต้ร็วัจ

สอบื้จะต้้องนำาเสนอผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องเช่ั้นเด้้ยวักัน

3. ปฏิิบัื้ติ้งานต้าม่ทุ้�กำาหนด้ไว้ัในแผู้นการ็ต้ร็วัจสอบื้

ปร็ะจำาปีต้าม่ทุ้�ได้้รั็บื้อนุมั่ติ้ ร็วัม่ทัุ�งการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

อื�นทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ต้ร็วัจสอบื้ภายในต้าม่ทุ้�

 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้และฝ่่ายบื้ริ็หาร็สั�งการ็

4. ร็ายงานควัาม่คืบื้หน้าในการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของฝ่่าย

ต้ร็วัจสอบื้ภายใน การ็ร็ายงานน้�ให้ร็วัม่ถึงกร็ณ้ทุ้�

ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายให้ปฏิิบัื้ติ้งานต้ร็วัจสอบื้ในบื้ริ็ษััทุ

ย่อยหรื็อบื้ริ็ษััทุทุ้�เก้�ยวัข้องด้้วัย ร็วัม่ทัุ�งสรุ็ป

ปร็ะเด้น็สำาคัญทุ้�พบื้จากการ็ต้ร็วัจสอบื้ร็ะหวัา่งงวัด้ 

ปร็ะเด็้นในร็ายงานครั็�งก่อนทุ้�ยังไม่่ได้้แก้ไข และ

ปร็ะเด็้นสำาคัญอื�นๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องต่้อกร็ร็ม่การ็

 ผู้่้จัด้การ็และคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้เป็นปร็ะจำา

ทุุกไต้ร็ม่าสและปร็ะจำาปี

5. ติ้ด้ต้าม่การ็ด้ำาเนินการ็ต้าม่ร็ายงานผู้ลต้ร็วัจสอบื้ 

เพื�อให้มั่�นใจได้้ว่ัาฝ่่ายบื้ริ็หาร็ได้้นำาไปปฏิิบัื้ติ้อย่าง

ม้่ปร็ะสิทุธิผู้ล หรื็อฝ่่ายบื้ริ็หาร็ยอม่รั็บื้ควัาม่เส้�ยง

จากการ็ไม่่ด้ำาเนินการ็ต้าม่ข้อเสนอแนะ

6. ปร็ะเมิ่นคุณภาพการ็ปฏิิบัื้ติ้งานต้ร็วัจสอบื้ภายใน

ต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็ต้ร็วัจสอบื้ภายในเพื�อให้มั่�นใจ

ได้้ว่ัาการ็ปฏิิบัื้ติ้งานต้ร็วัจสอบื้ภายในเป็นไปต้าม่

ม่าต้ร็ฐานและเพื�อปร็ะโยชั้น์ของผู้่้ม้่ส่วันร่็วัม่ของ

ทุุกฝ่่าย

7. เข้าร่็วัม่การ็ปร็ะชุั้ม่กับื้ผู้่้บื้ริ็หาร็ในเรื็�องสำาคัญๆ

8. ร็ายงานเก้�ยวักับื้ควัาม่เพ้ยงพอและเหม่าะสม่ของ

ทุรั็พยากร็ของฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายใน ต้ลอด้จน

ปัญหาอุปสร็ร็คในการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน แนวัโน้ม่ และ

แนวัปฏิิบัื้ติ้ใหม่่ๆ ในการ็ต้ร็วัจสอบื้ภายในต้่อ

 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้เพื�อพิจาร็ณา

9. จัด้ให้ม้่ผู้่้ต้ร็วัจสอบื้ภายในทุ้�ม้่ควัาม่ร้่็ ควัาม่

สาม่าร็ถ ทัุกษัะทุางวิัชั้าช้ั้พ และปร็ะสบื้การ็ณ์ทุ้�

เหม่าะสม่ในการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน ร็วัม่ทัุ�งพัฒนาผู้่้ต้ร็วัจ

สอบื้ภายในให้ม้่ควัาม่ร้่็ควัาม่ชั้ำานาญด้้านวัิชั้าช้ั้พ

อย่างเพ้ยงพอ และสนับื้สนุนให้ม้่วุัฒิบัื้ต้ร็ทุาง

วิัชั้าช้ั้พ (Professional Certification)

10. หาร็ือเก้�ยวักับื้ขอบื้เขต้การ็ปฏิิบัื้ติ้งานกับื้ผู้่้สอบื้

บัื้ญช้ั้และองค์กร็กำากับื้ด่้แลอื�น และปร็ะสานงาน

เพื�อให้มั่�นใจว่ัาได้้ด้ำาเนินการ็ต่้างๆ คร็อบื้คลุม่

ปร็ะเด้น็ทุ้�เก้�ยวัข้องอยา่งม้่ปร็ะสิทุธิผู้ลและเกดิ้การ็

ซำ�าซ้อนน้อยทุ้�สุด้ ร็วัม่ทัุ�งปร็ะสานงานกับื้หน่วัย

งานภายในต่้างๆ ทุ้�ทุำา Self Audit และ/หรื็อ Self 

Assessment เพื�อสร้็างวััฒนาธร็ร็ม่การ็ควับื้คุม่

ภายในและการ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยงให้กับื้บื้ริ็ษััทุ

7.6.2	รายชุ่�อหัวหน้างานนักลงทุี่นสัมพัันธ์

นางสาวัม่ยุร้็ย์ ส้ทุา  โทุร็ศัพท์ุ : 062-197-6688  

  อ้เม่ล : IR@dohome.co.th

เว็ับื้ไซต์้นักลงทุุนสัม่พันธ์ของบื้ริ็ษััทุฯ : 

http://investor.dohome.co.th/th

7.6.3	ค่าติอบแที่นข่องผู้สอบบัญชุ่

ค�าติอบแทนจากการสอบบัญชีำ

สำาหรั็บื้ร็อบื้ปีบัื้ญช้ั้สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2562 

บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อยม้่ค่าใช้ั้จ่ายค่าต้อบื้แทุนของ

ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ คือ บื้ริ็ษััทุ ไพร้็ซวัอเต้อร์็เฮาส์ค่เปอร์็ส 

เอบ้ื้เอเอส จำากัด้ สำาหรั็บื้การ็สอบื้บื้ัญช้ั้งบื้การ็เงิน 

(Audit fee) เป็นจำานวันเงินร็วัม่ 4,500,000.00 บื้าทุ 

โด้ยแบื้่งเ ป็นค่าสอบื้บื้ัญช้ั้ของบื้ร็ิ ษััทุฯ จำานวัน 

3,940,000.00 บื้าทุ ค่าสอบื้บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุย่อยจำานวัน

560,000.00 บื้าทุ และไม่่ม้่ค่าบื้ริ็การ็อื�น (Non-Audit fee) 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564136



25632562รายการ 2564

สำาหรั็บื้ร็อบื้ปีบัื้ญช้ั้สิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2563 

บื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อยม้่ค่าใช้ั้จ่ายค่าต้อบื้แทุนของ

ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ คือ บื้ริ็ษััทุ ไพร้็ซวัอเต้อร์็เฮาส์ค่เปอร์็ส 

เอบ้ื้เอเอส จำากัด้ สำาหรั็บื้การ็สอบื้บื้ัญช้ั้งบื้การ็เงิน 

(Audit fee) เป็นจำานวันเงินร็วัม่ 4,450,000.00 บื้าทุ 

โด้ยแบื้่งเ ป็นค่าสอบื้บื้ัญช้ั้ของบื้ร็ิ ษััทุฯ จำานวัน 

4,150,000.00 บื้าทุ ค่าสอบื้บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุย่อยจำานวัน

300,000.00 บื้าทุ และไม่่ม้่ ค่าบื้ริ็การ็อื�น (Non-Audit fee)

ต้าม่ม่ติ้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่สามั่ญผู้่้ถือหุ้นปร็ะจำาปี 2564 ได้้

อนุมั่ติ้แต่้งตั้�งผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้จากบื้ริ็ษััทุ สำานักงาน อ้วัาย 

จำากัด้ เป็นผู้่้สอบื้บื้ญัช้ั้ของบื้ร็ษัิัทุฯ และบื้ร็ษัิัทุย่อย โด้ย

กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนการ็สอบื้บัื้ญช้ั้สำาหรั็บื้ 2564 เป็น

เงินไม่่เกิน 3,350,000 บื้าทุ ทัุ�งน้� ค่าสอบื้บัื้ญช้ั้ข้างต้้น 

ไม่่ร็วัม่ค่าบื้ริ็การ็อื�น (Non-Audit fee) ซึ�งจะเบิื้กจ่ายต้าม่

ควัาม่เป็นจริ็ง โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้ค่าสอบื้บัื้ญช้ั้ดั้งน้�

1. ค่าสอบื้บัื้ญช้ั้ 4,500,000 4,450,000 3,350,000

2. ค่าบื้ริ็การ็อื�น 0 0 0

รวม	 4,500,000	 4,450,000	 3,350,000

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 137



8.	รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับ
ดูแลกิจการ

8.1	 สรุปผลการปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ข่อง
คณะกรรมการในรอบปีท่ี่�ผ่านมา

8.1.1	 การสรรหา	 พััฒนา	 และประเมินผลการ
ปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ข่องคณะกรรมการ

(1)	 หุ้ลักเกณฑ์์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้คุณสม่บัื้ติ้กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ ดั้งน้�

(ก) ถือหุ้นไม่่เกินร้็อยละหนึ�งของจำานวันหุ้นทุ้�ม้่สิทุธิ

ออกเส้ยงทัุ�งหม่ด้ของบื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุใหญ่ บื้ริ็ษััทุ

ย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ หรื็อผู้่้ม้่อำานาจ

ควับื้คมุ่ของบื้ร็ษัิัทุฯ ทัุ�งน้� ให้นับื้ร็วัม่การ็ถอืหุ้นของ

ผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องของกร็ร็ม่การ็อิสร็ะร็ายนั�นๆ ด้้วัย

(ข) ไม่่เป็นหรื็อเคยเป็นกร็ร็ม่การ็ทุ้�ม้่ส่วันร่็วัม่บื้ริ็หาร็

งาน ล่กจ้าง พนักงาน ทุ้�ปรึ็กษัาทุ้�ได้้เงินเดื้อน

ปร็ะจำา หรื็อผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ของบื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุ

ใหญ่ บื้ริ็ษััทุย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ บื้ริ็ษััทุย่อยลำาดั้บื้

เด้้ยวักัน ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ หรื็อผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่

ของบื้ริ็ษััทุฯ เว้ันแต่้จะได้้พ้นจากการ็ม้่ลักษัณะ

 ดั้งกล่าวัม่าแล้วัไม่่น้อยกว่ัาสองปีก่อนได้้รั็บื้การ็

แต่้งตั้�ง ทัุ�งน้� ลักษัณะต้้องห้าม่ดั้งกล่าวัไม่่ร็วัม่ถึง

กร็ณ้ทุ้�กร็ร็ม่การ็อิสร็ะเคยเป็นข้าร็าชั้การ็ หร็ือทุ้�

ปรึ็กษัาของส่วันร็าชั้การ็ซึ�งเป็นผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ 

หรื็อผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ของบื้ริ็ษััทุฯ

(ค) ไม่่เป็นบุื้คคลทุ้�ม้่ควัาม่สัม่พันธ์ทุางสายโลหิต้ หรื็อ

โด้ยการ็จด้ทุะเบ้ื้ยนต้าม่กฎหม่ายในลักษัณะทุ้�เป็น

บิื้ด้า ม่าร็ด้า ค่่สม่ร็ส พ้�น้อง และบุื้ต้ร็ ร็วัม่ทัุ�งค่่

สม่ร็สของบุื้ต้ร็ของกร็ร็ม่การ็ร็ายอื�น ผู้่้บื้ริ็หาร็ ผู้่้ถือ

หุ้นร็ายใหญ่ ผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ หรื็อบุื้คคลทุ้�จะได้้

รั็บื้การ็เสนอให้เป็นกร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ หรื็อผู้่้ม้่

อำานาจควับื้คุม่ของ บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อบื้ริ็ษััทุย่อย

(ง) ไม่่ม้่หรื็อเคยม้่ควัาม่สัม่พันธ์ทุางธุร็กิจกับื้บื้ริ็ษััทุฯ 

บื้ริ็ษััทุใหญ่ บื้ริ็ษััทุย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ หรื็อผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ของบื้ริ็ษััทุฯ ใน

ลักษัณะทุ้�อาจเป็นการ็ขัด้ขวัางการ็ใช้ั้วิัจาร็ณญาณ

อย่างอิสร็ะของต้น ร็วัม่ทัุ�งไม่่เปน็หรื็อเคยเปน็ผู้่้ถือ

หุ้นทุ้�ม้่นัย หรื็อผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ของผู้่้ทุ้�ม้่ควัาม่

สัม่พันธ์ทุางธุร็กิจกับื้บื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุใหญ่ บื้ริ็ษััทุ

ย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ หรื็อผู้่้ม้่อำานาจ

ควับื้คุม่ของบื้ร็ิษััทุฯ เว้ันแต่้จะได้้พ้นจากการ็ม้่

ลักษัณะดั้งกล่าวัม่าแล้วัไม่่น้อยกว่ัาสองปีก่อนได้้

รั็บื้การ็แต่้งตั้�ง

(จ) ควัาม่สัม่พันธ์ทุางธุร็กิจดั้งกล่าวั ร็วัม่ถึงการ็ทุำา

ร็ายการ็ทุางการ็ค้าทุ้�กร็ะทุำาเป็นปกติ้เพื�อปร็ะกอบื้

กิจการ็ การ็เช่ั้าหรื็อให้เช่ั้าอสังหาริ็ม่ทุรั็พย์ ร็ายการ็

เก้�ยวักับื้สินทุรั็พย์หรื็อบื้ริ็การ็ หรื็อการ็ให้หรื็อรั็บื้

ควัาม่ชั้่วัยเหลือทุางการ็เงิน ด้้วัยการ็ร็ับื้หร็ือให้

 ก้่ยืม่ คำ�าปร็ะกัน การ็ให้สินทุรั็พย์เป็นหลักปร็ะกัน

หน้�สิน ร็วัม่ถึงพฤติ้การ็ณ์อื�นใด้ในทุำานองเด้้ยวักัน 

ซึ�งเป็นผู้ลให้บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อค่่สัญญาม้่ภาร็ะหน้�ทุ้�ต้้อง

ชั้ำาร็ะต่้ออ้กฝ่่ายหนึ�ง ตั้�งแต่้ร็้อยละสาม่ของ

สินทุรั็พย์ทุ้�ม้่ตั้วัต้นสุทุธิของบื้ร็ิษััทุฯ หรื็อตั้�งแต่้

ย้�สิบื้ล้านบื้าทุขึ�นไป แล้วัแต่้จำานวันใด้จะต้ำ�ากว่ัา 

ทัุ�งน้� การ็คำานวัณภาร็ะหน้�ดั้งกล่าวัให้เป็นไปต้าม่

วิัธ้การ็คำานวัณม่่ลค่าของร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน

ต้าม่ปร็ะกาศ คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุนว่ัาด้้วัย

หลักเกณฑ์์ในการ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน โด้ย

อนุโลม่ สำาหรั็บื้การ็พิจาร็ณาภาร็ะหน้�ดั้งกล่าวั ให้

นับื้ร็วัม่ภาร็ะหน้�ทุ้�เกิด้ขึ�นในร็ะหว่ัางหนึ�งปีก่อนวััน

ทุ้�ม้่ควัาม่สัม่พันธ์ทุางธุร็กิจกับื้บุื้คคลเด้้ยวักัน

(ฉ) ไม่่เป็นหรื็อเคยเป็นผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุ

ใหญ่ บื้ริ็ษััทุย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ หรื็อ

ผู้่้ม้่อำานาจควับื้คมุ่ของบื้ร็ษัิัทุฯ และไม่่เป็นผู้่้ถือหุ้น
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ทุ้� ม้่นัย ผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ หรื็อหุ้นส่วันของ

สำานักงานสอบื้บัื้ญช้ั้ ซึ�งม้่ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุฯ 

บื้ริ็ษััทุใหญ่ บื้ริ็ษััทุย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ หรื็อผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ของบื้ริ็ษััทุฯ สังกัด้อย่่ 

เว้ันแต่้จะได้้พ้นจากการ็ม้่ลักษัณะดั้งกล่าวัม่าแล้วั

ไม่่น้อยกว่ัาสองปีก่อนได้้รั็บื้การ็แต่้งตั้�ง

(ชั้) ไม่่เป็นหรื็อเคยเป็นผู้่้ให้บื้ริ็การ็ทุางวิัชั้าช้ั้พใด้ๆ ซึ�ง

ร็วัม่ถึงการ็ให้บื้ริ็การ็เป็นทุ้�ปรึ็กษัากฎหม่ายหรื็อทุ้�

ปรึ็กษัาทุางการ็เงนิ ซึ�งได้้รั็บื้ค่าบื้ริ็การ็เกินกว่ัาสอง

ล้านบื้าทุต่้อปีจากบื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุใหญ่ บื้ริ็ษััทุย่อย 

บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ หรื็อผู้่้ม้่อำานาจ

ควับื้คุม่ของ บื้ริ็ษััทุฯ และไม่่เป็นผู้่้ถือหุ้นทุ้�ม้่นัย

 ผู้่้ม้่อำานาจควับื้คุม่ หรื็อหุ้นส่วันของผู้่้ให้บื้ริ็การ็ทุาง

วิัชั้าช้ั้พนั�นด้้วัย เว้ันแต่้จะได้้พ้นจากการ็ม้่ลักษัณะ

ดั้งกล่าวัม่าแล้วัไม่่น้อยกว่ัาสองปีก่อนได้้รั็บื้การ็

แต่้งตั้�ง

(ซ) ไม่่เป็นกร็ร็ม่การ็ทุ้�ได้้รั็บื้การ็แต้่งตั้�งขึ�นเพื�อเป็น

ตั้วัแทุนของกร็ร็ม่การ็ของบื้ริ็ษััทุฯ ผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ หรื็อผู้่้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้ผู้่้ถือหุ้น

ร็ายใหญ่

(ฌ) ไม่่เป็นบุื้คคลซึ�งปร็ะกอบื้กิจการ็ทุ้�ม้่สภาพอย่าง

เด้้ยวักันและเป็นการ็แข่งขันทุ้�ม้่นัยกับื้กิจการ็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อบื้ริ็ษััทุย่อย หรื็อเข้าเป็นหุ้นส่วันทุ้�ม้่

นัยในห้างหุ้นส่วัน หรื็อเป็นกร็ร็ม่การ็ทุ้�ม้่ส่วันร่็วัม่

บื้ริ็หาร็งาน ล่กจ้าง พนักงาน ทุ้�ปรึ็กษัาทุ้�รั็บื้เงิน

เดื้อนปร็ะจำา หรื็อถือหุ้นเกินร้็อยละหนึ�งของ

จำานวันหุ้นทุ้�ม้่สิทุธิออกเส้ยงทัุ�งหม่ด้ของบื้ร็ิษััทุฯ 

อื�น ซึ�งปร็ะกอบื้กจิการ็ทุ้�ม้่สภาพอยา่งเด้้ยวักันและ

เป็นการ็แข่งขันทุ้�ม้่นัยกับื้กิจการ็ของ บื้ริ็ษััทุฯ หรื็อ

บื้ริ็ษััทุย่อย 

(ญ) ไม่่ม้่ลักษัณะอื�นใด้ทุ้�ทุำาให้ไม่่สาม่าร็ถให้ควัาม่เห็น

อย่างเป็นอิสร็ะเก้�ยวักับื้การ็ด้ำาเนินงานของ 

บื้ริ็ษััทุฯ 

ทัุ�งน้� ภายหลังได้้รั็บื้การ็แต่้งตั้�งให้เป็นกร็ร็ม่การ็อิสร็ะทุ้�

ม้่ลักษัณะเป็นไปต้าม่ทุ้�กำาหนด้ข้างต้้นแล้วั กร็ร็ม่การ็

อิสร็ะอาจได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายจากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุให้

ตั้ด้สินใจในการ็ด้ำาเนินกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุใหญ่ 

บื้ริ็ษััทุย่อย บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ บื้ริ็ษััทุย่อยลำาดั้บื้เด้้ยวักัน โด้ย

ม้่การ็ตั้ด้สินใจในร่็ปแบื้บื้ขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได้้

(2)	 การสรรหุ้ากรรมการและผ้้บริหุ้ารระดับส้ง

เมื่�อต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็หรื็อกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ว่ัางลง หรื็อผู้่้ด้ำาร็งต้ำาแหน่งไม่่สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ได้้ 

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุจะม่อบื้หม่ายให้ผู้่้ด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

ใกลเ้ค้ยงหรื็อต้ำาแหน่งร็องลงม่าเปน็ผู้่้รั็กษัาการ็ชัั้�วัคร็าวั 

จนกว่ัาจะม้่การ็สร็ร็หาและคัด้เลือกบุื้คคลทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ติ้

ต้าม่หลักเกณฑ์์ทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้ โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็

สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนจะเป็นผู้่้กำาหนด้คุณสม่บัื้ติ้

และหลักเกณฑ์์ในการ็สร็ร็หากร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็และกร็ร็ม่การ็

ผู้่้จัด้การ็ของบื้ริ็ษััทุฯ และพิจาร็ณาคัด้เลือกผู้่้ทุ้�ม้่ควัาม่

เหม่าะสม่ในด้้านควัาม่ร้่็ ปร็ะสบื้การ็ณ์ ควัาม่เช้ั้�ยวัชั้าญ 

ม้่วิัสัยทัุศน์ และเข้าใจวััฒนธร็ร็ม่องค์กร็ เพื�อเสนอชืั้�อ

ให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุพิจาร็ณาแต่้งตั้�ง และ/หรื็อ นำา

เสนอต่้อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นพิจาร็ณาแต่้งตั้�งต่้อไป (แล้วั

แต่้กร็ณ้)

ร็ะเบ้ื้ยบื้ปฏิิบัื้ติ้และหลักเกณฑ์์

บื้ริ็ษััทุฯ ให้สิทุธิผู้่้ถือหุ้นเสนอชืั้�อบุื้คคลเพื�อรั็บื้การ็

พิจาร็ณาเลือกตั้�งเป็นกร็ร็ม่การ็ได้้ล่วังหน้าตั้�งแต่้วัันทุ้� 

28 ตุ้ลาคม่ 2564 ถึง วัันทุ้� 1 กุม่ภาพันธ์ 2565 

เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุได้้ล่วังหน้าก่อนวัันปร็ะชุั้ม่ โด้ยเผู้ย

แพร่็ร็ายละเอ้ยด้และหลักเกณฑ์์ทัุ�งหม่ด้ไว้ัทุ้�เว็ับื้ไซต์้ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ถึงเผู้ยแพร่็การ็ให้สิทุธิน้�ผู่้านเว็ับื้ไซต์้ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ และเผู้ยแพร่็การ็ให้สิทุธิน้�ผู่้านเว็ับื้ไซต์้ของ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ ด้้วัย ทัุ�งน้�การ็ปร็ะชุั้ม่สามั่ญผู้่้ถือหุ้น 

ปร็ะจำาปี 2564 ไม่่ม้่ผู้่้ถือหุ้นร็ายใด้เสนอชืั้�อบุื้คคลเพื�อ

รั็บื้การ็พิจาร็ณาเลือกตั้�งเป็นกร็ร็ม่การ็

อ้กทัุ�ง บื้ริ็ษััทุฯ ม้่หลักเกณฑ์์และร็ะเบ้ื้ยบื้ปฏิิบัื้ติ้การ็คัด้

เลือกบุื้คลากร็ทุ้�จะเข้าม่ารั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ในต้ำาแหนง่บื้ริ็หาร็

ทุ้�สำาคัญของบื้ริ็ษััทุให้เป็นไปอย่างเหม่าะสม่และโปร่็งใส 

เพื�อให้มั่�นใจว่ัาบื้ริ็ษััทุฯ ได้้ผู้่้บื้ริ็หาร็ทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ติ้ ทัุกษัะ 

ปร็ะสบื้การ็ณ์ และควัาม่สาม่าร็ถเป็นมื่ออาช้ั้พผู่้านฝ่่าย

ทุรั็พยากร็บุื้คคลคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุน และ/หร็ือคณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�ได้้รั็บื้การ็แต่้งตั้�ง

ในการ็สร็ร็หา/คัด้เลือก และวัางแผู้นสืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง

งาน ต้าม่ร็ะดั้บื้พนักงานดั้งน้�
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ร็ะดั้บื้กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

พิจาร็ณาสร็ร็หา/คัด้เลือก และวัางแผู้นสืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง

งานโด้ยม้่คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุน และ/หร็ือคณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�ได้้รั็บื้การ็แต้่งตั้�ง

ในการ็สร็ร็หา/คัด้เลือก เป็นผู้่้จัด้ทุำาแผู้นสืบื้ทุอด้

ต้ำาแหน่งในร็ะดั้บื้ กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

เพื�อเสนอให้คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ เป็นผู้่้พิจาร็ณา 

สำาหรั็บื้การ็สร็ร็หาคัด้เลือกบุื้คลากร็เข้าด้ำาร็งต้ำาแหน่ง

ผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้

ค่าต้อบื้แทุน และ/หร็ือคณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�ได้้รั็บื้การ็แต้่ง

ตั้�งในการ็สร็ร็หา/คัด้เลือกได้้จัด้ให้ม้่การ็ต้ิด้ต้าม่ควัาม่

คืบื้หน้าแผู้นสืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง เมื่�อต้ำาแหน่งผู้่้บื้ริ็หาร็

ร็ะดั้บื้กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ หรื็อกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ว่ัางลง

หรื็อผู้่้อย่่ในต้ำาแหน่งไม่่สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้� ใน

ต้ำาแหน่งได้้ คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุจะม่อบื้หม่ายให้

ผู้่้บื้ริ็หาร็ในร็ะดั้บื้ใกล้เค้ยง หรื็อ ร็ะดั้บื้ร็องเป็นผู้่้รั็กษัา

การ็ในต้ำาแหน่งจนกว่ัาจะม้่การ็สร็ร็หาและคัด้เลือก

บุื้คคลทุ้�ม้่คุณสม่บัื้ติ้ต้าม่หลักเกณฑ์์ทุ้�บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้ 

และต้้องเป็นผู้่้ทุ้�ม้่วิัสัยทัุศน์ ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ 

ปร็ะสบื้การ็ณ ์และควัาม่เหม่าะสม่กบัื้วััฒนธร็ร็ม่องคก์ร็ 

โด้ยการ็พิจาร็ณาของคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้

ค่าต้อบื้แทุน และ/หรื็อคณะกร็ร็ม่การ็ทุ้�ได้้รั็บื้การ็

แต่้งตั้�งในการ็สร็ร็หา/คัด้เลือก เพื�อนำาเสนอต่้อ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อ นำาเสนอต่้อทุ้�ปร็ะชุั้ม่

ผู้่้ถือหุ้น พิจาร็ณาอนุมั่ติ้แต่้งตั้�งผู้่้ทุ้�ม้่ควัาม่เหม่าะสม่ให้

ด้ำาร็งต้ำาแหน่งแทุนต่้อไป (แล้วัแต่้กร็ณ้)

คุณสม่บัื้ติ้เบืื้�องต้้นของกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ และกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ เป็นดั้งน้�

1. การ็ศึกษัาไม่่ต้ำ�ากว่ัาร็ะดั้บื้ปริ็ญญาต้ร้็

2. ม้่ปร็ะสบื้การ็ณ์ในการ็บื้ริ็หาร็งานในต้ำาแหน่งผู้่้

จัด้การ็ฝ่่ายขึ�นไป

3. ม้่ควัาม่เป็นผู้่้นำา และม้่วิัสัยทัุศน์ทุ้�กว้ัางไกล

4. ม้่ควัาม่สาม่าร็ถในการ็วัางแผู้นกลยุทุธ์ และการ็

จัด้การ็องค์กร็

5. ม้่การ็ตั้ด้สินใจและการ็แก้ไขปัญหาทุ้�สุขุม่ ร็อบื้คอบื้ 

คำานึงปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ขององค์กร็

ร็ะดั้บื้ผู้่้บื้ริ็หาร็ ตั้�งแต่้ร็ะดั้บื้ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายขึ�นไป

เมื่�อต้ำาแหน่งร็ะดั้บื้ผู้่้บื้ริ็หาร็ตั้�งแต่้ร็ะดั้บื้ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายขึ�น

ไปว่ัางลง หรื็อ ผู้่้ทุ้�อย่่ในต้ำาแหน่งไม่่สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้

หน้าทุ้�ในต้ำาแหน่งได้้ ฝ่่ายทุรั็พยากร็บุื้คคลจะนำาเสนอ

ผู้่้สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่งทุ้�คัด้เลือกไว้ัเสนอต่้อคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ และ/หรื็อ บุื้คคล ทุ้�ได้้รั็บื้การ็แต่้งตั้�งโด้ย

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ ทัุ�งน้�วัางแผู้นการ็สืบื้ทุอด้

ต้ำาแหน่งของบื้ริ็ษััทุฯ ร็ะดั้บื้ผู้่้บื้ริ็หาร็ม้่กร็ะบื้วันการ็ดั้งน้�

1. วิัเคร็าะห์สถานการ็ณ์การ็ปร็ะกอบื้ธุร็กิจของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ในด้้านกลยุทุธ์ฯ นโยบื้าย แผู้นการ็ลงทุุน 

แผู้นงานขยายตั้วั

2. ปร็ะเมิ่นควัาม่พร้็อม่ของกำาลังคนให้สอด้คล้องกับื้

กลยุทุธ์ของบื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งในร็ะยะสั�นและร็ะยะยาวั

3. กำาหนด้แผู้นสร้็างควัาม่พร้็อม่ของกำาลังคน โด้ยจะ

พัฒนาพนักงานหรื็อสร็ร็หาพนักงานเพื�อเต้ร้็ยม่

ทุด้แทุนพนักงานทุ้�ไม่่สาม่าร็ถปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ได้้ทัุ�ง

ในกร็ณ้ชัั้�วัคร็าวัและถาวัร็

4. สร้็างแผู้นสร็ร็หาพนักงาน (Recruitment) และ

พัฒนาฝึ่กอบื้ร็ม่พนกังาน (Employee Training and 

Development) ให้แก่ผู้่้สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง เพื�อ

เต้ร้็ยม่ควัาม่พร้็อม่ในการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของผู้่้

สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง ก่อนพนักงานจะเกษ้ัยณหรื็อ

ออกจากต้ำาแหน่งก่อนเวัลา

5. กำาหนด้คุณสม่บัื้ติ้ (Qualifications) และควัาม่

สาม่าร็ถ (Competencies) ซึ�งหม่ายถึง ควัาม่ร้่็ 

ทัุกษัะ บุื้คลิกภาพ และทัุศนคติ้ทุ้�พึงปร็าร็ถนาของ

พนักงานในต้ำาแหน่งนั�นๆ และจัด้ทุำาแผู้นพัฒนา

เป็นร็ายบุื้คคล (Individual Development Plan)

6. คัด้เลือก ปร็ะเมิ่นผู้ลงาน และปร็ะเมิ่นศักยภาพ

ของพนักงานเพื�อพิจาร็ณาควัาม่เหม่าะสม่

7. ใช้ั้เครื็�องมื่อทุด้สอบื้และปร็ะเม่ินบุื้คลากร็เพื�อ

วิัเคร็าะห์ศักยภาพของพนักงาน

8. ร็ะบุื้ผู้่้สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่งจากการ็ปร็ะเม่ินและ

วิัเคร็าะห์ศักยภาพ ผู้ลงาน ของพนักงาน โด้ยม้่

การ็แจ้งให้พนักงานทุร็าบื้ล่วังหน้า เพื�อเต้ร้็ยม่ตั้วั

รั็บื้ม่อบื้และเร้็ยนร้่็งานและกำาหนด้หาผู้่้สืบื้ทุอด้

ต้ำาแหน่งสำาร็อง

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564140



9. พัฒนาและปร็ะเม่ินพนักงานทุ้�คาด้ว่ัาจะเป็น

 ผู้่้สืบื้ทุอด้ต้ำาแหนง่ ว่ัาจะสาม่าร็ถม้่พฒันาการ็ และ

สร้็างผู้ลงานต้าม่ทุ้�คาด้หวัังได้้จริ็ง กร็ณ้ไม่่เป็นต้าม่

คาด้หม่ายให้ด้ำาเนินการ็ดั้งน้�

9.1 ด้ำาเนินการ็คัด้เลือกและวัางแผู้นสืบื้ทุอด้

ต้ำาแหน่งใหม่่ หรื็อ

9.2 พัฒนาผู้่้สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่งสำาร็องแทุน (ถ้าม้่) 

หรื็อ

9.3 สร็ร็หา และคัด้เลือกจากบุื้คคลภายนอก

เมื่�อผู้่้สืบื้ทุอด้ต้ำาแหน่ง ม้่คุณสม่บัื้ติ้คร็บื้ต้าม่ต้ำาแหน่งทุ้�

ม้่หน้าทุ้�รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ส่งขึ�น และม้่ต้ำาแหนง่งานวัา่งลง หร็อื

ม้่ต้ำาแหน่งงานใหม่่ทุ้�ส่งขึ�น ให้นำาเสนอการ็ปร็ับื้เลื�อน

ขั�นต้ำาแหน่งและรั็กษัาการ็ ต้าม่นโยบื้ายของบื้ร็ิษััทุ

เรื็�องการ็โปร็โม่ทุหรื็อได้้รั็บื้การ็พิจาร็ณาอนุมั่ติ้จาก

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

(3)	 การพัฒนากรรมการ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุม้่นโยบื้ายส่งเสริ็ม่และอำานวัย

ควัาม่สะด้วักให้ม้่การ็ฝึ่กอบื้ร็ม่และให้ควัาม่ร้่็แก่

ผู้่้เก้�ยวัข้องในร็ะบื้บื้การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุฯ  

เช่ั้น กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และ

เลขานุการ็บื้ร็ิษััทุ เป็นต้้น เพื�อให้ม้่การ็ปร็ับื้ปร็ุงการ็

ปฏิิบัื้ติ้งานอย่างต่้อเนื�อง การ็ฝ่ึกอบื้ร็ม่และให้ควัาม่ร้่็

อาจกร็ะทุำาเป็นการ็ภายในบื้ริ็ษััทุฯ  หรื็อใช้ั้บื้ริ็การ็ของ

สถาบัื้นภายนอกก็ได้้

ในกร็ณ้ทุ้�ม้่การ็เปล้�ยนแปลงกร็ร็ม่การ็หรื็อม้่กร็ร็ม่การ็

เข้าใหม่่ ฝ่่ายจัด้การ็จะจัด้ให้ม้่เอกสาร็และข้อม่่ลทุ้�เป็น

ปร็ะโยชั้น์ต่้อการ็ปฏิิบัื้ต้ิหน้าทุ้�ของกร็ร็ม่การ็เข้าใหม่่ 

ร็วัม่ถึงจัด้ให้ม้่การ็แนะนำาลักษัณะธุร็กิจ และแนวัทุาง

การ็ด้ำาเนินธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุฯ ให้แก่กร็ร็ม่การ็ใหม่่

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุจะจัด้ให้ม้่การ็หมุ่นเปล้�ยนงานทุ้�

ได้้รั็บื้ม่อบื้หม่ายต้าม่ควัาม่ถนัด้ของผู้่้บื้ริ็หาร็และ

พนักงาน โด้ยพิจาร็ณาต้าม่ควัาม่เหม่าะสม่ของงาน

และเวัลาเปน็หลัก โด้ยกร็ร็ม่การ็ผู้่จั้ด้การ็จะกำาหนด้ชั้ว่ัง

เวัลาและพิจาร็ณาผู้ลการ็ปฏิิบัื้ต้ิงานดั้งกล่าวัเพื�อเป็น

แผู้นพัฒนาและสืบื้ทุอด้งานของบื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้� เพื�อ

พัฒนาผู้่้บื้ริ็หาร็และพนักงานให้ม้่ควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถ

ในการ็ทุำางานม่ากขึ�นและใหส้าม่าร็ถทุำางานแทุนกนัได้้

(4)	 การประเมินผลการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ของคณะกรรมการ

	 และผ้้บริหุ้ารส้งสุด

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุสนับื้สนุนให้ม้่การ็ปร็ะเมิ่นผู้ลการ็

ปฏิิบัื้ติ้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั็�ง เพื�อปรั็บื้ปรุ็งและแก้ไข

การ็ด้ำาเนินงาน โด้ยบื้ริ็ษััทุได้้นำาตั้วัอย่างแบื้บื้ปร็ะเมิ่น

ผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ คณะ

กร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย คณะกร็ร็ม่การ็ร็ายบุื้คคล และ

ผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้ ของต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย

ม่าปรั็บื้ใช้ั้กับื้บื้ริ็ษััทุฯ 

การ็ปร็ะเม่นิผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ 

และผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้ แบ่ื้งออกเป็นดั้งน้�

1. การ็ปร็ะเมิ่นผู้ลงานคณะกร็ร็ม่การ็ทัุ�งคณะ 

คร็อบื้คลุม่ 5 หัวัข้อหลัก ได้้แก่

1) โคร็งสร้็างและคุณสม่บัื้ติ้ของคณะกร็ร็ม่การ็

2) การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

3) บื้ทุบื้าทุ หน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะ

กร็ร็ม่การ็

4) ควัาม่สัม่พันธ์กับื้ฝ่่ายจัด้การ็

5) การ็พัฒนาต้นเองของคณะกร็ร็ม่การ็

2. การ็ปร็ะเมิ่นผู้ลงานคณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อยร็าย

คณะ คร็อบื้คลุม่ 3 หัวัข้อหลัก ได้้แก่

1) โคร็งสร้็างและคุณสม่บัื้ติ้ของคณะกร็ร็ม่การ็

 ชุั้ด้ย่อย

2) การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย

3) บื้ทุบื้าทุ หน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะ

กร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย

3. การ็ปร็ะเม่ินผู้ลงานคณะกร็ร็ม่การ็ร็ายบืุ้คคล 

คร็อบื้คลุม่ 3 หัวัข้อหลัก ได้้แก่

1) โคร็งสร้็างและคุณสม่บัื้ติ้ของคณะกร็ร็ม่การ็

2) การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็

3) บื้ทุบื้าทุ หน้าทุ้� และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ของคณะ

กร็ร็ม่การ็

4. การ็ปร็ะเม่ินผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้ 

คร็อบื้คลุม่ 2 หัวัข้อหลัก ได้้แก่

1) การ็วััด้ผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

2) การ็พัฒนาผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้
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กร็ะบื้วันการ็ปร็ะเมิ่นผู้ลงานของคณะกร็ร็ม่การ็

ส่วันงานเลขานุการ็บื้ริ็ษััทุจัด้ส่งแบื้บื้ปร็ะเม่ินผู้ลงาน

คณะกร็ร็ม่การ็ทัุ�งคณะ คณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย ร็ายคณะ 

ร็ายบุื้คคล และผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้ ให้แก่คณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุ ภายหลังปร็ะเมิ่นผู้ลงานเร้็ยบื้ร้็อยแล้วั ส่วันงาน

เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุด้ำาเนินการ็ร็วับื้ร็วัม่และสรุ็ปผู้ล เพื�อ

ร็ายงานต่้อคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุน เพื�อพิจาร็ณากำาหนด้ค่าต้อบื้แทุนกร็ร็ม่การ็ 

โด้ยกลั�นกร็องและพิจาร็ณาควัาม่เหม่าะสม่ด้้านต่้างๆ 

ร็วัม่ถึงการ็เปร้็ยบื้เทุ้ยบื้และอ้างอิงจากอุต้สาหกร็ร็ม่

เด้้ยวักัน

วิัธ้การ็ให้คะแนนคิด้เป็นร้็อยละ จากคะแนนเต็้ม่ใน

แต่้ละข้อ ดั้งน้�

 ร้็อยละ 90 ขึ�นไป = ด้้เย้�ยม่

 ร้็อยละ 81 - 89 = ด้้ม่าก

 ร้็อยละ 66 - 80 = ด้้

 ร้็อยละ 50 - 65 = พอใช้ั้

 ต้ำ�ากว่ัาร้็อยละ 50   = ควัร็ปรั็บื้ปรุ็ง

สรุ็ปผู้ลโด้ยร็วัม่จากการ็ปร็ะเมิ่นผู้ลการ็ปฏิิบัื้ติ้งานของ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ ปร็ะจำาปี 2564 อย่่ในเกณฑ์์ 

“ด้้เย้�ยม่” ทัุ�ง 2 ร่็ปแบื้บื้ คือ แบื้บื้ปร็ะเมิ่นร็ายคณะ 

ผู้ลงานร็ายคณะ และแบื้บื้ปร็ะเมิ่นผู้ลงานร็ายบุื้คคล

(ปร็ะเม่ินต้นเอง) ทัุ�งน้�  ผู้ลการ็ปร็ะเม่ินดั้งกล่าวั

คณะกร็ร็ม่การ็จะนำาไปพัฒนา และเพิ�ม่ปร็ะสิทุธิภาพ

ในการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ของคณะกร็ร็ม่การ็ต่้อไป

สรุ็ปผู้ลโด้ยร็วัม่การ็ปร็ะเม่ินผู้ลการ็ปฏิิบัื้ ติ้งาน

ผู้่้บื้ริ็หาร็ส่งสุด้ ปร็ะจำาปี 2564 อย่่ในเกณฑ์์ “ด้้เย้�ยม่” 

ทัุ�งน้�ผู้ลการ็ปร็ะเม่ินดั้งกล่าวัจะถ่กนำาไปพิจาร็ณา

กำาหนด้อัต้ร็าการ็ปรั็บื้ขึ�นค่าต้อบื้แทุนของปร็ะธาน

เจ้าหน้าทุ้�บื้ริ็หาร็ และได้้รั็บื้การ็อนุมั่ติ้โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุฯ

8.1.2	 การเข้่าร่วมประชุุมและการจ่ายค่าติอบแที่น
	 คณะกรรมการรายบุคคล

1. ค�าติอบแทนที�เป็นตัิวเงิน

 1.1 ค่าต้อบื้แทุนร็ายเดื้อน

  • ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็

   40,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

  • ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็

   35,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

  • กร็ร็ม่การ็

   30,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

 1.2 ค่าเบ้ื้�ยปร็ะชุั้ม่ คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

  • ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็

   30,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

  • ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ 

   25,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

  • กร็ร็ม่การ็

   25,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

 1.3 ค่าเบ้ื้�ยปร็ะชุั้ม่ คณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อย 

  • ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็  

   25,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

  • กร็ร็ม่การ็  

   20,000 บื้าทุ / คน / เดื้อน

ทัุ�งน้� กร็ร็ม่การ็ทุ้�เป็นผู้่้บื้ริ็หาร็หร็อืพนักงานของ บื้ริ็ษััทุฯ 

จะไม่่ม้่สิทุธิได้้ร็ับื้ค่าต้อบื้แทุนร็ายเดื้อนและค่าเบ้ื้�ย

ปร็ะชุั้ม่ในการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่ถึง

กร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ย่อยอื�นๆ

2.	 ค�าติอบแทนอื�น

-ไม่่ม้่-
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ค�าติอบแทนกรรมการ	(บาท)การเข้าร�วมประชุำม	(ครั�ง)

คณะ

กรรมการ

บริษัท

ประชุำม	

4	ครั�ง

ค่า

ต้อบื้แทุน

ร็ายเดื้อน

ค่าเบ้ื้�ย

ปร็ะชุั้ม่

กร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้

ค่าเบ้ื้�ย

ปร็ะชุั้ม่

กร็ร็ม่การ็

สร็ร็หาและ

กำาหนด้ค่า

ต้อบื้แทุน

ค่าเบ้ื้�ย

ปร็ะชุั้ม่

กร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุ

ค่าเบ้ื้�ย

ปร็ะชุั้ม่

กร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่

เส้�ยง

รวมคณะ

กรรมการ

บริหุ้าร

ความเสี�ยง	

ประชุำม	

4	ครั�ง

คณะ

กรรมการ

ติรวจสอบ

ประชุำม	

4	ครั�ง

คณะ

กรรมการ

สรรหุ้าและ

กำาหุ้นดค�า

ติอบแทน	

ประชุำม	

2	ครั�ง

คณะ

กรรมการ

บริหุ้าร

ประชุำม	

24	ครั�ง

ชืำ�อ	-	สกุล

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย   ต้วังรั็ต้นพันธ์

2. นายอดิ้ศักดิ้�   ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

3. นางนาต้ยา   ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

4. นางสาวัอริ็ยา   ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

5. นางสลิลทิุพ   เรื็องสุทุธิภาพ

6. นายม่าร็วัย   ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

7. นายสุเวัทุย์   ธ้ร็วัชิั้ร็กุล

8. นายธริ็นทุร์็   ธน้ยวััน

 ร็วัม่ค่าต้อบื้แทุนกร็ร็ม่การ็

 จำานวันของการ็ปร็ะชุั้ม่ทัุ�งหม่ด้

 ร้็อยละของการ็ปร็ะชุั้ม่

หุ้มายเหุ้ตุิ: 1.  การ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ไม่่ม้่ค่าเบ้ื้�ยปร็ะชุั้ม่
 2.  นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า ไม่่ได้้เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ครั็�งทุ้� 4/2564 และคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้
    ค่าต้อบื้แทุนครั็�งทุ้� 2/2564 เนื�องจากติ้ด้ภาร็ะกิจเร่็งด่้วัน
 3.  นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า  ไม่่ได้้เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ครั็�งทุ้� 4/2564 เนื�องจากลาคลอด้
 4.  นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน  ไม่่ได้้เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ครั็�งทุ้� 1/2564, 4/2564 และคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

  ครั็�งทุ้� 1/2564, 2/2564, 4/2564 และคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ครั็�งทุ้� 1/2564, 
    2/2564, 4/2564 เนื�องจากติ้ด้ภาร็ะกิจเร่็งด่้วัน

8.1.3	 การกำากับดูแลบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม

ในการ็กำากับื้ด่้แลการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุย่อยและ

บื้ริ็ษััทุร่็วัม่นั�น บื้ริ็ษััทุฯ กำาหนด้นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แล

และบื้ริ็หาร็กิจการ็บื้ริ็ษััทุย่อยและบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ โด้ยม้่

วััต้ถุปร็ะสงคเ์พื�อกำาหนด้ม่าต้ร็การ็และกลไกทัุ�งทุางต้ร็ง

และทุางอ้อม่เพื�อให้บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถกำากับื้ด่้แลและ

บื้ริ็หาร็จัด้การ็กิจการ็ของบื้ริ็ษััทุย่อยและบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ร็วัม่

ถึงการ็ติ้ด้ต้าม่ด่้แลให้บื้ริ็ษััทุย่อยและบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ม้่การ็

ปฏิิบัื้ต้ิต้าม่ม่าต้ร็การ็และกลไกต่้างๆ ทุ้�กำาหนด้ไว้ัได้้

เสมื่อนเป็นหน่วัยงานของบื้ริ็ษััทุฯ เอง และเป็นไปต้าม่

นโยบื้ายของบื้ร็ิษััทุฯ ร็วัม่ถึงกฎหม่ายบื้ร็ิษััทุม่หาชั้น 

ปร็ะม่วัลกฎหม่ายแพ่งและพาณิชั้ย์ กฎหม่ายหลักทุรั็พย์ 

และกฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง ต้ลอด้จนปร็ะกาศ ข้อบัื้งคับื้ 

และหลักเกณฑ์์ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องของคณะกร็ร็ม่การ็

กำากับื้ต้ลาด้ทุุน สำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลัก

ทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ และต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุย ทัุ�งน้� เพื�อรั็กษัาผู้ลปร็ะโยชั้น์ในเงินลงทุุน

ของบื้ริ็ษััทุฯ ในบื้ริ็ษััทุย่อยและบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ดั้งกล่าวั โด้ย

ม้่ร็ายละเอ้ยด้ดั้งน้�

(1) บื้ริ็ษััทุฯ จะสง่บุื้คคลทุ้�เป็นตั้วัแทุนของบื้ร็ษัิัทุฯ เข้า

ด้ำาร็งต้ำาแหน่งเป็นกร็ร็ม่การ็ในบื้ริ็ษััทุย่อย และ/

หรื็อ บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ต้าม่สัด้ส่วันการ็ถือหุ้นในแต่้ละ

บื้ริ็ษััทุ เพื�อทุำาหน้าทุ้�กำากับื้ด่้แลให้บื้ริ็ษััทุย่อย และ/

หรื็อ บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ด้ำาเนินการ็ให้สอด้คล้องกับื้

กฎหม่าย นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ ร็วัม่

ทัุ�งนโยบื้ายอื�นๆ ของบื้ริ็ษััทุฯ อย่างไร็ก็ด้้ การ็

ส่งตั้วัแทุนของบื้ร็ิษััทุฯ เข้าไปเป็นกร็ร็ม่การ็ใน

แต่้ละบื้ริ็ษััทุย่อย และ/หร็ือบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ จะต้้อง

 ได้้รั็บื้การ็พิจาร็ณาและเห็นชั้อบื้โด้ยทุ้�ปร็ะชุั้ม่

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ โด้ยคำานึงถึงควัาม่เหม่าะสม่

ของแต่้ละบื้ริ็ษััทุ

(2) คณะกร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุย่อยแต่้ละ

บื้ริ็ษััทุจะม้่ขอบื้เขต้อำานาจหน้าทุ้�และควัาม่รั็บื้ผิู้ด้

ชั้อบื้ทุ้�สำาคัญต้าม่กฎหม่ายทุ้�เก้�ยวัข้อง เช่ั้น เปิด้

เผู้ยข้อม่่ลเก้�ยวักับื้ฐานะทุางการ็เงินและผู้ลการ็

ด้ำาเนนิงานใหแ้ก่บื้ริ็ษััทุฯ ทุร็าบื้ โด้ยนำากฎหม่ายทุ้�

เก้�ยวัข้อง ต้ลอด้จนปร็ะกาศ ข้อบัื้งคับื้และหลัก

การ็เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่และร็ายละเอ้ยด้ค่าต้อบื้แทุนกร็ร็ม่การ็ทุ้�เป็นตั้วัเงินในปี 2564 ม้่ดั้งน้�

 4/4 4/4 - 2/2 - 480,000 120,000 80,000 - 50,000 730,000

 4/4 - 4/4 - 24/24 n/a n/a - n/a - -

 3/4 - - 1/2 24/24 n/a n/a - - n/a -

 3/4 - - - 24/24 n/a n/a - - - -

 4/4 - - - 24/24 n/a n/a - - - -

 4/4 - - - 24/24 n/a n/a - - - -

 4/4 4/4 4/4 2/2 - 360,000 100,000 100,000 80,000 40,000 680,000

 2/4 1/4 1/4 - - 360,000 50,000 20,000 25,000 - 455,000

      1,200,000 270,000 200,000 105,000 90,000 1,865,000

 4 4 4 2 24      

 87.50 75.00 75.00 83.33 100.00      
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เกณฑ์์ต่้างๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องของคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้

ต้ลาด้ทุุน สำานักงาน ก.ล.ต้. และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ 

ม่าใช้ั้บัื้งคับื้โด้ยอนุโลม่ ร็วัม่ทัุ�งเปิด้เผู้ยและนำาส่ง

ข้อม่่ลส่วันได้้เส้ยของต้นและบืุ้คคลทุ้�ม้่ควัาม่

เก้�ยวัข้องต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุให้ทุร็าบื้ถึงควัาม่

สัม่พันธ์ และการ็ทุำาธุร็กร็ร็ม่กับื้บื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อ

บื้ริ็ษััทุย่อย ในลักษัณะทุ้�อาจก่อให้เกิด้ควัาม่ขัด้

แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์ และหล้กเล้�ยงการ็ทุำา

ร็ายการ็ทุ้�อาจก่อให้เกิด้ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ล

ปร็ะโยชั้น์

(3) หากในการ็เข้าทุำาร็ายการ็หรื็อการ็ด้ำาเนินการ็ใด้ๆ 

ของบื้ริ็ษััทุย่อย ซึ�งม้่นัยสำาคัญหรื็อม้่ผู้ลต่้อฐานะ

ทุางการ็เงินและผู้ลการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุฯ 

หรื็อเข้าข่ายหรื็อเป็นการ็ได้้ม่าหรื็อจำาหน่ายไปซึ�ง

ทุรั็พย์สินต้าม่ปร็ะกาศร็ายการ็ได้้ม่าหรื็อจำาหน่าย

ไปซึ�งสินทุรั็พย์ หรื็อร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกันต้าม่

ปร็ะกาศร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกันทุ้�เก้�ยวัข้อง ซึ�งจะส่ง

ผู้ลให้บื้ริ็ษััทุฯ ม้่หน้าทุ้�ต้้องขออนุมั่ติ้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่

 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อ ขออนุมั่ติ้จากทุ้�

ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้นของบื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อ ขออนุมั่ติ้

จากหน่วัยงานทุ้�เก้�ยวัข้องต้าม่กฎหม่ายก่อนการ็

เข้าทุำาร็ายการ็ บื้ริ็ษััทุย่อย จะเข้าทุำาร็ายการ็หรื็อ

ด้ำาเนินการ็นั�นได้้ต่้อเมื่�อได้้รั็บื้อนุมั่ติ้จากทุ้�ปร็ะชุั้ม่

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุ และ/หรื็อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น

ของ บื้ริ็ษััทุฯ และ/หรื็อ หน่วัยงานทุ้�เก้�ยวัข้อง (แล้วั

แต่้กร็ณ้) เป็นทุ้�เร้็ยบื้ร้็อยแล้วั

นอกจากน้� หากในการ็เข้าทุำาร็ายการ็หร็ือการ็เกิด้

เหตุ้การ็ณ์บื้างกร็ณ้ของบื้ริ็ษััทุย่อย อันทุำาให้บื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่หน้าทุ้�ต้้องเปิด้เผู้ยสาร็สนเทุศต้อ่ต้ลาด้หลกัทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุยต้าม่หลักเกณฑ์์ทุ้�กำาหนด้ในปร็ะกาศทุ้�

เก้�ยวัข้อง กร็ร็ม่การ็ผู้่้แทุนของบื้ริ็ษััทุย่อยดั้งกล่าวัม้่หน้า

ทุ้�ต้้องแจ้งม่ายังฝ่่ายจัด้การ็ของบื้ริ็ษััทุฯ ในทัุนทุ้ทุ้�ทุร็าบื้

ว่ัาบื้ริ็ษััทุย่อยม้่แผู้นจะเข้าทุำาร็ายการ็หร็อืเกิด้เหต้กุาร็ณ์

ดั้งกล่าวั

(4) บื้ริ็ษััทุฯ จะกำาหนด้แผู้นงานและด้ำาเนินการ็ทุ้�

จำาเป็น เพื�อทุำาให้มั่�นใจได้้ว่ัาบื้ริ็ษััทุย่อย และ/หรื็อ 

บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ม้่การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลเก้�ยวักับื้ผู้ลการ็

ด้ำาเนินงานและฐานะทุางการ็เงิน และบื้ริ็ษััทุฯ จะ

ด้ำาเนินการ็ทุ้�จำาเป็นและติ้ด้ต้าม่ให้บื้ริ็ษััทุย่อย 

และ/หรื็อ บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ม้่ร็ะบื้บื้ในการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ล

และร็ะบื้บื้ควับื้คมุ่ภายในทุ้�เพ้ยงพอและเหม่าะสม่ 

ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ

(5) กร็ร็ม่การ็ผู้่้แทุนของบื้ริ็ษััทุฯ ในบื้ริ็ษััทุย่อย และ/

หรื็อ บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ต้้องติ้ด้ต้าม่และด้ำาเนินการ็ทุ้�

จำาเป็นในการ็จัด้ให้ม้่การ็กำาหนด้ ทุบื้ทุวันและ

ปรั็บื้ปรุ็งนโยบื้ายและแผู้นงานทุ้�สำาคัญต่้างๆ ทุ้�

เก้�ยวัข้องกับื้การ็ด้ำาเนนิธุร็กิจของบื้ร็ษัิัทุย่อย และ/

หรื็อ บื้ริ็ษััทุร่็วัม่ ให้เป็นปัจจุบัื้นและเหม่าะสม่กับื้

สภาพธุร็กิจอย่างสม่ำ�าเสม่อ 

(6) ในกร็ณ้ทุ้�เป็นบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ทุุนทุ้�ม้่สถานะเป็นบื้ริ็ษััทุ

ย่อย กร็ร็ม่การ็ผู้่้แทุนในบื้ร็ิษััทุย่อยต้้องพิจาร็ณา 

ติ้ด้ต้าม่ ให้คำาแนะนำาทุ้�จำาเป็นแก่บื้ริ็ษััทุย่อย ร็วัม่

ถึงจัด้ให้ม้่ร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายในทุ้�เหม่าะสม่และ

รั็ด้กุม่เพ้ยงพอเพื�อป้องกันการ็ทุุจริ็ต้ทุ้�อาจเกิด้ขึ�น

กับื้บื้ร็ิษััทุฯ หรื็อบื้ริ็ษััทุย่อย ร็วัม่ทัุ�งควัร็จัด้ให้ม้่

ร็ะบื้บื้การ็ทุำางานทุ้�ชัั้ด้เจน ม้่ปร็ะสิทุธิภาพและ

ปร็ะสิทุธิผู้ล ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ 

(7) การ็ด้ำาเนินกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุย่อยซึ�งม้่นัยสำาคัญ 

เช่ั้น การ็แต่้งตั้�งหรื็อเสนอชืั้�อบุื้คคลเป็นกร็ร็ม่การ็

ในบื้ริ็ษััทุย่อยอย่างน้อยต้าม่สัด้ส่วันการ็ถือหุ้น

ของบื้ริ็ษััทุในบื้ริ็ษััทุย่อยดั้งกล่าวั การ็ซื�อหรื็อขาย

หุ้น กิจการ็หรื็อทุรั็พย์สินทุ้�เป็นสาร็ะสำาคัญ การ็

เพิ�ม่หร็ือลด้ทุุนของบื้ร็ิษััทุย่อย การ็ควับื้หร็ือเลิก

บื้ริ็ษััทุย่อย การ็อนุมั่ติ้งบื้ปร็ะม่าณปร็ะจำาปีของ

บื้ริ็ษััทุย่อยซึ�งม้่สถานะเป็นบื้ริ็ษััทุย่อยของบื้ริ็ษััทุฯ 

เว้ันแต่้ เป็นกร็ณ้ทุ้�ได้้กำาหนด้ไว้ัในอำานาจอนุมั่ติ้

และด้ำาเนินการ็ (Delegation of Authority) ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ กร็ร็ม่การ็ผู้่้แทุนของบื้ริ็ษััทุฯ จะต้้องได้้รั็บื้

อนุมั่ติ้จากคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุก่อนออกเส้ยงลง

ม่ติ้ในการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ของบื้ริ็ษััทุย่อย

8.1.4	การติิดติามนโยบายและแนวปฏิิบัติิในการ
กำากับดูแลกิจการ

บื้ริ็ษััทุให้ควัาม่สำาคัญในเรื็�องการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ 

โด้ยได้้กำาหนด้นโยบื้ายและแนวัปฏิิบัื้ติ้ทุ้�เก้�ยวัข้องไว้ัใน

นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุและจร็ร็ยา

บื้ร็ร็ณธุร็กิจ พร้็อม่ทัุ�งส่งเสริ็ม่ให้เกิด้การ็ปฏิิบัื้ต้ิอย่าง

แทุ้จริ็งเพื�อสร้็างควัาม่เชืั้�อมั่�นต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ย

ทุุกกลุ่ม่
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ในร็อบื้ปีทุ้�ผู่้านม่า บื้ริ็ษััทุได้้ม้่การ็ติ้ด้ต้าม่เพื�อให้เกิด้การ็

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้คร็อบื้คลุม่เรื็�อง 1) 

การ็ด่้แลพนักงานและการ็ไม่่เลือกปฏิิบัื้ติ้ 2) การ็ต่้อต้้าน

การ็แข่งขันทุ้�ไม่่เป็นธร็ร็ม่ 3) การ็ด่้แลสิ�งแวัด้ล้อม่ สุข

อนามั่ยและควัาม่ปลอด้ภัยในองค์กร็ 4) การ็รั็กษัาควัาม่

ปลอด้ภัยของข้อม่่ลสาร็สนเทุศ ซึ�งผู้ลการ็ติ้ด้ต้าม่พบื้ว่ัา

บื้ริ็ษััทุได้้ด้ำาเนินการ็ต้าม่แนวัทุางของแต่้ละปร็ะเด็้นได้้

อย่างคร็บื้ถ้วันแล้วั และบื้ริ็ษััทุยังได้้ติ้ด้ต้าม่การ็ปฏิิบัื้ติ้

ต้าม่การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ อ้ก 4 ปร็ะเด็้น ดั้งน้�

(1)	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชำน์

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุฯ ได้้ม้่การ็กำาหนด้นโยบื้ายและวัธ้ิ

การ็ด่้แล เพื�อใช้ั้เป็นแนวัทุางในการ็ปฏิิบัื้ติ้เรื็�องควัาม่ขัด้

แย้งของผู้ลปร็ะโยชั้น์ โด้ยการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่แนวัทุางของ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย และให้บุื้คลากร็ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ทุุกคนต้้องคำานึงถึงผู้ลปร็ะโยชั้น์ส่งสุด้ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ ในการ็ตั้ด้สินใจด้ำาเนินการ็ต่้างๆ ทุางธุร็กิจ โด้ย

พิจาร็ณาแก้ไขปัญหาควัาม่ขัด้แย้งของผู้ลปร็ะโยชั้น์

อย่างร็อบื้คอบื้ ยึด้หลักควัาม่ซื�อสัต้ย์ สุจริ็ต้ ม้่เหตุ้ม้่ผู้ล

และเป็นอิสร็ะภายในกร็อบื้จริ็ยธร็ร็ม่ทุ้�ด้้ ต้ลอด้จนม้่การ็

เปิด้เผู้ยข้อม่่ลอย่างคร็บื้ถ้วันเพื�อผู้ลปร็ะโยชั้น์ของ 

บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยร็วัม่เป็นสำาคัญ ได้้ม้่ข้อกำาหนด้มิ่ให้ผู้่้ทุ้�ม้่

ส่วันได้้เส้ยหรื็อเก้�ยวัข้องเข้าร่็วัม่ตั้ด้สินใจในเรื็�องทุ้�ต้้อง

ม้่การ็พิจาร็ณาตั้ด้สินใจอนุมั่ติ้ต่้างๆ โด้ยในปีทุ้�ผู่้านม่า

ของการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ หากวัาร็ะใด้ม้่

การ็พิจาร็ณาเรื็�องทุ้�กร็ร็ม่การ็ทุ่านใด้อาจม้่ส่วันได้้เส้ย

หรื็อเก้�ยวัข้อง กร็ร็ม่การ็ทุา่นนั�นจะงด้ออกควัาม่เหน็ใน

วัาร็ะดั้งกล่าวั และคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้จะทุำาหน้าทุ้�

พิจาร็ณาให้ควัาม่เห็นต่้อร็ายการ็เก้�ยวัโยงหรื็อร็ายการ็

ทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์อย่างเหม่าะสม่ 

ร็อบื้คอบื้ เป็นธร็ร็ม่ และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักเกณฑ์์ทุ้�

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุยกำาหนด้

ทัุ�งน้� ร็ายการ็ใด้ทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้งทุางผู้ลปร็ะโยชั้น์ 

คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้จะพิจาร็ณาร็ายการ็ทุ้�ม้่ควัาม่

ขัด้แยง้ทุางผู้ลปร็ะโยชั้นอ์ย่างเหม่าะสม่ ร็อบื้คอบื้ เปน็

ธร็ร็ม่ และปฏิิบัื้ติ้ต้าม่หลักเกณฑ์์ทุ้�ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่ง

ปร็ะเทุศไทุยกำาหนด้ ก่อนนำาเสนอคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ 

เพื�อพิจาร็ณาอนุมั่ติ้การ็ทุำาร็ายการ็ดั้งกล่าวั ร็วัม่ทัุ�ง

เปิด้เผู้ยไว้ัในร็ายงานปร็ะจำาปี และแบื้บื้แสด้งร็ายการ็

ข้อม่่ลปร็ะจำาปี

นอกจากน้� เพื�อให้เป็นไปต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็

ทุ้�ด้้ บื้ริ็ษััทุฯ จึงได้้จัด้ให้กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ ทุำาหน้าทุ้�

ร็ายงานการ็ม้่ส่วันได้้เส้ยของต้นเองและบุื้คคลทุ้�

เก้�ยวัข้อง ต้าม่หลักเกณฑ์์ทุ้�กฎหม่ายกำาหนด้ พร้็อม่ทัุ�ง

จัด้ส่งเอกสาร็ดั้งกล่าวัให้กับื้เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุฯ เพื�อให้

บื้ริ็ษััทุฯ ใช้ั้เป็นข้อม่่ลในการ็ติ้ด้ต้าม่ด่้แลการ็ม้่ส่วันได้้

เส้ยของกร็ร็ม่การ็ และผู้่้บื้ริ็หาร็ ร็วัม่ถึงบุื้คคลทุ้�

เก้�ยวัข้อง ในการ็บื้ริ็หาร็จัด้การ็กิจการ็ของบื้ริ็ษััทุฯ หรื็อ

บื้ริ็ษััทุย่อย

โด้ยในปีทุ้�ผู่้านม่า ไม่่ม้่เหตุ้การ็ณ์ใด้ทุ้�เป็นการ็ปร็ะพฤติ้ 

หรื็อปฏิิบัื้ติ้ไม่่เหม่าะสม่ในเรื็�องของควัาม่ขัด้แย้งทุาง 

ผู้ลปร็ะโยชั้น์

(2)	 การด้แลเรื�องการใช้ำข้อม้ลภายใน

บื้ริ็ษััทุฯ ให้ควัาม่สำาคัญต่้อการ็ป้องกันการ็ใช้ั้ข้อม่่ล

ภายในของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ยบื้ริ็ษััทุฯ ม้่นโยบื้ายห้าม่มิ่ให้

กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ พนักงาน และล่กจ้างของบื้ริ็ษััทุฯ 

นำาข้อม่่ลต่้างๆ ทุ้�อาจม้่ผู้ลกร็ะทุบื้ต้่อร็าคาหลักทุรั็พย์

ของบื้ร็ษัิัทุฯ หร็อืข้อม่่ลทุ้�หากม้่การ็เปดิ้เผู้ยออกไปแลว้ั

จะทุำาให้บื้ริ็ษััทุฯ เส้ยหาย หรื็อเส้ยเปร้็ยบื้ ถือเป็นข้อม่่ล

ทุ้�เป็นควัาม่ลับื้และควัาม่สำาคัญ ร็วัม่ถึงควัาม่ลับื้และ/

หรื็อข้อม่่ลภายในของบื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�ยังไม่่เปิด้เผู้ยต่้อ

สาธาร็ณชั้นไปเปิด้เผู้ยหรื็อแสวังหาปร็ะโยชั้น์แก่ต้นเอง

หรื็อผู้่้อื�นไม่่ว่ัาทุางต้ร็งหรื็อทุางอ้อม่ และไม่่ว่ัาจะได้้รั็บื้

ผู้ลต้อบื้แทุนหรื็อไม่่ก็ต้าม่ ร็วัม่ทัุ�งต้้องไม่่ทุำาการ็ซื�อขาย

หลักทุรั็พย์ของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ยใช้ั้ข้อม่่ลภายใน ทัุ�งน้� 

บื้ริ็ษััทุฯ ได้้กำาหนด้แนวัทุางป้องกันการ็ใช้ั้ข้อม่่ลภายใน 

ดั้งน้�

1. ให้ควัาม่ร้่็แก่กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของ บื้ริ็ษััทุฯ 

เก้�ยวักับื้หน้าทุ้�ในการ็ร็ายงานการ็ถือคร็องหลัก

ทุรั็พย์ของต้นเอง ค่่สม่ร็สหร็อืผู้่้ทุ้�อย่่กินด้้วัยกนัฉัน

สาม้่ภริ็ยา และบุื้ต้ร็ทุ้�ยังไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ ร็วัม่ถึง

นิติ้บุื้คคลทุ้�กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ ค่่สม่ร็สหรื็อผู้่้ทุ้�

อย่่กินฉันสาม้่ภริ็ยา และบุื้ต้ร็ทุ้�ยังไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

ของกร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ดั้งกล่าวัเป็นผู้่้ถือหุ้น

เกินร้็อยละ 30 ของจำานวันสิทุธิออกเส้ยงทัุ�งหม่ด้

ของนิติ้บุื้คคลดั้งกล่าวั ต่้อสำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็

กำากับื้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ ต้าม่ม่าต้ร็า 

59 และบื้ทุกำาหนด้โทุษัต้าม่ม่าต้ร็า 275 แห่ง

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 145



 พร็ะร็าชั้บัื้ญญัติ้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

พ.ศ. 2535 (ร็วัม่ทัุ�งทุ้�ม้่การ็แก้ไขเพิ�ม่เติ้ม่) ร็วัม่ทัุ�ง

การ็ร็ายงานการ็ได้้ม่าหรื็อจำาหน่ายไปซึ�งหลักทุรั็พย์ 

ต้าม่ม่าต้ร็า 246 และบื้ทุกำาหนด้โทุษัต้าม่ม่าต้ร็า 

298 แห่งพร็ะร็าชั้บัื้ญญัติ้หลักทุรั็พย์และ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ พ.ศ. 2535 (ร็วัม่ทัุ�งทุ้�ม้่การ็แก้ไข

เพิ�ม่เติ้ม่) 

2. กำาหนด้ให้กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ ร็วัม่

ทัุ�งค่่สม่ร็สหรื็อผู้่้ทุ้�อย่่กินด้้วัยกันฉันสาม้่ภริ็ยา และ

บุื้ต้ร็ทุ้�ยังไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ ร็วัม่ถึงนิติ้บุื้คคลทุ้�

กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ ค่่สม่ร็สหรื็อผู้่้ทุ้�อย่่กินฉัน

สาม้่ภริ็ยา และบืุ้ต้ร็ทุ้�ยังไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะของ

กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ ดั้งกล่าวัเป็นผู้่้ถือหุ้นเกิน

ร้็อยละ 30 ของจำานวันสิทุธิออกเส้ยงทัุ�งหม่ด้ของ

นิติ้บุื้คคลดั้งกล่าวั จัด้ทุำาและเปิด้เผู้ยร็ายงานการ็

ถือคร็องหลักทุรั็พย์และร็ายงานการ็เปล้�ยนแปลง

การ็ถือคร็องหลักทุรั็พย์ ต่้อสำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็

 กำากับื้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ ต้าม่หลัก

เกณฑ์์ทุ้�กำาหนด้ไว้ัในพร็ะร็าชั้บื้ัญญัติ้หลักทุรั็พย์

และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ พ.ศ. 2535 (ร็วัม่ทัุ�งทุ้�ม้่การ็

แก้ไขเพิ�ม่เต้ิม่) และจัด้ส่งสำาเนาร็ายงานน้�ให้แก่

บื้ริ็ษััทุฯ ในวัันเด้้ยวักันกับื้ทุ้� ส่งร็ายงานต่้อ

สำานักงานคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้หลักทุรั็พย์และ

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

3. กำาหนด้ให้กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ พนักงาน และล่กจ้าง

ของบื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อย ซึ�งร็วัม่ถึงบุื้คคลทุ้�ถ่ก

สันนิษัฐานวั่าร้่็หรื็อคร็อบื้คร็องข้อม่่ลภายในต้าม่ 

พร็ะร็าชั้บัื้ญญัติ้หลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

พ.ศ. 2535 (ร็วัม่ทัุ�งทุ้�ม้่การ็แก้ไขเพิ�ม่เติ้ม่) ทุ้�ได้้รั็บื้

ทุร็าบื้ และ/หรื็อ ซึ�งร้่็หรื็อคร็อบื้คร็องข้อม่่ลภายใน

ทุ้�เป็นสาร็ะสำาคัญซึ�งม้่ผู้ลหรื็ออาจม้่ผู้ลต่้อการ็

เปล้�ยนแปลงร็าคาหรื็อม่่ลค่าของหลักทุรั็พย์จะ

ต้้องงด้การ็ซื�อขาย หลักทุรั็พย์ของบื้ริ็ษััทุฯ ในช่ั้วัง 

1 เดื้อน ก่อนทุ้�งบื้การ็เงินหรื็อข้อม่่ลภายในนั�นจะ

เปิด้เผู้ยต่้อสาธาร็ณชั้น และในชั้ว่ังเวัลา 24 ชัั้�วัโม่ง 

ภายหลังจากทุ้�ข้อม่่ลดั้งกล่าวัของบื้ริ็ษััทุฯ ได้้เปิด้

เผู้ยต่้อสาธาร็ณชั้นแล้วั และผู้่้ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้ข้อม่่ล

ดั้งกล่าวัจะต้้องไม่่เปิด้เผู้ยข้อม่่ลนั�นให้ผู้่้อื�นทุร็าบื้

จนกว่ัาจะได้้ม้่การ็แจ้งข้อม่่ลนั�นต่้อต้ลาด้หลักทุรั็พย์

 แห่งปร็ะเทุศไทุย ทัุ�งน้� หากม้่การ็กร็ะทุำาอันฝ่่าฝื่น

ร็ะเบ้ื้ยบื้ปฏิิบัื้ติ้ดั้งกล่าวัข้างต้้น บื้ริ็ษััทุฯ จะถือเป็น

ควัาม่ผิู้ด้ทุางวิันัยต้าม่ข้อบัื้งคับื้การ็ทุำางานของ 

บื้ริ็ษััทุฯ โด้ยจะพิจาร็ณาลงโทุษัต้าม่ควัร็แก่กร็ณ้ 

ตั้�งแต่้ การ็ตั้กเตื้อนด้้วัยวัาจา การ็ตั้กเตื้อนเป็น

หนังสือ การ็ภาคทัุณฑ์์ ตั้ด้ค่าจ้าง พักงานชัั้�วัคร็าวั

โด้ยไม่่ได้้รั็บื้ค่าจ้าง ต้ลอด้จนการ็เลิกจ้างให้พ้น

สภาพการ็เป็นพนักงาน ซึ�งการ็ลงโทุษัจะพิจาร็ณา

จากเจต้นาของการ็กร็ะทุำาและควัาม่ร้็ายแร็งของ

ควัาม่ผิู้ด้นั�นๆ

ทัุ�งน้�ในปีทุ้�ผู้่านม่าบื้ริ็ษััทุฯ ไม่่ได้้รั็บื้ข้อร้็องเร้็ยนใด้ๆ 

เก้�ยวักับื้การ็กร็ะทุำาผิู้ด้ของกร็ร็ม่การ็ และผู้่บ้ื้ริ็หาร็เก้�ยวั

กับื้การ็ใช้ั้ข้อม่่ลภายในในทุางมิ่ชั้อบื้

ติำาแหุ้น�ง
จำานวนหุุ้้น

ที�ถืือ
ณ	1	ม.ค.	64

จำานวนหุุ้้น
ที�ถืือ	

ณ	31	ธุ.ค.	64

จำานวนหุุ้้นที�
เปลี�ยนแปลง

สัดส�วนการ
ถืือหุุ้้น	(%)ชืำ�อ	-	สกุล

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 

กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและ

กำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

 - - - -  

 - - - -

 252,000,000 21,000,000 273,000,000 11.3%  

 189,000,000 15,749,999 204,749,999 8.5%

ร็ายละเอ้ยด้การ็เปล้�ยนแปลงการ็ถือคร็องหุ้นของ บื้ริ็ษััทุฯ ของกร็ร็ม่การ็ ในปี 2564

1. นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

2. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564146



ติำาแหุ้น�ง

ติำาแหุ้น�ง

จำานวนหุุ้้น
ที�ถืือ

ณ	1	ม.ค.	64

จำานวนหุุ้้น
ที�ถืือ

ณ	1	ม.ค.	64

จำานวนหุุ้้น
ที�ถืือ	

ณ	31	ธุ.ค.	64

จำานวนหุุ้้น
ที�ถืือ	

ณ	31	ธุ.ค.	64

จำานวนหุุ้้นที�
เปลี�ยนแปลง

จำานวนหุุ้้นที�
เปลี�ยนแปลง

สัดส�วนการ
ถืือหุุ้้น	(%)

สัดส�วนการ
ถืือหุุ้้น	(%)

ชืำ�อ	-	สกุล

ชืำ�อ	-	สกุล

3. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

1. นายชั้ยานนท์ุ หอพัต้ร็าภร็ณ์

 

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

5. นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ *

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

7. นายสุเวัทุย์  ธ้ร็วัชิั้ร็กุล

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

4. นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

6. นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

8. นายธริ็นทุร์็  ธน้ยวััน

 ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 

กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้

ค่าต้อบื้แทุน

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ สายงาน

บัื้ญช้ั้ การ็เงิน และสนับื้สนุน

องค์กร็ 

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ 

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้

ค่าต้อบื้แทุน

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ สายงาน

ปฏิิบัื้ติ้การ็และจัด้ซื�อผู้่้ช่ั้วัย

กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายจัด้ซื�อ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 

ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ สายงาน

เทุคโนโลย้สาร็สนเทุศและการ็

ต้ลาด้ออนไลน์

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ

กร็ร็ม่การ็อสิร็ะ

ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็

ควัาม่เส้�ยง

 189,000,000 15,749,999 204,749,999 8.5%  

 252,000,000 21,000,000 273,000,000 11.3%

 - 695,500 500,000 0.0%

  (195,500)

 - - - -

 126,000,000 10,500,000 136,500,000 5.6%  

 - - - -

 - 100 100 0.0%

 - - - -

 126,000,000 10,500,000 136,500,000 5.6%  

 287,933 473,994 761,927 0.3%

 126,000,000 10,500,000 136,500,000 5.6%

 - - - -

 - - - -  

 - - - -

* กร็ร็ม่การ็ถือหุ้นผู่้านคัสโต้เด้้ยน (Custodian) จำานวัน 60,000,000 หุ้น

ร็ายละเอ้ยด้การ็เปล้�ยนแปลงการ็ถือคร็องหุ้นของบื้ริ็ษััทุฯ ของผู้่้บื้ริ็หาร็ ในปี 2564
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ติำาแหุ้น�ง
จำานวนหุุ้้น

ที�ถืือ
ณ	1	ม.ค.	64

จำานวนหุุ้้น
ที�ถืือ	

ณ	31	ธุ.ค.	64

จำานวนหุุ้้นที�
เปลี�ยนแปลง

สัดส�วนการ
ถืือหุุ้้น	(%)ชืำ�อ	-	สกุล

2. นางจินต้นา ค่ณทุว้ั 

ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

3. นางสาวัพร็ร็ณ้ ผิู้วันวัล 

ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

5. นายอภิยุชั้ ฟ่กุล 

ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

4. นางนงเยาว์ั สะอาด้ 

ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

6. นางพร็ศิริ็ เลิศปร็ะภาภร็ณ์ 

ค่่สม่ร็สและบุื้ต้ร็ทุ้�ยัง

 ไม่่บื้ร็ร็ลุนิติ้ภาวัะ

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็

ร็องผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้

 - 20,410 20,410 0.0%

 - - - -

 4,550 (621) 3,929 0.0%

 - - - -

 20,000 (2,800) 17,200 0.0%

 - - - -

 171,900 (25,692) 146,208 0.0%

 - - - -

 - - - -  

 - - - -

(3)	 การติ�อต้ิานทุจริติคอร์รัปชัำน

บื้ริ็ษััทุฯ ต้ร็ะหนักถึงการ็ด้ำาเนินธุร็กิจอย่างโปร่็งใส ม้่

คุณธร็ร็ม่ ยึด้มั่�นในหลักการ็การ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ จึง

ต้้องด้ำาเนินการ็อย่างถ่กต้้องบื้นพื�นฐานควัาม่โปร่็งใส 

ควัาม่ซื�อสัต้ย์สุจริ็ต้ ต้ร็งไปต้ร็งม่า และต้ร็วัจสอบื้ได้้ 

เป็นไปต้าม่หลักการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ ในการ็ปฏิิบัื้ติ้

ต่้อผู้่้ม้่ส่วันได้้เส้ยกลุ่ม่ต่้างๆ และเพื�อเป็นการ็แสด้งออก

ถึงควัาม่มุ่่งมั่�น บื้ริ็ษััทุได้้เข้าร่็วัม่ “แนวัร่็วัม่ต่้อต้้าน

คอร์็รั็ปชัั้นของภาคเอกชั้นไทุย” เพื�อม้่ส่วันร่็วัม่ในการ็

แก้ไขปัญหาการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น โด้ยมุ่่งเน้นการ็ต่้อต้้าน

การ็กร็ะทุำาใด้ๆ ทุ้�เก้�ยวัข้องกับื้การ็ให้หรื็อรั็บื้สินบื้น กับื้

เจ้าหน้าทุ้�ของรั็ฐ หน่วัยงานของร็ัฐ หรื็อหน่วัยงาน

เอกชั้น โด้ยบื้ริ็ษััทุจะไม่่ยอม่รั็บื้การ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้นไม่่

ว่ัาในร่็ปแบื้บื้ใด้ ทัุ�งทุางต้ร็งและทุางอ้อม่ เพื�อสนับื้สนุน

การ็สร็า้งม่าต้ร็ฐานการ็ด้ำาเนนิธุร็กิจทุ้�ใสสะอาด้ อันเป็น

ร็ากฐานทุ้�ด้้ในการ็ด้ำาเนินธุร็กิจ และพัฒนาส่่องค์กร็ทุ้�

ยั�งยืน 

คณะกร็ร็ม่การ็จะจัด้ให้ม้่การ็พิจาร็ณาทุบื้ทุวันนโยบื้าย

ต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น และแนวัทุางการ็ปฏิิบัื้ติ้

ต้าม่นโยบื้ายต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้นฉบัื้บื้น้� อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั็�ง เพื�อให้มั่�นใจว่ัาม้่ควัาม่ร็ดั้กุม่ เพ้ยงพอ 

และเหม่าะสม่กับื้สถานการ็ณ์บื้ริ็ษััทุปัจจุบัื้น

บื้ริ็ษััทุได้้แสด้งเจต้นาร็ม่ณเ์ข้าร่็วัม่กับื้โคร็งการ็แนวัร็ว่ัม่

ปฏิิบัื้ติ้ของภาคเอกชั้นไทุยในการ็ต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้ 

(CAC) เมื่�อวัันทุ้� 22 มิ่ถุนายน 2564

บื้ริ็ษััทุได้้ม้่การ็ด้ำาเนินการ็ให้เป็นไปต้าม่นโยบื้ายการ็ต้อ่

ต้้านทุุจริ็ต้และคอร์็รั็ปชัั้น ดั้งน้� 

(1) จัด้ตั้�งคณะทุำางานด้้านต่้อต้้านทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น

(2) ปร็ะชุั้ม่ภายในเพื�อปร็ะเมิ่นควัาม่เส้�ยงด้้าน

คอร์็รั็ปชัั้น

(3) บื้ริ็ษััทุได้้สื�อสาร็ ปร็ะชั้าสัม่พันธ์ ให้รั็บื้ทุร็าบื้ และ

ยอม่รั็บื้นโยบื้ายต่้อต้้านการ็ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้น 

ภายในองค์กร็ ทัุ�งร็ะดั้บื้กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และ

พนักงาน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564148



(4) จัด้ทุำาค่่มื่อเก้�ยวักับื้การ็ด้ำาเนินการ็ภายใต้้โคร็งการ็ 

(CAC)  

(5) ช้ั้�แจงร็ะเบ้ื้ยบื้การ็ให้ และรั็บื้ของขวััญ การ็เล้�ยง

รั็บื้ร็อง

(6) จัด้ส่งหนังสือเว้ัยนแจ้งเรื็�องนโยบื้ายต่้อต้้านการ็

ทุุจริ็ต้คอร์็รั็ปชัั้นของบื้ริ็ษััทุ ต่้อค่่ค้าทุุกร็าย

(7) บื้ริ็ษััทุพัฒนาร็ะบื้บื้การ็แจ้งและรั็บื้เบื้าะแส หรื็อ

ข้อร้็องเร้็ยน

(8) จัด้ทุำาหลักส่ต้ร็อบื้ร็ม่ควัาม่ร้่็ด้้านต่้อต้้านทุุจร็ิต้

คอร์็รั็ปชัั้น

ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุได้้เปิด้เผู้ยร็ายละเอ้ยด้ของนโยบื้ายและการ็

ด้ำาเนนิการ็เพื�อป้องกันการ็ม้่สว่ันเก้�ยวัข้องกับื้การ็ทุุจร็ติ้

คอร์็รั็ปชัั้นไว้ัในเว็ัปไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ https://investor.

dohome.co.th/th/coporate-governance/anti-corrup-

tion ภายใต้้หัวัข้อการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้

การดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

บื้ริ็ษััทุด้ำาเนินการ็ต้ร็วัจสอบื้ข้อเท็ุจด้้วัยควัาม่เทุ้�ยงธร็ร็ม่ 

โปร่็งใส ต้ลอด้จนให้ควัาม่เป็นธร็ร็ม่แก่ผู้่้ร้็องเร้็ยน

1) ผู้่้รั็บื้เรื็�องร้็องเร้็ยนแจ้งเรื็�องดั้งกล่าวัต่้อปร็ะธาน

คณะทุำางานด้้านคอร์็รั็ปชัั้นเพื�อพิจาร็ณาควัาม่

เหม่าะสม่ในการ็ด้ำาเนินการ็

2) ในกร็ณ้ทัุ�วัไปให้ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะทุำางานด้้านต่้อต้้าน

คอร์็รั็ปชัั้นแต่้งตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็สอบื้สวันข้อเท็ุจ

(4)	 การแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing)

โด้ยบื้ร็ษัิัทุจัด้ให้ม้่ช่ั้องทุางการ็แจ้งเบื้าะแส/ขอ้ร้็องเร้็ยน 

และม่าต้ร็การ็คุ้ม่คร็องผู้่้แจ้งเบื้าะแส โด้ยให้เป็นไปต้าม่

ร็ะเบ้ื้ยบื้บื้ริ็ษััทุฯ ว่ัาด้้วัยการ็แจ้งเบื้าะแส/ข้อร้็องเร้็ยน 

การ็ทุุจริ็ต้และคอร์็รั็ปชัั้น ทัุ�งน้� ทุุกเบื้าะแสและข้อร้็อง

เร้็ยนจะถ่กต้ร็วัจสอบื้และหาขอ้เท็ุจจริ็งในเบื้ื�องต้้น หาก

ม้่ข้อม่่ลและหลักฐานปร็ะกอบื้จะม้่การ็ด้ำาเนินการ็ต้าม่

ขั�นต้อนเป็นลำาดั้บื้ต่้อไป

ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุได้้เปิด้เผู้ยร็ายละเอ้ยด้ของนโยบื้ายการ็แจ้ง

เบื้าะแส ในเว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ https://investor.do-

home.co.th/storage/corporate-governance/down-

load/20220222-dohome-whistleblowing-policy-th.

pdf ภายใต้้หัวัข้อการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้

จริ็ง ซึ�งปร็ะกอบื้ด้้วัยตั้วัแทุนจากฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้

ภายใน ฝ่่ายทุรั็พยากร็บุื้คคล ฝ่่ายกฎหม่าย และ/

หรื็อ หน่วัยงานทุ้�เก้�ยวัข้องของบื้ริ็ษััทุ

สำาหรั็บื้กร็ณ้เร่็งด่้วัน หรื็อเรื็�องทุ้�คาด้ว่ัาจะม้่ม่่ลค่าควัาม่

เส้ยหายส่ง หรื็อเส้ยโอกาสธุร็กิจ หรื็อเรื็�องทุ้�เก้�ยวัข้อง

กับื้ชืั้�อเ ส้ยงภาพลักษัณ์ของบื้ริ็ษััทุ ให้ปร็ะธาน

คณะทุำางานด้้านต่้อต้้านการ็คอร์็รั็ปชัั้น นำาเสนอเรื็�อง

ดั้งกล่าวัต่้อปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ เพื�อเป็นผู้่้แต่้งตั้�ง

คณะกร็ร็ม่การ็สอบื้สวันข้อเท็ุจจริ็งร็ะดั้บื้กร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็เพิ�ม่เติ้ม่

• ทุางจด้หม่ายอิเล็กทุร็อนิกส์ (EMAIL) : whistleblower@dohome.co.th หรื็อ
  : internalaudit@dohome.co.th
• ทุางโทุร็ศัพท์ุ : 02-023-8815
• ส่งข้อควัาม่บัื้ญช้ั้ไลน์ทุางการ็ : @dh.whistleblower
• ทุางจด้หม่ายธร็ร็ม่ด้า : ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้
   บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น)
   เลขทุ้� 60 ถนนวิัภาวัด้้รั็งสิต้ แขวังสาม่เสนใน 
   เขต้พญาไทุ กรุ็งเทุพม่หานคร็ 10400
• กล่องรั็บื้แจ้งเบื้าะแส หรื็อข้อร้็องเร้็ยน ณ บื้ริ็เวัณจุด้ทุ้�บื้ริ็ษััทุกำาหนด้
• เว็ับื้ไซต์้ของบื้ริ็ษััทุ : ในหัวัข้อการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ทุ้�ด้้ /ช่ั้องทุางการ็ร้็อง 
   เร้็ยนแจ้งเบื้าะแสการ็กร็ะทุำาผิู้ด้ (whistleblowing) 
   https://investor.dohome.co.th/th/coporate-gover
   nance/whistleblowing-channel-form

ชำ�องทางการแจ้งเบาะแส	หุ้รือข้อร้องเรียน
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โด้ยคณะกร็ร็ม่การ็สอบื้สวันข้อเท็ุจจริ็งสาม่าร็ถเชิั้ญ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ผู้่้บื้ริ็หาร็ พนักงาน ค่่ค้า ผู้่้ม้่ส่วัน

เก้�ยวัข้องกับื้ธุร็กิจของบื้ริ็ษััทุม่าให้ข้อม่่ล หรื็อขอให้จัด้

ส่งเอกสาร็เพิ�ม่เติ้ม่ทุ้�เก้�ยวัข้อง

ทัุ�งน้� คณะกร็ร็ม่การ็สอบื้สวันขอ้เท็ุจจะต้้องไม่่ม้่ส่วันได้้

เส้ยในเรื็�องทุ้�ร้็องเร้็ยน และให้ด้ำาเนินการ็สอบื้สวันข้อ

เท็ุจจริ็งให้แล้วัเสร็็จภายใน 45 วััน นับื้จากวัันทุ้�ทุร็าบื้

เรื็�องจากผู้่้ร้็องเร้็ยน ถ้าหากม้่ควัาม่จำาเป็นทุ้�ทุำาให้ไม่่

สาม่าร็ถด้ำาเนินการ็ให้แล้วัเสร็็จภายในร็ะยะเวัลาทุ้�

กำาหนด้ได้้ ให้ร็ายงานเหตุ้ผู้ลต่้อปร็ะธานกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ เพื�อขยายเวัลาเพิ�ม่ขึ�นได้้ไม่่เกิน 30 วััน

3) คณะกร็ร็ม่การ็สอบื้สวันข้อเท็ุจจริ็งร็ายงานผู้ลการ็

สอบื้สวันต่้อคณะทุำางานด้้านต่้อต้้านการ็คอร์็รั็ปชัั้น

 เพื�อร็ายงานผู้ลการ็สอบื้สวันต้อ่ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็หาร็ 

ทัุ�งน้� หากเรื็�องร้็องเร้็ยนเป็นควัาม่จริ็ง คณะกร็ร็ม่การ็

สอบื้สวันข้อเท็ุจจริ็งต้้องเสนอบื้ทุลงโทุษัหร็ือวิัธ้การ็

บื้ร็ร็เทุาควัาม่เส้ยหายทุ้�เหม่าะสม่และเป็นธร็ร็ม่ให้กับื้

ผู้่้ทุ้�ได้้รั็บื้ผู้ลกร็ะทุบื้ โด้ยพิจาร็ณาร่็วัม่กับื้คณะทุำางาน

ด้้านต่้อต้้านการ็คอร์็รั็ปชัั้น

การประชุำมคณะกรรมการติรวจสอบปี	2564

จำานวนครั�งการประชุำม จำานวนครั�งที�เข้าประชุำม
รายชืำ�อ ติำาแหุ้น�ง

8.2.2	ผลการปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ข่องคณะกรรมการติรวจสอบ

(ปร็ากฎต้าม่ร็ายงานของคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้)

* กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

1.  นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล * ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้  4 4

1.  นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ * กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 4 4

2.  นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน * กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้  4 1

8.2	 รายงานผลการปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ข่องคณะกรรมการติรวจสอบในรอบปท่ีี่�ผ่านมา
8.2.1	 จำานวนครั�งข่องการประชุุมคณะกรรมการติรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ได้้ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่ร็วัม่ 4 ครั็�ง โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้การ็เข้าปร็ะชุั้ม่ของคณะกร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้ เป็นดั้งน้�

4) ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ร็หิาร็จะเปน็ผู้่้อนุมั่ติ้บื้ทุลงโทุษั 

หรื็อวิัธ้การ็บื้ร็ร็เทุาควัาม่เส้ยหายทุ้�เหม่าะสม่และ

เป็นธร็ร็ม่ให้กับื้ผู้่้เส้ยหาย พร้็อม่ทัุ�งด้ำาเนินการ็ดั้ง

ต่้อไปน้�

กร็ณ้เป็นเรื็�องเร่็งด่้วัน หรื็อเรื็�องทุ้�ม้่ม่่ลค่าควัาม่เส้ยหาย

ส่ง หรื็อเส้ยโอกาสทุางธุร็กิจ หรื็อเก้�ยวัข้องกับื้ชืั้�อเส้ยง

ภาพลักษัณ์ของบื้ริ็ษััทุ ให้ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิหาร็ 

ร็ายงานต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุทุร็าบื้ทัุนทุ้

กร็ณ้เป็นเรื็�องทัุ�วัไป ให้ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 

ร็ายงานต่้อคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้เพื�อทุร็าบื้ และสรุ็ป

ควัาม่เห็น ข้อเสนอแนะของคณะกร็ร็ม่การ็ดั้งกล่าวัเพื�อ

นำาเสนอต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุรั็บื้ทุร็าบื้ในการ็ปร็ะชุั้ม่

ครั็�งถัด้ไป

ในกร็ณ้ทุ้� ผู้่้ ถ่กร้็องเร้็ยนเป็นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุหรื็อ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ ให้ผู้่้รั็บื้ข้อร้็องเร้็ยนแจ้งเรื็�องดั้งกล่าวั

ต่้อปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุหรื็อปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้เพื�อแต่้งตั้�งคณะกร็ร็ม่การ็สอบื้สวันข้อเท็ุจจริ็งซึ�ง

จะต้้องร็ายงานผู้ลการ็ต้ร็วัจสอบื้ต้่อปร็ะธานกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุหรื็อปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้โด้ยต้ร็ง

ในปีทุ้�ผู่้านม่า ไม่่ม้่ข้อร้็องเร้็ยนเก้�ยวักับื้การ็ทุุจริ็ต้หรื็อ

ละเมิ่ด้นโยบื้ายการ็กำากับื้ด่้แลกิจการ็ของบื้ริ็ษััทุ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564150



8.3	สรุปผลการปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ข่องคณะกรรมการชุุดย่อยอ่�นๆ
8.3.1	 จำานวนครั�งข่องการประชุุมคณะกรรมการชุุดย่อยอ่�น

คณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง

ในปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่ร็วัม่ทัุ�งสิ�น 4 ครั็�ง โด้ยร็ายละเอ้ยด้การ็เข้าปร็ะชุั้ม่ของ

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง เป็นดั้งน้�

คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค�าติอบแทน

ในปี 2564 คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน ม้่การ็ปร็ะชุั้ม่ร็วัม่ทัุ�งสิ�น 2 ครั็�ง โด้ยม้่ร็ายละเอ้ยด้การ็

เข้าปร็ะชุั้ม่ของคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน เป็นดั้งน้�

8.3.2	ผลการปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ข่องคณะกรรมการชุุดย่อยอ่�นๆ

 • คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง

  (ปร็ากฎต้าม่ร็ายงานของคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง)

 • คณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน

  (ปร็ากฎต้าม่ร็ายงานของคณะกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน)

การประชุำมคณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยงปี	2564

การประชุำมคณะกรรมการสรรหุ้า

และกำาหุ้นดค�าติอบแทนปี	2564

จำานวนครั�งการประชุำม

จำานวนครั�งการประชุำม

จำานวนครั�งที�เข้าประชุำม

จำานวนครั�งที�เข้าประชุำม

รายชืำ�อกรรมการ

รายชืำ�อกรรมการ

ติำาแหุ้น�ง

ติำาแหุ้น�ง

* กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

* กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ

1.  นายธริ็นทุร์็ ธน้ยวััน * ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 4 1

    ควัาม่เส้�ยง 

2.  นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง 4 4

3.  นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล * กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง 4 4

1.  นายฉัต้ร็ชัั้ย ต้วังรั็ต้นพันธ์ * ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หา 2 2

    และกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน 

2.  นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ 2 1

    ค่าต้อบื้แทุน 

3.  นายสุเวัทุย์ ธ้ร็วัชิั้ร็กุล * กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ 2 2

    ค่าต้อบื้แทุน
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9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ความเห็นข่องคณะกรรมการบริษััที่ต่ิอระบบการ
ควบคุมภายในข่องบริษััที่

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุ และฝ่่ายจดั้การ็ใหค้วัาม่สำาคัญต่้อ

การ็ควับื้คุม่ภายใน โด้ยม้่การ็กำากับื้ด่้แลต้ิด้ต้าม่อย่าง

ต่้อเนื�อง ด้้วัยต้ร็ะหนักว่ัาร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายในเป็น

กลไกสำาคัญทุ้�จะทุำาให้บื้ริ็ษััทุฯ สาม่าร็ถด้ำาเนินธุร็กิจและ

บื้ร็ร็ลุวััต้ถุปร็ะสงค์อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพและปร็ะสิทุธิผู้ล

อย่างยั�งยืน เพื�อสร้็างผู้ลต้อบื้แทุนในร็ะยะยาวั การ็ใช้ั้

ทุรั็พยากร็ การ็ด่้แลทุรั็พย์สิน การ็ร็ายงานข้อม่่ลทุางการ็

เงิน และการ็ด้ำาเนินงานให้ม้่ควัาม่น่าเชืั้�อถือ ร็วัม่ถึงการ็

ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่าย ร็ะเบ้ื้ยบื้ ข้อบัื้งคับื้ต่้างๆ ต้ลอด้

จนป้องกันหรื็อลด้ควัาม่เส้�ยงจากการ็กร็ะทุำาทุ้�อาจก่อ

ให้เกิด้ควัาม่เส้ยหายต่้อทุรั็พย์สินและชืั้�อเส้ยงของ 

บื้ริ็ษััทุฯ บื้ริ็ษััทุจึงได้้ม้่การ็ปรั็บื้ปรุ็งพัฒนาร็ะบื้บื้การ็

ควับื้คุม่ภายในให้ม้่ปร็ะสิทุธิผู้ลอย่างต่้อเนื�อง ร็วัม่ทัุ�งม้่

การ็ปร็ะเม่นิการ็ปฏิิบัื้ติ้งานต้าม่แนวัทุางการ็กำากับื้ด่้แล

กิจการ็ทุ้�ด้้ (Good Corporate Governance : GCG) โด้ย

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุฯ ได้้จัด้ให้ม้่สภาพแวัด้ล้อม่การ็

ควับื้คุม่ภายใน และได้้กำาหนด้บื้ทุบื้าทุหน้าทุ้�ของ

คณะกร็ร็ม่การ็ชุั้ด้ต่้างๆ และฝ่่ายบื้ริ็หาร็อย่างชัั้ด้เจน 

ร็วัม่ทัุ�งกำากับื้ด่้แลให้ม้่การ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่บื้ทุบื้าทุหน้าทุ้� 

โด้ยกำาหนด้โคร็งสร็้างองค์กร็และสายงานการ็บื้ังคับื้

บัื้ญชั้าทุ้�ชัั้ด้เจนในการ็ถ่วังดุ้ล เพื�อให้การ็ปฏิิบัื้ติ้งาน

ม้่ควัาม่เหม่าะสม่คล่องตั้วั ร็วัม่ทัุ�งกำาหนด้เป้าหม่ายทุาง

ธุร็กิจ และดั้ชั้น้ช้ั้�วััด้ผู้ลสำาเร็็จ (Key Performance 

Indicators: KPI) เพื�อใช้ั้ในการ็ปร็ะเมิ่นปร็ะสิทุธิภาพใน

การ็ปฏิิบัื้ติ้งาน และต้ิด้ต้าม่ผู้ลการ็ด้ำาเนินงานเปร้็ยบื้

เทุ้ยบื้กับื้เป้าหม่ายขององค์กร็

9.1	 การควบคุมภายใน
ในการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุครั็�งทุ้� 1/2565 เมื่�อ

วัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2565 โด้ยม้่กร็ร็ม่การ็อิสร็ะซึ�งด้ำาร็ง

ต้ำาแหน่งเป็นกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ ทัุ�ง 3 ทุ่าน เข้าร่็วัม่

ปร็ะชุั้ม่ด้้วัย คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุได้้ปร็ะเมิ่นร็ะบื้บื้การ็

ควับื้คุม่ภายในของบื้ร็ิษััทุและบื้ร็ิษััทุย่อยโด้ยการ็ซัก

ถาม่ข้อม่่ลจากฝ่่ายบื้ร็ิหาร็ แล้วัสร็ุปได้้ว่ัา จากการ็

ปร็ะเมิ่นร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายในของบื้ร็ษัิัทุและบื้ริ็ษััทุ

ย่อยในด้้านต่้างๆ 5 องค์ปร็ะกอบื้ คือ 1. สภาพ

แวัด้ล้อม่และร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายใน 2. การ็บื้ริ็หาร็

ควัาม่เส้�ยง 3. กิจกร็ร็ม่การ็ควับื้คุม่ 4. ร็ะบื้บื้สาร็สนเทุศ

และการ็สื�อสาร็ข้อม่่ล และ 5. ร็ะบื้บื้การ็ติ้ด้ต้าม่ คณะ

กร็ร็ม่การ็เห็นว่ัา ร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายในของบื้ร็ิษััทุ

และบื้ริ็ษััทุย่อยม้่ควัาม่เพ้ยงพอเหม่าะสม่ โด้ยบื้ริ็ษััทุ

และบื้ริ็ษััทุย่อยได้้จัด้ให้ม้่บุื้คลากร็อย่างเพ้ยงพอทุ้�จะ

ด้ำาเนินการ็ต้าม่ร็ะบื้บื้ได้้อย่างม้่ปร็ะสิทุธิภาพ ร็วัม่ทัุ�ง

บื้ริ็ษััทุม้่ร็ะบื้บื้ควับื้คุม่ภายในในเรื็�องการ็ติ้ด้ต้าม่ควับื้คุม่

ด่้แลการ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุย่อยให้ สาม่าร็ถป้องกัน

ทุรั็พย์สินของบื้ร็ษัิัทุ และบื้ร็ษัิัทุย่อยจากการ็ทุ้�กร็ร็ม่การ็

หรื็อผู้่้บื้ริ็หาร็นำาไปใช้ั้โด้ยมิ่ชั้อบื้หรื็อโด้ยไม่่ม้่อำานาจ 

ร็วัม่ถึงการ็ทุำาธุร็กร็ร็ม่กับื้บุื้คคลทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้ง

และบุื้คคลเก้�ยวัโยงกัน อย่างเพ้ยงพอแล้วั สำาหรั็บื้การ็

ควับื้คุม่ภายในในหัวัข้ออื�น คณะกร็ร็ม่การ็เห็นว่ัาบื้ริ็ษััทุ

ม้่การ็ควับื้คุม่ภายในทุ้�เพ้ยงพอแล้วัเช่ั้นกัน 

ในการ็ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ครั็�งทุ้� 1/2564 

เมื่�อวัันทุ้� 17 กุม่ภาพันธ์ 2564 ได้้ม้่ม่ติ้แต่้งตั้�งให้นางสาวั

พิกุล สม่วััน ด้ำาร็งต้ำาแหน่งหัวัหนา้งานต้ร็วัจสอบื้ภายใน

ของบื้ริ็ษััทุ เนื�องจาก ม้่ควัาม่เป็นอิสร็ะทัุ�งในการ็ปฏิิบัื้ติ้

งาน และการ็เสนอควัาม่เห็นในการ็ต้ร็วัจสอบื้ ต่้อคณะ

กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้โด้ยต้ร็ง จึงเป็นผู้่้ม้่ควัาม่เหม่าะสม่ 

ในการ็ปฏิิบัื้ติ้หน้าทุ้�ในต้ำาแหน่งหัวัหน้าฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้

ภายใน ทัุ�งน้� จากการ็พิจาร็ณาคุณสม่บัื้ติ้ ปร็ะสบื้การ็ณ์

ทุำางานในบื้ริ็ษััทุฯ เป็นร็ะยะเวัลานานกว่ัา 30 ปี จึงม้่

ควัาม่เข้าใจในกิจกร็ร็ม่และการ็ด้ำาเนินงาน ของบื้ริ็ษััทุฯ 

ม้่วุัฒิการ็ศึกษัา และควัาม่ร้่็ควัาม่สาม่าร็ถทุ้�เป็นทุ้�

ยอม่รั็บื้ ซึ�งนางสาวัพิกุล สม่วััน ม้่คุณสม่บัื้ติ้ทุ้�เหม่าะสม่

เพ้ยงพอต่้อการ็ด้ำาร็งต้ำาแหน่งหัวัหน้าฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้

ภายในของบื้ริ็ษััทุฯ ทัุ�งน้� การ็พิจาร็ณาแต่้งตั้�งโยกย้าย เลิก

จ้างหัวัหน้างานต้ร็วัจสอบื้ภายในของบื้ริ็ษััทุฯจะต้้องผู่้าน

การ็อนุมั่ติ้จากคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564152



9.2	 รายการระหว่างกัน
9.2.1	 บุคคลท่ี่�อาจม่ความขั่ดแย้ง

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ุกับบริษัทฯลักษณะการประกอบธุุรกิจ

 1. นายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า (“นายอดิ้ศักดิ้�”)

 

 2. นางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า (“นางนาต้ยา”)

 3. นางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า (“นางสาวัอริ็ยา”)

 4. นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ (“นางสลิลทิุพ”)

 5. นายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า (“นายม่าร็วัย”)

 6. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้

 

 

 7. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่เอนเนอร์็จ้ จำากัด้

 

 8. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่โฮลดิ้�ง จำากัด้

 

 9. AMPLUS HOLDINGS LIMITED

 

10. บื้ริ็ษััทุ ทุ้เอ็ม่พ้ซ้ เทุร็ด้ดิ้�ง จำากัด้

 

11. บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอ็กซ์เพร็ส จำากัด้

12. บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้

  (เดิ้ม่ชืั้�อ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้)

13. บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ เร้็ยล เอสเต้ทุ จำากัด้

  (เดิ้ม่ชืั้�อ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เร้็ยล เอสเต้ทุจำากัด้)

• เป็นกร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ยถือหุ้นร้็อยละ 

11.3

• เป็นกร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ โด้ยถือหุ้นร้็อยละ 8.5

• เป็นกร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ

• เป็นกร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ

• เป็นกร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ

• เป็นบื้ริ็ษััทุย่อย

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• เป็นบื้ริ็ษััทุย่อย

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 4 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา และ (4) นางสลิลทิุพ

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 2 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� และ (2) นางนาต้ยา

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ 1 ทุ่าน ได้้แก่ คุณอริ็ยา เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร้็อยละ 34.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร็วัม่กัน 3 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นางสาวัอริ็ยา (2) นางสลิลทิุพ และ 

 (3) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา (3) นางสาวั

อริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

-

-

-

-

-

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจถือคร็องทุ้�ดิ้น

ของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ทุ้�ใช้ั้ในการ็

ปร็ะกอบื้กิจการ็

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจการ็ผู้ลิต้การ็ส่งไฟฟ้า

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจโด้ยการ็ถือหุ้น

ในบื้ริ็ษััทุอื�น

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจโด้ยการ็ถือหุ้น

ในบื้ริ็ษััทุอื�น

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจร้็านขายปล้ก

เครื็�องใช้ั้ไฟฟ้าชั้นิด้ในครั็วัเรื็อน

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจร้็านสะด้วักซื�อ /

มิ่นิม่าร์็ทุ

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจถือคร็องทุ้�ดิ้น

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจถือคร็องทุ้�ดิ้น

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 153



บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ุกับบริษัทฯลักษณะการประกอบธุุรกิจ

14. บื้ริ็ษััทุ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้ 

15. บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้

16. บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้

17. บื้ริ็ษััทุ อะลาดิ้น ช้ั้อปออนไลน์ จำากัด้

18. บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ จำากัด้

19. บื้ริ็ษััทุ ทุุนทุองม่าวิัน จำากัด้

20. บื้ริ็ษััทุ ทุุนธาริ็น จำากัด้

21. บื้ริ็ษััทุ เอ็นทุ้บ้ื้จ้ จำากัด้

22. บื้ริ็ษััทุ เอ็นทุ้บ้ื้เอ็กซ์ จำากัด้

23. บื้ริ็ษััทุ มั่นน้�โอเค จำากัด้

24.  บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ อินชัั้วัรั็นซ์ โบื้ร็กเกอร์็ จำากัด้

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อย

ละ 35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 1 ทุ่าน ได้้แก่ นางนาต้ยา 

เป็นผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ โด้ยถือหุ้นร้็อยละ 96.7

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 5 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา 

 (3) นางสาวัอริ็ยา (4) นางสลิลทิุพ และ (5) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 2 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร็วัม่กันคิด้เป็นร้็อยละ 70.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 

35.0 และ (2) นางนาต้ยา ถือหุ้นร้็อยละ 35.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 3 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา และ 

 (3) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ และผู้่้ถือหุ้นร็ายใหญ่ของบื้ริ็ษััทุฯ 5 ทุ่าน เป็นผู้่้ถือหุ้นร่็วัม่

กันคิด้เป็นร้็อยละ 43.0 ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� ถือหุ้นร้็อยละ 11.0 (2) นางนาต้ยา 

ถือหุ้นร้็อยละ 11.0 (3) นางสาวัอริ็ยา ถือหุ้นร้็อยละ 7 (4) นางสลิลทิุพ ถือหุ้น

ร้็อยละ 7 และ (5) นายม่าร็วัย ถือหุ้นร้็อยละ 7

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 3 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นางสาวัอริ็ยา (2) นางสลิลทิุพ และ 

 (3) นายม่าร็วัย

• กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ 1 ทุ่าน ได้้แก่ นางสลิลทิุพ เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร้็อยละ 46.3

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 1 ทุ่าน ได้้แก่ นางสลิลทิุพ

• กร็ร็ม่การ็และผู้่้บื้ริ็หาร็ของบื้ริ็ษััทุฯ 1 ทุ่าน ได้้แก่ นางสลิลทิุพ เป็นผู้่้ถือหุ้นร็าย

ใหญ่ โด้ยถือหุ้นร้็อยละ 50.0

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 1 ทุ่าน ได้้แก่ นางสลิลทิุพ

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 2 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 2 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 1 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นางสลิลทิุพ

• ม้่กร็ร็ม่การ็ร่็วัม่กัน 2 ทุ่าน ได้้แก่ (1) นายอดิ้ศักดิ้� (2) นางนาต้ยา

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจการ็ขายส่งวััต้ถุดิ้บื้

อื�นๆ ทุางการ็เกษัต้ร็ซึ�งมิ่ได้้จัด้

ปร็ะเภทุไว้ัในทุ้�อื�น

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจการ็ขายส่งอุปกร็ณ์

การ็วัางทุ่อและเครื็�องสุขภัณฑ์์

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจถือคร็องทุ้�ดิ้น

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจการ็ขายปล้ก

ทุางอินเทุอร์็เน็ต้

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจให้สินเชืั้�อ

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจโร็งรั็บื้จำานำา

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจขายส่งสินค้า

ครั็วัเรื็อน

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจการ็ให้สินเชืั้�อ

เพื�อการ็ค้าและการ็ลงทุุน

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจกิจกร็ร็ม่การ็จัด้ทุำา

โปร็แกร็ม่คอม่พิวัเต้อร์็ต้าม่วััต้ถุ

ปร็ะสงค์ของผู้่้ใช้ั้ (ยกเว้ัน

โปร็แกร็ม่เว็ับื้เพจและเครื็อข่าย)

การ็บื้ริ็การ็ของโร็งรั็บื้จำานำา

ปร็ะกอบื้ธุร็กิจการ็ปร็ะกันวิันาศภัย

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564154



9.2.2	รายการระหว่างกันข่องบริษััที่ฯ	และบริษััที่ย่อยกับบุคคลท่ี่�อาจม่ความขั่ดแย้ง

ร็ายการ็ร็ะหว่ัางกันของบื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุย่อยกับื้บุื้คคลทุ้�อาจม้่ควัาม่ขัด้แย้งสำาหรั็บื้งวัด้ปีบัื้ญช้ั้สิ�นสุด้วัันทุ้�

31 ธันวัาคม่ 2564 สาม่าร็ถสรุ็ปได้้ดั้งน้� 

ม้ลค�ารายการ
(ล้านบาท)

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด
วันที�	31	ธุ.ค.	2564

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
ความจำาเป็นและ

ความสมเหุ้ตุิสมผล

ของรายการ

ความเห็ุ้นของ

คณะกรรมการติรวจสอบ

1.  บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้

3.  บื้ริ็ษััทุ ทุุนทุองม่าวิัน จำากัด้

4.  บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ จำากัด้

2.  บื้ริ็ษััทุ ทุุนธาริ็น จำากัด้

1.1 ค่าเช่ั้าทุ้�ดิ้นและอาคาร็

ซึ�งเป็นทุ้� ตั้� งคลังสินค้าทุ้�

จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้

• ค่าเช่ั้าจ่าย

3.1 ร็ายการ็ขายสินค้า

• ร็ายได้้จากการ็ขาย

• ล่กหน้�การ็ค้า

 - ยอด้ยกม่าต้้นงวัด้

 - เพิ�ม่ร็ะหว่ัางงวัด้

 - ชั้ำาร็ะร็ะหว่ัางงวัด้

 - ยอด้คงเหลือปลายงวัด้

4.1 ร็ายการ็ขายสินค้า

และเช่ั้าพื�นทุ้�

• ร็ายได้้จากการ็ขาย

• ร็ายได้้ค่าเช่ั้าพื�นทุ้�

• ล่กหน้�การ็ค้า

 - ยอด้ยกม่าต้้นงวัด้

 - เพิ�ม่ร็ะหว่ัางงวัด้

 - ชั้ำาร็ะร็ะหว่ัางงวัด้

ยอด้คงเหลือปลายงวัด้

2.1 ร็ายการ็ขายสินค้า

• ร็ายได้้จากการ็ขาย

2.2 ร็ายการ็ซื�อสินค้า

สำาเร็็จร่็ป

• ซื�อสินค้า

บื้ริ็ษััทุฯ เช่ั้าทุ้�ดิ้นและอาคาร็ทุ้�อำาเภอ

เมื่อง จังหวััด้อุบื้ลร็าชั้ธาน้ จาก

บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้เพื�อ

ใช้ั้เป็นคลังสินค้า โด้ยม้่อัต้ร็าค่าเช่ั้า

ทุ้�ปร็ะเมิ่นโด้ยผู้่้ปร็ะเมิ่นอิสร็ะทุ้�ได้้รั็บื้

ควัาม่เห็นชั้อบื้จากสำานักงาน ก.ล.ต้. 

และม้่อายุสัญญาเช่ั้า 30 ปี ซึ�ง

สาม่าร็ถขยายร็ะยะเวัลาการ็เช่ั้าได้้

อ้กคร็าวัละ 3 ปี

กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ ขายปร็ะเภทุอุปกร็ณ์

และเครื็�องใช้ั้สำานักงานเป็นส่วันใหญ่

ให้แก่ บื้ริ็ษััทุ ทุุนทุองม่าวิัน จำากัด้ 

โด้ยม้่ร็าคาและเงื�อนไขทัุ�วัไปเสมื่อน

กับื้การ็ทุำาร็ายการ็กับื้บุื้คคลภายนอก

บื้ริ็ษััทุฯ ขายสินค้าปร็ะเภทุเครื็�องใช้ั้

สำานักงานเป็นส่วันใหญ่ให้แก่บื้ริ็ษััทุ 

เงินเทุอร็์โบื้ จำากัด้ โด้ยม้่ร็าคาและ

เ งื�อนไขทัุ�วัไปเสมื่อนกับื้การ็ทุำา

ร็ายการ็กับื้บุื้คคลภายนอก

บื้ริ็ษััทุฯ ขายสินค้าปร็ะเภทุเครื็�องใช้ั้

สำานักงานเป็นส่วันใหญ่ให้แก่บื้ริ็ษััทุ 

ทุุนธาริ็น จำากัด้ โด้ยม้่ร็าคาและ

เ งื�อนไขทัุ�วัไปเสมื่อนกับื้การ็ทุำา

ร็ายการ็กับื้บุื้คคลภายนอก

บื้ริ็ษััทุฯ ซื�อสินค้าสำาเร็็จร่็ป จาก

บื้ริ็ษััทุ ทุุนธาริ็น จำากัด้ เพื�อนำาม่า

จำาหน่ายต่้อให้แก่ล่กค้าของบื้ริ็ษััทุฯ 

โด้ยม้่ร็าคาและเงื�อนไขทัุ�วัไปเสมื่อน

กับื้การ็ทุำาร็ายการ็กับื้บุื้คคลภายนอก

การ็ทุำาร็ายการ็ด้ังกล่าวัเป็นร็ายการ็

เก้�ยวักับื้สินทุรั็พย์หรื็อบื้ริ็การ็ ซึ�งม้่

อัต้ร็าค่าเช่ั้าและเงื�อนไขการ็เช่ั้าเป็นไป

ต้าม่ร็าคาและเงื�อนไขการ็ค้าทัุ�วัไป 

โด้ยอัต้ร็าค่าเช่ั้าดั้งกล่าวักำาหนด้ต้าม่

ร็าคาทุ้�ปร็ะเม่ินโด้ยผู้่้ปร็ะเม่ินร็าคา

อิสร็ะทุ้� ไ ด้้ รั็บื้ควัาม่เห็นชั้อบื้จาก

สำานักงาน ก.ล.ต้. จึงพิจาร็ณาเห็นว่ัา

ร็ายการ็ดั้งกล่าวัม้่ควัาม่จำาเป็นและสม่

เหตุ้สม่ผู้ลและเป็นปร็ะโยชั้น์ในการ็

ด้ำาเนินธุร็กิจของกลุ่ม่บื้ริ็ษััทุฯ

การ็ทุำาร็ายการ็ด้ังกล่าวัเป็นร็ายการ็

ธุร็กิจปกติ้ โด้ยม้่ร็าคาและเงื�อนไข

ทัุ�วัไปเสมื่อนกับื้การ็ทุำาร็ายการ็กับื้

บุื้คคลภายนอก

การ็ทุำาร็ายการ็ด้ังกล่าวัเป็นร็ายการ็

ธุร็กิจปกติ้ โด้ยม้่ร็าคาและเงื�อนไข

ทัุ�วัไปเสมื่อนกับื้การ็ทุำาร็ายการ็กับื้

บุื้คคลภายนอก

การ็ทุำาร็ายการ็ด้ังกล่าวัเป็นร็ายการ็

ธุร็กิจปกติ้ โด้ยม้่ร็าคาและเงื�อนไข

ทัุ�วัไปเสมื่อนกับื้การ็ทุำาร็ายการ็กับื้

บุื้คคลภายนอก

การ็ทุำาร็ายการ็ด้ังกล่าวัเป็นร็ายการ็

ธุร็กิจปกติ้ โด้ยม้่ร็าคาและเงื�อนไข

ทัุ�วัไปเสมื่อนกับื้การ็ทุำาร็ายการ็กับื้

บุื้คคลภายนอก

1.06

0.41

0.02

0.41

(0.35)

0.08

20.27

1.47

1.75

20.27

(21.01)

1.01

0.02

3.42

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 155



9.2.3	มาติรการและขั่�นติอนการอนุมัติิการที่ำา
รายการระหว่างกันหร่อรายการท่ี่�เก่�ยวโยง
กัน

ทุ้�ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุครั็�งทุ้� 1/2561 เมื่�อวัันทุ้� 

26 ม้่นาคม่ 2561 ได้้พิจาร็ณาอนุมั่ติ้นโยบื้ายการ็เข้า

ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน และหลักการ็เก้�ยวักับื้ข้อต้กลง

ทุางการ็ค้าทุ้�ม้่เงื�อนไขการ็ค้าโด้ยทัุ�วัไปในการ็ทุำา

ธุร็กร็ร็ม่ร็ะหว่ัางบื้ริ็ษััทุฯ หรื็อบื้ริ็ษััทุย่อย กับื้กร็ร็ม่การ็ 

ผู้่้บื้ริ็หาร็ หรื็อบุื้คคลทุ้�ม้่ควัาม่เก้�ยวัข้อง โด้ยสาม่าร็ถ

สรุ็ปได้้ดั้งน้�

ในการ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกันของบื้ริ็ษััทุฯ และบื้ริ็ษััทุ

ย่อย บื้ริ็ษััทุฯ จะปฏิิบัื้ติ้ต้าม่กฎหม่ายว่ัาด้้วัยหลักทุรั็พย์

และต้ลาด้หลกัทุรั็พย์ และขอ้บัื้งคับื้ ปร็ะกาศ คำาสั�ง หรื็อ

ข้อกำาหนด้ของคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุนและต้ลาด้

หลักทุรั็พย์ฯ ร็วัม่ถึงการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อกำาหนด้เก้�ยวักับื้

การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลการ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน และ

หลักเกณฑ์์อื�นทุ้�เก้�ยวัข้อง ทัุ�งน้� ผู้่้ทุ้�ม้่ส่วันได้้เส้ยจะไม่่

สาม่าร็ถเข้าม่าม้่สว่ันร็ว่ัม่ในการ็อนมัุ่ติ้ร็ายการ็ด้งักล่าวั

ได้้

ในกร็ณ้ ทุ้� กฎหม่ายดั้งกล่าวักำาหนด้ให้ร็ายการ็

ทุ้� เ ก้�ยวัโยงกันนั�นต้้องได้้ร็ับื้อนุมั่ติ้จากทุ้�ปร็ะชุั้ม่

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้ให้ม้่คณะกร็ร็ม่การ็

ต้ร็วัจสอบื้เข้าร่็วัม่ปร็ะชั้มุ่เพื�อพิจาร็ณาและใหค้วัาม่เหน็

เก้�ยวักับื้ควัาม่จำาเป็นในการ็ทุำาร็ายการ็และควัาม่

สม่เหตุ้สม่ผู้ลของร็ายการ็นั�นๆ ทัุ�งน้� ในการ็เข้าทุำา

ร็ายการ็ธุร็กิจปกต้ิหรื็อร็ายการ็สนับื้สนุนธุร็กิจปกต้ิทุ้�

เป็นข้อต้กลงทุางการ็ค้าทุ้�ม้่เงื�อนไขการ็ค้าโด้ยทัุ�วัไป 

และร็ายการ็ทุ้�เป็นข้อต้กลงทุางการ็ค้าทุ้�ไม่่เป็นเงื�อนไข

การ็ค้าโด้ยทัุ�วัไป ให้เป็นไปต้าม่หลักการ็ดั้งน้�

(ก)	 การทำารายการที�เป็นข้อติกลงทางการค้าที�มี

เงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุได้้อนุมั่ติ้เป็นหลักการ็ให้ฝ่่าย

จัด้การ็สาม่าร็ถอนุมั่ติ้การ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน

ทุ้�เป็นข้อต้กลงทุางการ็ค้าทุ้�ม้่เงื�อนไขการ็ค้าโด้ยทัุ�วัไป

ร็ะหวัา่งบื้ริ็ษััทุฯ และบื้ร็ษัิัทุย่อย กับื้กร็ร็ม่การ็ ผู้่บ้ื้ริ็หาร็ 

หรื็อบุื้คคลทุ้�ม้่ควัาม่เก้�ยวัข้องได้้ หากร็ายการ็ดั้งกล่าวั

นั�นม้่ข้อต้กลงทุางการ็คา้ในลกัษัณะเด้้ยวักับื้ทุ้�วิัญญู่ชั้น

จะพึงกร็ะทุำากับื้ค่่สัญญาทัุ�วัไปในสถานการ็ณ์เด้้ยวักัน 

ด้้วัยอำานาจต่้อร็องทุางการ็ค้าทุ้�ปร็าศจากอิทุธิพลใน

การ็ทุ้�ต้นม้่สถานะเป็นกร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็ หรื็อบุื้คคลทุ้�

ม้่ควัาม่เก้�ยวัข้อง (แล้วัแต่้กร็ณ้) ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้ทุำา

ร็ายงานสรุ็ปการ็ทุำาธุร็กร็ร็ม่ดั้งกล่าวั เพื�อร็ายงานในการ็

ปร็ะชัุ้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้และการ็ปร็ะชัุ้ม่

คณะกร็ร็ม่การ็ในทุุกไต้ร็ม่าส

(ข)	 การทำารายการที�เป็นข้อติกลงทางการค้าที�ไม�

เป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป

การ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เป็นข้อต้กลงทุางการ็ค้าทุ้�ไม่่เป็น

เงื�อนไขการ็ค้าโด้ยทัุ�วัไปจะต้้องได้้รั็บื้การ็พิจาร็ณาและ

ให้ควัาม่เห็นโด้ยคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ก่อนนำาเสนอ

ต่้อคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อทุ้�ปร็ะชุั้ม่ผู้่้ถือหุ้น 

(แล้วัแต่้กร็ณ้) เพื�อพิจาร็ณาอนุมั่ติ้ต่้อไป ทัุ�งน้� ให้ปฏิิบัื้ติ้

ต้าม่กฎหม่ายว่ัาด้้วัยหลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ 

และข้อบัื้งคับื้ ปร็ะกาศ คำาสั�ง หรื็อข้อกำาหนด้ของ

คณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้ต้ลาด้ทุุนและต้ลาด้หลักทุรั็พย์ฯ 

ร็วัม่ถึงการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ข้อกำาหนด้เก้�ยวักับื้การ็เปิด้เผู้ย

ข้อม่่ลการ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกัน และหลักเกณฑ์์อื�น

ทุ้�เก้�ยวัข้อง

ในกร็ณ้ทุ้�คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ไม่่ม้่ควัาม่ชั้ำานาญใน

การ็พิจาร็ณาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกันทุ้�อาจจะเกิด้ขึ�น 

บื้ริ็ษััทุฯ จะจัด้ให้ม้่บุื้คคลทุ้�ม้่ควัาม่ร้่็ ควัาม่ชั้ำานาญพิเศษั 

เช่ั้น ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้หรื็อผู้่้ปร็ะเม่นิร็าคาทุรั็พย์สินทุ้�ม้่ควัาม่

เป็นอิสร็ะ เป็นผู้่้ให้ควัาม่เห็นเก้�ยวักับื้ร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวั

โยงกันดั้งกล่าวัเพื�อให้คณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ และ/

หรื็อ คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ และ/หรื็อ ผู้่้ถือหุ้น (แล้วัแต่้

กร็ณ้) ใช้ั้เป็นข้อม่่ลปร็ะกอบื้การ็ตั้ด้สินใจ เพื�อให้มั่�นใจ

ว่ัาการ็เข้าทุำาร็ายการ็ดั้งกล่าวัม้่ควัาม่จำาเป็นและม้่ควัาม่

สม่เหตุ้สม่ผู้ล โด้ยคำานึงถึงผู้ลปร็ะโยชั้น์ของบื้ริ็ษััทุฯ 

เป็นสำาคัญ ทัุ�งน้� บื้ริ็ษััทุฯ จะเปิด้เผู้ยร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยง

กันไว้ัในแบื้บื้แสด้งร็ายการ็ข้อม่่ลปร็ะจำาปีและหม่ายเหตุ้

ปร็ะกอบื้งบื้การ็เงินทุ้�ได้้รั็บื้การ็ต้ร็วัจสอบื้จากผู้่้สอบื้

บัื้ญช้ั้ของบื้ริ็ษััทุฯ 
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9.2.4	นโยบายการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกันใน
อนาคติ

ร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกันทุ้�อาจเกิด้ขึ�นในอนาคต้นั�นคณะ

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ต้้องปฏิิบัื้ติ้ให้เป็นไปต้าม่กฎหม่ายว่ัา

ด้้วัยหลักทุรั็พย์และต้ลาด้หลักทุรั็พย์ และข้อบัื้งคับื้ 

ปร็ะกาศ คำาสั�ง หรื็อข้อกำาหนด้ของคณะกร็ร็ม่การ็กำากับื้

ต้ลาด้ทุุนและต้ลาด้หลกัทุรั็พย์ฯ ร็วัม่ถงึการ็ปฏิิบัื้ติ้ต้าม่

ข้อกำาหนด้เก้�ยวักับื้การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลการ็ทุำาร็ายการ็

เก้�ยวัโยงกันของบื้ริ็ษััทุฯ หรื็อบื้ริ็ษััทุย่อยต้าม่ม่าต้ร็ฐาน

การ็บื้ญัช้ั้ทุ้�กำาหนด้โด้ยสม่าคม่นกับัื้ญช้ั้และผู้่ส้อบื้บื้ญัช้ั้

รั็บื้อนุญาต้แห่งปร็ะเทุศไทุย และหลักเกณฑ์์อื�นทุ้�

เก้�ยวัข้อง

นอกจากน้� หากม้่การ็ทุำาร็ายการ็ทุ้�เก้�ยวัโยงกันหรื็อม้่

การ็เปล้�ยนแปลงข้อต้กลงและเงื�อนไขเก้�ยวักับื้ธุร็กร็ร็ม่

ทุ้�เก้�ยวัโยงกันกับื้ผู้่้ถือหุ้นใหญ่ กร็ร็ม่การ็ ผู้่้บื้ริ็หาร็หรื็อ

บุื้คคลทุ้�ม้่ควัาม่เก้�ยวัข้องของบื้ริ็ษััทุฯ กร็ร็ม่การ็ทุ้�ม้่ส่วัน

ได้้เส้ยจะไม่่เข้าร่็วัม่ปร็ะชุั้ม่คณะกร็ร็ม่การ็ในวัาร็ะทุ้�

เก้�ยวักับื้การ็พิจาร็ณาการ็เข้าทุำาธุร็กร็ร็ม่ดั้งกล่าวั
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ส่วนท่ี่�	3
งบการเงิน

•	 รายงานความรับผิดชุอบข่องคณะกรรมการต่ิอรายงานที่างการเงิน
•	 รายงานข่องผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาติ		งบการเงินและหมายเหตุิประกอบงบการเงิน



รายงานความรับผิดชุอบข่องคณะกรรมการ
ต่ิอรายงานที่างการเงิน

เร่ยน	ท่ี่านผู้ถ่ือหุ้น

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ิษััทุเป็นผู้่้รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้ต่้องบื้การ็เงิน

เฉพาะกิจการ็ และงบื้การ็เงินร็วัม่ของบื้ริ็ษััทุ และบื้ริ็ษััทุ

ย่อย ร็วัม่ถึงข้อม่่ลสาร็สนเทุศทุางการ็เงินทุ้�ปร็ากฏิใน

ร็ายงาน 56-1 One Report ซึ�งงบื้การ็เงินสำาหรั็บื้ปีสิ�น

สุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 จัด้ทุำาขึ�นต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็

ร็ายงานทุางการ็เงิน โด้ยเลือกใช้ั้นโยบื้ายการ็บัื้ญช้ั้ทุ้�

เหม่าะสม่และถือปฏิิบัื้ติ้อย่างสม่ำ�าเสม่อ ใช้ั้ดุ้ลยพินิจ

อย่างร็ะมั่ด้ร็ะวััง และปร็ะม่าณการ็ทุ้�สม่เหตุ้สม่ผู้ลใน

การ็จัด้ทุำา ร็วัม่ทัุ�งม้่การ็เปิด้เผู้ยขอ้ม่่ลสำาคัญอย่างเพ้ยง

พอในหม่ายเหตุ้ปร็ะกอบื้งบื้การ็เงิน เพื�อให้สาม่าร็ถ

สะทุ้อนฐานะการ็เงินผู้ลการ็ด้ำาเนินงาน และกร็ะแส

เงินสด้ได้้อย่างถ่กต้้อง โปร่็งใส เป็นปร็ะโยชั้น์ต่้อ

ผู้่้ถือหุ้น และนักลงทุุนทัุ�วัไป และได้้ผู่้านการ็ต้ร็วัจสอบื้

จากผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้รั็บื้อนุญาต้จากบื้ริ็ษััทุ สำานักงาน อ้วัาย 

จำากัด้ ซึ�งให้ควัาม่เห็นอย่างไม่่ม้่เงื�อนไข โด้ยในการ็

ต้ร็วัจสอบื้ บื้ริ็ษััทุได้้ให้การ็สนับื้สนุนข้อม่่ล และเอกสาร็

ต่้างๆ เพื�อให้ผู้่้สอบื้บัื้ญช้ั้สาม่าร็ถต้ร็วัจสอบื้และแสด้ง

ควัาม่เห็นได้้ต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็สอบื้บัื้ญช้ั้

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุได้้จัด้ให้ม้่และด้ำาร็งไว้ัซึ�งร็ะบื้บื้การ็

บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง ร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายใน การ็ต้ร็วัจ

สอบื้ภายใน และการ็กำากับื้ด่้แลทุ้�เหม่าะสม่ และม้่

ปร็ะสิทุธิผู้ล เพื�อให้มั่�นใจว่ัาข้อม่่ลทุางบัื้ญช้ั้ม้่ควัาม่ 

ถ่กต้้อง คร็บื้ถ้วันและเพ้ยงพอทุ้�จะด้ำาร็งร็ักษัาไว้ัซึ�ง

ทุรั็พย์สินของบื้ริ็ษััทุ และป้องกันควัาม่เส้�ยง ต้ลอด้จน

เพื�อไม่่ให้เกิด้การ็ทุุจร็ิต้หร็ือด้ำาเนินการ็ทุ้�ผิู้ด้ปกติ้อย่าง

ม้่สาร็ะสำาคัญ

ทัุ�งน้� คณะกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุได้้แต้ง่ตั้�งกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 

ซึ�งปร็ะกอบื้ด้้วัยกร็ร็ม่การ็ทุ้� เป็นอิสร็ะทัุ�งสิ�นเป็น

ผู้่้ด่้แลรั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้การ็สอบื้ทุานนโยบื้ายการ็บัื้ญช้ั้ และ

รั็บื้ผิู้ด้ชั้อบื้เก้�ยวักับื้คุณภาพของร็ายงานทุางการ็เงิน 

การ็สอบื้ทุานร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่ภายใน  และการ็ต้ร็วัจ

สอบื้ภายใน ต้ลอด้จนพิจาร็ณาการ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ล

ร็ายการ็เก้�ยวัโยงร็ะหว่ัางกันอย่างคร็บื้ถ้วัน เพ้ยงพอ 

และเหม่าะสม่ โด้ยควัาม่เห็นของคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจ

สอบื้ปร็ากฏิอย่่ในร็ายงานคณะกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ซึ�ง

แสด้งไว้ัในร็ายงานปร็ะจำาปีแล้วั

คณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุม้่ควัาม่เห็นว่ัา ร็ะบื้บื้การ็ควับื้คุม่

ภายในโด้ยร็วัม่ของบื้ริ็ษััทุม้่ควัาม่เพ้ยงพอและเหม่าะสม่ 

และสาม่าร็ถสร้็างควัาม่เชืั้�อมั่�นอย่างม้่เหตุ้ผู้ลได้้ว่ัา

งบื้การ็เงินเฉพาะกิจการ็ และงบื้การ็เงินร็วัม่ของบื้ริ็ษััทุ

และบื้ริ็ษััทุย่อย สำาหรั็บื้ปีสิ�นสุด้วัันทุ้� 31 ธันวัาคม่ 2564 

ม้่ควัาม่เชืั้�อถือได้้ โด้ยถือปฏิิบัื้ติ้ต้าม่ม่าต้ร็ฐานการ็

ร็ายงานทุางการ็เงิน และปฏิิบัื้ต้ิถ่กต้้องต้าม่กฎหม่าย

และกฎร็ะเบ้ื้ยบื้ทุ้�เก้�ยวัข้อง

นายฉััติรชัุย	ติวงรัตินพัันธ์
ประธุานกรรมการบริษัท

นายอดิศักดิ�	ตัิ�งมิติรประชุา
ประธุานกรรมการบริหุ้าร

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 159



รายงานข่องผู้สอบบัญชุ่รับอนุญาติ	

บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน)	และบริษััที่ย่อย
รายงานงบการเงิน
31	ธันวาคม	2564

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564160



 
 

 

รราายยงงาานนขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีรรัับบออนนุุญญาาตต    
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)  

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ 

กิจการของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 

สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดูโฮม จำกัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี 

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ข้อกำหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  

ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ 

เร่ืองเหล่าน้ี  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ         

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เร่ือง การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญ              

และข้อ 12 เร่ือง สินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ราคาทุนของสินค้าคงเหลือมีจำนวนเงิน 11,897.0                    

ล้านบาท และค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้ามีจำนวนเงิน 97.9 ล้านบาท ข้าพเจ้าให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เก่ียวกับการพิจารณาค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือหลายประเภท  

ซ่ึงประกอบด้วยรายการสินค้าจำนวนมากและมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่องบการเงิน กลุ่มบริษัทพิจารณา 

ต้ังค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้าจากสภาพสินค้าและวงจรของอายุสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท  

ซ่ึงฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการประเมินเง่ือนไขของสภาพสินค้าประกอบกับ 

การวิเคราะห์อายุสินค้า 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้าโดยทำการตรวจสอบซ่ึงรวมถึง 

• ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและ

เคล่ือนไหวช้า รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังกล่าว 

• ประเมินข้อสมมติฐานหลักเก่ียวกับวงจรอายุสินค้าโดยสอบถามฝ่ายบริหารและสุ่มรายการสินค้าเพ่ือ 

เปรียบเทียบวงจรของอายุสินค้ากับข้อมูลของอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ของฝ่ายบริหาร 

• ทดสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือซ่ึงจัดทำโดยผู้บริหาร ทดสอบการคำนวณ 

การต้ังค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า และประเมินความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกรายการ 

บัญชี 

• ประเมินสภาพสินค้าคงเหลือในระหว่างการสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบุถึงกลุ่ม 

สินค้าท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ 

เรื่องอื่น 

งบการเงินของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ท่านอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้แก่ข้าพเจ้าภายหลัง 

วันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้    

ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ัน  

มีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่  

หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล  

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลทราบเพ่ือให้มี

การดำเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพ่ือให้สามารถ 

จัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ 

กิจการท่ีดำเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ

ดำเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของ  

กลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม 

ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือ  

ความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ 

ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก  

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง  

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน                               

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง                

ต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก                 

การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด                 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ               

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจัดทำ 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร            

และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน                  

การสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ 

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ 

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ 

การกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ                           

แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำคัญในระบบ 

การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง 

กับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน  
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ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ 

ท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดใน         

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ี     

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ

ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับน้ี 

สุมาลี รีวราบัณฑิต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2565
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งบการเงินและหมายเหตุิประกอบงบการเงิน

บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบแแสสดดงงฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน

ณณ  ววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 301,046,512       99,518,485         204,016,407       296,732,246       95,108,932         191,615,341       

เงินลงทุนระยะส้ัน -                     -                     65,831              -                     -                     -                     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10, 35 1,570,852,738     903,187,885       718,742,329       1,570,852,738     903,187,885       718,944,329       

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13 2,663,898          2,268,318          -                     2,663,898          2,268,318          -                     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 35 -                     -                     -                     239,100,000       226,100,000       251,000,000       

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 11 -                     11,036              8,671               -                     11,036              8,671               

สินค้าคงเหลือ 12 11,796,051,432   8,559,714,303     7,048,156,030     11,796,051,432   8,559,714,303     7,048,156,030     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35 302,958,548       184,606,979       178,449,815       297,896,709       183,437,036       174,800,049       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,973,573,128   9,749,307,006     8,149,439,083     14,203,297,023   9,969,827,510     8,384,524,420     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน -                     -                     242,343,976       -                     -                     242,343,976       

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน -                     -                     500,000            -                     -                     500,000            

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 13 23,594,946         20,523,749         -                     23,594,946         20,523,749         -                     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 -                     -                     -                     1,114,655,115     1,114,655,115     1,120,904,940     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 12,345,645,240   10,381,620,982   9,583,112,660     11,423,785,370   9,523,075,856     8,742,368,688     

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 16 793,783,421       523,904,290       232,098,077       1,160,241,512     905,551,031       629,008,746       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 89,913,611         89,811,161         77,699,519         89,913,611         89,811,161         77,699,519         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,252,937,218   11,015,860,182   10,135,754,232   13,812,190,554   11,653,616,912   10,812,825,869   

รวมสินทรัพย์ 27,226,510,346   20,765,167,188   18,285,193,315   28,015,487,577   21,623,444,422   19,197,350,289   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ  ณ วันที่ 1 มกราคม 

2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 1 มกราคม

 2563

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563
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บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบแแสสดดงงฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน  ((ตต่่ออ))

ณณ  ววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 18 8,494,210,334     6,852,308,925     5,731,705,487     8,494,210,334     6,852,308,925     5,731,705,487     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19, 35 3,896,676,970     2,845,060,232     2,488,177,361     3,885,813,630     2,844,756,284     2,488,101,409     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ

   ภายในหนึ่งปี 20 688,434,000       800,809,981       803,018,166       688,434,000       800,809,981       803,018,166       

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21 50,997,951         56,233,269         52,240,333         60,660,721         65,527,704         76,912,333         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 155,904,417       90,236,288         25,608,078         152,452,585       86,872,936         21,691,957         

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 11 2,280,056          23,776,884         13,024,548         2,280,056          23,776,884         13,024,548         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 36,792,551         6,411,058          4,042,949          32,942,365         5,446,799          3,336,619          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 13,325,296,279   10,674,836,637   9,117,816,922     13,316,793,691   10,679,499,513   9,137,790,519     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20 2,737,151,188     2,738,556,748     2,536,120,272     2,737,151,188     2,738,556,748     2,536,120,272     

หนี้สินตามสัญญาเช่า 21 202,704,218       205,082,339       175,941,206       571,642,264       583,683,154       548,179,875       

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 6,489,541          4,030,145          6,322,222          6,489,541          4,030,145          6,322,222          

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 35,845,812         31,668,142         25,068,108         35,845,812         31,668,142         25,068,108         

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 11 12,582,974         -                     -                     12,582,974         -                     -                     

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 26,696,262         21,237,955         17,279,811         26,696,262         21,237,955         17,279,811         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,021,469,995     3,000,575,329     2,760,731,619     3,390,408,041     3,379,176,144     3,132,970,288     

รวมหน้ีสิน 16,346,766,274   13,675,411,966   11,878,548,541   16,707,201,732   14,058,675,657   12,270,760,807   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ณ วันที่ 1 มกราคม

 2563

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564

 ณ วันที่ 1 มกราคม 

2563

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 167



บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบแแสสดดงงฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน  ((ตต่่ออ))

ณณ  ววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 3,243,684,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2563: หุ้นสามัญ 2,165,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 3,243,684,982     2,165,520,000     1,856,160,000     3,243,684,982     2,165,520,000     1,856,160,000     

   ทุนที่ออกและชำระแล้ว

      หุ้นสามัญ 2,422,170,022 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2563: หุ้นสามัญ 2,165,517,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 2,422,170,022     2,165,517,966     1,856,160,000     2,422,170,022     2,165,517,966     1,856,160,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 24 5,552,669,684     3,646,985,816     3,646,985,816     5,552,669,684     3,646,985,816     3,646,985,816     

สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 25 4,307,500          -                     -                     4,307,500          -                     -                     

ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (598,386,370)       (598,386,370)       (598,386,370)       -                     -                     -                     

กำไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 26 177,130,000       88,550,000         54,350,000         177,130,000       88,550,000         54,350,000         

      สำรองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 2,800,000          2,800,000          2,800,000          -                     -                     -                     

   ยังไม่ได้จัดสรร 3,324,983,275     1,797,340,103     1,449,187,470     3,163,899,063     1,682,727,661     1,379,506,368     

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (5,930,339)          (13,052,593)        (4,452,617)          (11,890,424)        (19,012,678)        (10,412,702)        

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,879,743,772   7,089,754,922     6,406,644,299     11,308,285,845   7,564,768,765     6,926,589,482     

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 300                  300                  475                  -                     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,879,744,072   7,089,755,222     6,406,644,774     11,308,285,845   7,564,768,765     6,926,589,482     

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,226,510,346   20,765,167,188   18,285,193,315   28,015,487,577   21,623,444,422   19,197,350,289   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ณ วันที่ 1 มกราคม

 2563

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 1 มกราคม 

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564168



บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกํําาไไรรขขาาดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจ

สสํําาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

2564 2564

กำไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 25,576,901,817      18,567,040,410      25,576,901,817      18,567,040,410      

รายได้ค่าบริการ 207,700,733          159,621,726          207,700,733          159,621,726          

รายได้อื่น 27 133,178,383          126,299,991          134,703,135          128,023,317          

รวมรายได้ 25,917,780,933      18,852,962,127      25,919,305,685      18,854,685,453      

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 20,578,013,823      15,737,298,353      20,574,358,890      15,735,177,746      

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 2,171,952,340       1,544,659,591       2,199,081,749       1,566,962,807       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 663,592,931          442,418,112          686,564,410          465,954,136          

ค่าใช้จ่ายอื่น 29 -                        664,582               -                        2,114,794             

รวมค่าใช้จ่าย 23,413,559,094      17,725,040,638      23,460,005,049      17,770,209,483      

กำไรจากการดำเนินงาน 2,504,221,839       1,127,921,489       2,459,300,636       1,084,475,970       

รายได้ทางการเงิน 30 19,346,925           21,141,512           24,592,642           26,984,574           

ต้นทุนทางการเงิน 31 (257,977,052)         (245,134,933)         (273,354,617)         (260,866,792)         

กำไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,265,591,712       903,928,068          2,210,538,661       850,593,752          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32 (447,528,918)         (177,247,870)         (438,947,637)         (168,844,867)         

กำไรสำหรับปี 1,818,062,794       726,680,198          1,771,591,024       681,748,885          

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,661,194)            (743,213)              (1,661,194)            (743,213)              

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 332,239               148,643               332,239               148,643               

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,328,955)            (594,570)              (1,328,955)            (594,570)              

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 8,902,818             (10,749,971)           8,902,818             (10,749,971)           

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,780,564)            2,149,995             (1,780,564)            2,149,995             

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,122,254             (8,599,976)            7,122,254             (8,599,976)            

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 5,793,299             (9,194,546)            5,793,299             (9,194,546)            

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1,823,856,093       717,485,652          1,777,384,323       672,554,339          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 169



บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกํําาไไรรขขาาดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจ  ((ตต่่ออ))

สสํําาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

2564 2564

การแบ่งปันกำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,818,062,794       726,680,198          1,771,591,024       681,748,885          

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย -                        -                        

1,818,062,794       726,680,198          

การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,823,856,093       717,485,652          1,777,384,323       672,554,339          

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย -                        -                        

1,823,856,093       717,485,652          

กำไรต่อหุ้น 33

กำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.76335               0.30976               0.74384               0.29060               

กำไรต่อหุ้นปรับลด

   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.76326               0.30976               0.74375               0.29060               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564170



บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด

สสํําาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

2564 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษี 2,265,591,712       903,928,068          2,210,538,661       850,593,752          

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดำเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 589,755,313          503,030,797          600,757,675          515,653,446          

   ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า 18,241,113           16,715,784           18,241,113           16,715,784           

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 502,847               31,028                502,847               31,028                

   ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย -                        -                        -                        1,450,213             

   กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ (3,969,626)            (4,176,298)            (3,969,626)            (4,176,298)            

   สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,482,828             6,044,756             3,482,828             6,044,756             

   ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13,079,964           -                        13,079,964           -                        

   โอนกลับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (10,432,498)           (17,836,583)           (10,432,498)           (17,836,583)           

   (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 803,744               (597,318)              803,744               (597,318)              

   ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่า

      ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -                        500,000               -                        500,000               

   กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (244,569)              -                        (244,569)              -                        

   รายได้ทางการเงิน (19,346,925)           (21,141,512)           (24,592,642)           (26,984,574)           

   ต้นทุนทางการเงิน 257,977,052          245,134,933          273,354,617          260,866,792          

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำเนินงาน 3,115,440,955       1,631,633,655       3,081,522,114       1,602,260,998       

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (644,451,516)         (175,094,944)         (644,451,514)         (174,892,971)         

   สินค้าคงเหลือ (3,255,081,089)       (1,528,305,085)       (3,255,081,089)       (1,528,305,085)       

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (118,351,569)         (1,237,485)            (114,459,673)         (3,717,308)            

หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 865,197,640          374,695,811          865,986,348          375,130,790          

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30,381,493           2,368,109             27,495,563           2,110,180             

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (6,864,086)            304,060,061          (38,988,251)           272,586,604          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (966,352)              (187,935)              (966,352)              (187,935)              

   รับดอกเบี้ย 274,406               1,265,471             5,520,123             7,108,533             

   จ่ายดอกเบี้ย (272,294,861)         (251,603,920)         (287,672,426)         (267,335,779)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (380,849,718)         (112,613,100)         (372,356,916)         (103,657,327)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (660,700,611)         (59,079,423)           (694,463,822)         (91,485,904)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2563

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 171



บบรริิษษััทท  ดดููโโฮฮมม  จจํําากกััดด  ((มมหหาาชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย
งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด  ((ตต่่ออ))
สสํําาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

(หน่วย: บาท)

2564 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง -                        242,343,976          -                        242,343,976          

เงินลงทุนระยะส้ันลดลง -                        65,831                -                        -                        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                        -                        (13,000,000)           24,900,000           

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพ่ิมขึ้น (7,618,190)            -                        (7,618,190)            -                        

เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 10,975,687           6,199,256             10,975,687           6,199,256             

เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย -                        -                        -                        4,799,612             

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (2,266,539,928)       (1,255,064,484)       (2,210,386,996)       (1,235,360,305)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,347,680)           (17,882,844)           (11,347,680)           (17,882,844)           

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้ (291,936,804)         (268,422,000)         (291,936,804)         (268,422,000)         

เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 8,124,502             7,986,338             8,124,502             7,986,338             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,558,342,413)       (1,284,773,927)       (2,515,189,481)       (1,235,435,967)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

   เนื่องจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย -                        (175)                    -                        -                        

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 1,641,901,409       1,120,603,438       1,641,901,409       1,120,603,438       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 934,030,820          1,036,124,219       934,030,820          1,036,124,219       

เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,047,812,361)       (835,895,928)         (1,047,812,361)       (835,895,928)         

เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (60,649,196)           (47,046,960)           (69,943,630)           (55,987,101)           

เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 5,501,404             -                        5,501,404             -                        

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 1,967,605,500       -                        1,967,605,500       -                        

จ่ายเงินปันผล (20,054,111)           (34,375,056)           (20,054,111)           (34,375,056)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,420,523,465       1,239,409,538       3,411,229,031       1,230,469,572       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 201,480,441          (104,443,812)         201,575,728          (96,452,299)           

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

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 47,586                (54,110)                47,586                (54,110)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 301,046,512          99,518,485           296,732,246          95,108,932           

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพย์สิทธิการใช้เพ่ิมขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 61,288,783           80,181,029           61,288,783           80,105,751           

   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 646,941               -                        646,941               -                        

   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ -                        36,189,470           -                        36,189,470           

   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่า -                        5,687,353             -                        5,687,353             

   เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (183,419,817)         19,767,775           (172,071,717)         20,430,751           

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน 4,439,752             5,234,667             4,439,752             5,234,667             

   จ่ายหุ้นปันผล 180,456,556          309,360,000          180,456,556          309,360,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25632563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564172
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1 

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯคือ การค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่อยู่ตามที่

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 37 - 47 ถนนศรีมงคล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่จำนวน 16 สาขา สาขาขนาดเล็ก (Dohome 

ToGo) จำนวน 10 สาขา และศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 แห่ง (2563 : สาขาขนาดใหญ่จำนวน 12 สาขา 

สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) จำนวน 11 สาขา และศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 แห่ง) 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จนกระทั่ง

ปัจจุบัน เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้ 

 เนื่องจากตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีคำสั่ง

ให้ปิด การให้บริการในส่วนค้าปลีกสำหรับสาขาที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด

ระยอง ได้แก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษมที่ปิดบริการชั่วคราวอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 

และกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร และ

สาขามาบตาพุดที่ปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติใน

วันที่ 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจังหวัดระยอง 
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 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกลุ ่มบริษัทยังสามารถให้บริการสั ่งซื ้อสินค้าแบบออนไลน์  
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ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ยกเว้น สาขาเพชรเกษมและสาขาพระราม 2 ที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทุกช่องทาง ถึงแม้
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รายได้และกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้ดี 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจาก งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)  

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้นใน 

ประเทศ 

อัตราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ ไทย 100 100 

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกดั ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟา้ ไทย 100 100 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน

ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล

กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจใน

การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัท

ย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม และ

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่า

ตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน” ในส่วนของ ผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทจะตัดรายการนี้ออกเม่ือขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไป

ยังกำไรสะสม 

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชแีก่ผู้ใช้มาตรฐาน  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวเก่ียวกับข้อกำหนดของการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงใน บางเรื่องตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง

การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับความสัมพันธ์เหล่านั้นต่อไปได้ในช่วงเวลาที่มี

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาหรือจำนวนของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล

บังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ ้นเพื ่อให้มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตัิ

หรือข้อยกเว้นชั่วคราวแก่ผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการนำการปรับปรุงมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เม่ือมีการ

ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจาก

หักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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4 

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบตัิตาม

สัญญาก่อน ที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่ม

บริษัทจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ 

กลุ่มบริษัทจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่

ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

รายได้ค่าบริการ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา

ของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา 

รายได้ดอกเบ้ีย  

รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั ้นต้นของ

สินทรัพย์ ทางการเงิน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กลุ่มบริษัทจะยังคงรับรู้

รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิ

จากค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ

คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 

4.3  สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า  

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าโดยประเมินเงื่อนไขของสภาพ

และการวิเคราะห์อายุสินค้า 
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4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการซื้อ

สินทรัพย์นั้น 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เม่ือต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป  

กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ ดังนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 40 ปี 

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ์  5 - 10 ปี 

อุปกรณ์และคอมพิวเตอร ์  3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน  5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจำหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการ

จำหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม

ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามราคาทุน 

ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่า

เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

ต้นทุนที่เก่ียวกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 
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กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด

การด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้น

ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามอายุการให้ประโยชน์จำกัด ดังนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  10 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 

4.8  สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญา จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

เงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ตามสัญญา

เช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่

สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของ เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ

สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก

สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุง ด้วย

การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สิน ตาม

สัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญา

เช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงหรือ

การบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงและหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

ท่ีดิน  9 - 40 ปี 

อาคาร  28 ปี 

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนินงาน  
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กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด

การด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้น

ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามอายุการให้ประโยชน์จำกัด ดังนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  10 ป ี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 

4.8  สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญา จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

เงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ตามสัญญา

เช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่

สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของ เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ

สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก

สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุง ด้วย

การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สิน ตาม

สัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญา

เช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงหรือ

การบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงและหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

ท่ีดิน  9 - 40 ปี 

อาคาร  28 ปี 

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่นการคำนวณผลการดำเนินงาน  
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จำนวนเงิน ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่

กับดัชนีหรือ อัตราจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้นและการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิก

สัญญาเช่าหากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัท

บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวข้องกับการ

จ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา

เช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตาม

สัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

อายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก

ซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง

สินทรัพย์อ้างอิง มีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์สิทธ ิการใช้หรือสินทรัพย์อื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัท

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัท

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย

ใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา

และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวน

เงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้

ซื ้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเก่ียวข้องกัน 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

 

 

 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 181
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4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ                               

เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม

บริษัทถือว่า เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  

 กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมิน

ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ  

หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เก่ียวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.11 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้

แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ

ผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะใน

กรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้า

ที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564182
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4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ                               

เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม

บริษัทถือว่า เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  

 กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมิน

ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ  

หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เก่ียวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.11 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้

แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ

ผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะใน

กรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้า

ที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย  

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแส

เงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า 

ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย

มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงนิดังกล่าวหมายความรวมถึงตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า                       

เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยน

การจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ใน

ส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการ

ได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมมี่

ข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ย

ราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตดัรายการหนี้สิน

ทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณ

มูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้น

ด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไร

หรือขาดทุน  

 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 183
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การซ้ือและการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซื้อและการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่

กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธิปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาดจะรับรู้ ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทมีข้อ

ผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้

สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น  

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ

ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่

ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของ

หนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผล

แตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลด

ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา  

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 

12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้

รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่า ผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญาหรือด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อมี

การค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่า

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของ ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและ

สินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญา ดังนั ้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด

อายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญา  

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564184
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การซ้ือและการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซื้อและการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่

กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธิปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาดจะรับรู้ ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทมีข้อ

ผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้

สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น  

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ

ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่

ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของ

หนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผล

แตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลด

ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา  

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 

12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้

รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่า ผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญาหรือด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อมี

การค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่า

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของ ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและ

สินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญา ดังนั ้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด

อายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญา  

11 

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อม

ทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกลุ่ม

บริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน 

4.13 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

ตราสารอนุพันธ์ 

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ตามลำดับ  

กลุ่มบริษัทรับรู ้มูลค่าเริ ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าใน

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่มี การกำหนดให้ตราสารอนุพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแส

เงินสดที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรม

มากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์  

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 

12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื ่นเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 

- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชี หรือสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ 

- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงิน

สด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชีหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศในสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ 

- การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 185
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ณ วันที่เริ่มกำหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทต้องมีการกำหนดและจัดทำเอกสาร

อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทำตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง กล่าวถึง เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง

ที่จะป้องกัน และวิธีที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง

รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง  

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเงื ่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อเป็นไปตาม

ข้อกำหนดของ การประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้ 

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจาก

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวคำนวณจากปริมาณ

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการทำการป้องกันความเสี่ยงจริง และปริมาณของเครื่องมือที่

ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง 

กลุ่มบริษัทบันทึกการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงทุกข้อ ดังนี้  

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลเป็นสำรองสำหรับ

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลเข้าส่วน

ของกำไรหรือขาดทุนทันที ทั้งนี้ สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้

เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลกำไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรอืค่าสัมบูรณ์ของการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า 

การรับรู ้รายการในภายหลังของสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่สะสมอยู่ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอ้างอิง กล่าวคือ ในกรณีที่รายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยง ได้รับรู้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอนสำรองที่

สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกรณีอื่น ๆ กิจการจะโอน

สำรองที่สะสมอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่

กระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุง

การจัดประเภทรายการใหม่ 

เม่ือการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ที่สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยังคงต้องอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไปหากกิจการคาดว่ากระแสเงินสดใน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564186
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ณ วันที่เริ่มกำหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทต้องมีการกำหนดและจัดทำเอกสาร

อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทำตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง กล่าวถึง เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง

ที่จะป้องกัน และวิธีที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง

รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง  

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเงื ่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อเป็นไปตาม

ข้อกำหนดของ การประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้ 

- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง  

- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจาก

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวคำนวณจากปริมาณ

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการทำการป้องกันความเสี่ยงจริง และปริมาณของเครื่องมือที่

ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง 

กลุ่มบริษัทบันทึกการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงทุกข้อ ดังนี้  

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลเป็นสำรองสำหรับ

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลเข้าส่วน

ของกำไรหรือขาดทุนทันที ทั้งนี้ สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้

เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลกำไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรอืค่าสัมบูรณ์ของการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า 

การรับรู ้รายการในภายหลังของสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่สะสมอยู่ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอ้างอิง กล่าวคือ ในกรณีที่รายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยง ได้รับรู้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอนสำรองที่

สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกรณีอื่น ๆ กิจการจะโอน

สำรองที่สะสมอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่

กระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุง

การจัดประเภทรายการใหม่ 

เม่ือการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ที่สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยังคงต้องอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไปหากกิจการคาดว่ากระแสเงินสดใน
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อนาคตที่มี การป้องกันความเสี่ยงนั้นจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น สำรองดังกล่าวจะต้องถูกโอนไปยังส่วนของ

กำไรหรือขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ทั้งนี้ หลังจากการยุติการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะรับรู้สำรองที่ยังคงเหลืออยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของ

รายการอ้างอิงที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เม่ือกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้เกิดขึ้นจริง 

กลุ่มบริษัทกำหนดให้องค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกและ

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่รวมส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยง และบันทึก การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก และส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งรับรู้ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ ยอดสะสมของรายการดังกล่าวจะแสดงไว้เป็นสำรองสำหรับต้นทุนในการป้องกัน

ความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ ่งเป็นสกุลเงินที ่ใช้ในการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี้สินทางการเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

4.15 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็น

ยอดหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการออกหุ้นใหม่หรือออกสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าว 

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน 

กลุ่มบริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อ

หุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามเงื ่อนไขของระยะเวลาการ

ให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน

หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 

ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์

และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น

ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูล

ค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู ่ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจำ 

4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณ

จากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่

มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทำ การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทาง

ภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564188
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มูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู ่ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจำ 

4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณ

จากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่

มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทำ การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทาง

ภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
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 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง               

โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือ

พนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการ ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ

ต่อจำนวนเงินที่แสดงใน งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ

แตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้ 

สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึง

ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการ

ใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น 

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น จึงใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน

เพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่ม

บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง 

 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจใน                 

การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ

พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบ

การเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากสินค้าที่

เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า โดยคำนึงถึงสภาพและการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจาก

สัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่

คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต

จากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญา

ของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลอืใหม่หากมี การเปลีย่นแปลงเกิดขึ้น 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน

ตลาดและ ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเครื่องมือ ทางการเงินดังกล่าวโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน

แบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพ

คล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การ

เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดง

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท

ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่

คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

 ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมิน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมลูที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพัน

ซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคา

ตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่

รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุน ในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564190
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจาก

สัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่

คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต

จากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญา

ของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลอืใหม่หากมี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน

ตลาดและ ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเครื่องมือ ทางการเงินดังกล่าวโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน

แบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพ

คล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การ

เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดง

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท

ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่

คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

 ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมิน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมลูที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพัน

ซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคา

ตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่

รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุน ในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้

17 

สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือ อัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลอง

ดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตรามรณะ และอัตรา การเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัด

มูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น อัตราเงินปัน

ผล และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง เป็นต้น 

คดีฟอ้งร้อง 

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการ

หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

6. การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

6.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงิน

และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้ตราสาร

อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง บางประการที่จะเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มบริษัทรวมถึงนโยบายความ

เสี่ยงใน ด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการ

ป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการ

ควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มบริษัท 

ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มบริษัทจะถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อ

ลดผลกระทบของความไม่สอดคล้องกันของหลักการรับรู้รายการของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการ

ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงรายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคงที่

สำหรับรายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และแสดงมูลค่า

สินค้าคงเหลือที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่สำหรับรายการซื้อที่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้  
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6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

ก) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการซื้อสินค้า

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่

สำคัญที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

สกุลเงิน 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 33.47 29.95 350 419 34,314 26,558 

เรนมินบิจีน 5.52 4.58 - - 125,029 86,532 

กลุ ่มบริษัทบริหารความเสี ่ยงโดยการป้องกันความเสี ่ยงของรายการซื ้อที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายใน

ระยะเวลามากที่สุด 12 เดือน  

กลุ่มบริษัทจะเจรจาให้เงื่อนไขของตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสอดคล้องกับเงื่อนไขของความ

เสี่ยง ที่ต้องการป้องกันสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ไว้ ตราสารอนุพันธ์จะ

ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการคาดการณ์กระแสเงินสดจนถึงวันที่มีการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทกำหนดให้สัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงใน

กระแส เงินสดของรายการซื้อที่คาดการณ์ในสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่คาดการณ์ดังกล่าวมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น  

ตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 มีดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 
สกุลเงิน 

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 

งบการเงนิรวม/                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิทธิในการซื้อขาย 
เงินตราต่างประเทศ 

2564 2563 2564 2563 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 32.69 - 33.92 29.81 - 30.07 162,609 5,820 

เรนมินบิจีน 5.17 - 5.30 4.59 - 4.63 152,822 9,215 

ข) ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในหนี้สินและ

สินทรัพย์ที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงบางส่วนโดยการบริหารรายรับกับรายจ่ายที่

มีภาระดอกเบี้ยใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกัน และบริหารโดยเข้าทำสัญญาตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกัน

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564192
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6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

ก) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายการซื้อสินค้า

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่

สำคัญที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

สกุลเงิน 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 33.47 29.95 350 419 34,314 26,558 

เรนมินบิจีน 5.52 4.58 - - 125,029 86,532 

กลุ ่มบริษัทบริหารความเสี ่ยงโดยการป้องกันความเสี ่ยงของรายการซื ้อที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายใน

ระยะเวลามากที่สุด 12 เดือน  

กลุ่มบริษัทจะเจรจาให้เงื่อนไขของตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสอดคล้องกับเงื่อนไขของความ

เสี่ยง ที่ต้องการป้องกันสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ไว้ ตราสารอนุพันธ์จะ

ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการคาดการณ์กระแสเงินสดจนถึงวันที่มีการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทกำหนดให้สัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงใน

กระแส เงินสดของรายการซื้อที่คาดการณ์ในสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่คาดการณ์ดังกล่าวมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น  

ตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 มีดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 
สกุลเงิน 

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 

งบการเงนิรวม/                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิทธิในการซื้อขาย 
เงินตราต่างประเทศ 

2564 2563 2564 2563 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 32.69 - 33.92 29.81 - 30.07 162,609 5,820 

เรนมินบิจีน 5.17 - 5.30 4.59 - 4.63 152,822 9,215 

ข) ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในหนี้สินและ

สินทรัพย์ที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงบางส่วนโดยการบริหารรายรับกับรายจ่ายที่

มีภาระดอกเบี้ยใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกัน และบริหารโดยเข้าทำสัญญาตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกัน
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ความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การที่กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมระยะยาวที่มี

อัตราดอกเบี้ยผันแปรและทำสัญญาแลกเปลี่ยนมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นั้นจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราคงที่จำนวนเงิน 

660 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 4 ปี (2563: 795 ล้านบาท อายุ 5 ปี) 

ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ดังนั้น การ

กู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ย ผันแปรจึงทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบี้ย กลุ่ม

บริษัทบริหารความเสี่ยงนี้โดยการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังที่กล่าว

ข้างต้น 

6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตาม

สัญญาของ ตราสารหนี้ สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง 

ก) การบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยงสำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบัน

การเงิน กลุ่มบริษัทจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในระดับ B เป็นอย่างน้อย  

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มบริษัทจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็น

อิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มบริษัทจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดย

พิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อ

จากผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่

เก่ียวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 

การขายให้แก่ลูกค้ารายย่อยจะชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มบริษัท

และบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจาก

ลูกค้าแต่ละราย หรือ การกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  

ข) หลักประกัน 

สำหรับลูกหนี้การค้าบางราย กลุ่มบริษัทมีการขอหลักประกันในรูปแบบการค้ำประกันหรือเลตเตอร์ออฟ

เครดิต ซึ่งให้สิทธิแก่กลุ่มบริษัทในการเรียกชำระได้หากคู่สัญญาผิดนัดตามเง่ือนไขของสัญญา 

ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นดังนี้ 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 193
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แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึง่เข้าเง่ือนไขการพิจารณาการด้อยค่าแต่

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ 

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ซึ่งคำนวณ  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิด

จากสัญญา ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความ

เสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ รายละเอียดของค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงไว้ใน  หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 

กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อ

บ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มีการ

ชำระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผล

ขาดทุนสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับ

รายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป 

ในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืม

แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 

เดือนข้างหน้าสำหรับเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ 

6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความ

ต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอ

ต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการ

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากเงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยัง

ไม่ได้เบิกใช้) และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน 

กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามรายละเอียดใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 

ข) วันครบกําหนดของหนี้สินทางการเงิน 

จำนวนเงินและกำหนดชำระคืนตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 21 ตามลำดับ 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีกำหนด

ชำระภายใน หนึ่งปี 

ตราสารอนุพันธ์เป็นสัญญาที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564194



20 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึง่เข้าเง่ือนไขการพิจารณาการด้อยค่าแต่

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ 

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ซึ่งคำนวณ  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที ่เกิด

จากสัญญา ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความ

เสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ รายละเอียดของค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงไว้ใน  หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 

กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อ

บ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มีการ

ชำระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผล

ขาดทุนสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับ

รายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป 

ในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืม

แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 

เดือนข้างหน้าสำหรับเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ 

6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความ

ต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอ

ต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการ

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากเงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยัง

ไม่ได้เบิกใช้) และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน 

กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามรายละเอียดใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 

ข) วันครบกําหนดของหนี้สินทางการเงิน 

จำนวนเงินและกำหนดชำระคืนตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 21 ตามลำดับ 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีกำหนด

ชำระภายใน หนึ่งปี 

ตราสารอนุพันธ์เป็นสัญญาที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี 
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6.2 การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ รักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิด

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน 

ในการที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มบริษัทอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับ

การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคำนวณจากหนี้สินรวมหาร

ส่วนของ  ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 

หน้ีสินรวม 16,346,766 13,675,412 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,879,744 7,089,755 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 1.93 

7. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมืองทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า

ตามบัญชีที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงินยกเว้นตราสารอนุพันธ์  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมโดยแยก

แสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
  ตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้สำหรับป้องกันความเส่ียง 
     สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ระดับ 2) - 11 - 11 
หน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
  ตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้สำหรับป้องกันความเส่ียง 
     สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ระดับ 2) 2,280 - 2,280 - 

     สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (ระดับ 2) 12,583 23,777 12,583 23,777 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

8. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงาน

ธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากกำไรสุทธิ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 195
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ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัต ิงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ 

คณะกรรมการบริหารที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำนักงาน

และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียง

ส่วนงานเดียว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นำเสนอใน

งบการเงินนี ้

ส่วนงานภูมิศาสตร ์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลใน

ลักษณะเดียวกันกับ ที่นำเสนอในงบการเงินนี ้

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามจังหวะเวลาการรับรู้รายไดส้ำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

การรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 25,576,902 18,567,040 

การรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายได้จากบริการขนส่ง 207,701 159,622 

รวม 25,784,603 18,726,662 

 ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการจากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายได้ของ กลุ่มบริษัท 

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 56,853 51,003 56,803 50,953 

เช็คเงนิสด 171,000 - 171,000 - 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 73,194 48,515 68,929 44,156 

รวม 301,047 99,518 296,732 95,109 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2563: ร้อย

ละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี)  
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ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัต ิงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ 

คณะกรรมการบริหารที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำนักงาน

และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียง

ส่วนงานเดียว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นำเสนอใน

งบการเงินนี ้

ส่วนงานภูมิศาสตร ์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลใน

ลักษณะเดียวกันกับ ที่นำเสนอในงบการเงินนี ้

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามจังหวะเวลาการรับรู้รายไดส้ำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

การรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง - รายไดจ้ากการขาย 25,576,902 18,567,040 

การรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - รายได้จากบริการขนส่ง 207,701 159,622 

รวม 25,784,603 18,726,662 

 ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการจากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายได้ของ กลุ่มบริษัท 

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 56,853 51,003 56,803 50,953 

เช็คเงนิสด 171,000 - 171,000 - 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 73,194 48,515 68,929 44,156 

รวม 301,047 99,518 296,732 95,109 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2563: ร้อย

ละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี)  
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10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 รายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และอายุของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงกำหนดชำระ     

  ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 1,178,972 590,170 1,178,972 590,170 

  ค้างชำระ     

     ไม่เกิน 3 เดือน  322,210 265,187 322,210 265,187 

      3 - 6 เดือน 36,885 12,739 36,885 12,739 

      6 - 12 เดือน 37,008 12,438 37,008 12,438 

      มากกวา่ 12 เดือน 119,350 146,432 119,350 146,432 

รวม 1,694,425 1,026,966 1,694,425 1,026,966 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (129,430) (139,862) (129,430) (139,862) 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 1,564,995 887,104 1,564,995 887,104 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธ ิ 1,564,995 887,104 1,564,995 887,104 

ลูกหนี้อื่น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35) 1,091 1,772 1,091 1,772 

อ่ืน ๆ 4,767 14,312 4,767 14,312 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,858 16,084 5,858 16,084 

รวม 1,570,853 903,188 1,570,853 903,188 

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 90 วัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุน ด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าจากยอดลูกหนี้หลังหักหลักประกันที่ได้รับจากลูกค้า 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าสำหรับปี 2564 
และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปียกมา 139,862 103,559 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี - 54,140 

ยอดคงเหลือต้นปี 139,862 157,699 

สำรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกดิขึ้น (กลับรายการ) 23,384 (5,189) 

ตัดจำหน่าย (33,816) (12,648) 

ยอดคงเหลือปลายปี 129,430 139,862 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทุกรายการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จำหน่าย ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

12. สินค้าคงเหลือ  
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

สินค้าสำเรจ็รูป 11,708,673 8,547,965 

สินค้าระหวา่งทาง 188,291 93,918 

รวม 11,896,964 8,641,883 

หัก:ค่าเผื่อสินคา้ล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า (97,884) (79,643) 

ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (3,029) (2,526) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 11,796,051 8,559,714 

 ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเป็นจำนวนเงิน 18.24 ล้านบาท 
(2563: 16.72 ล้านบาท) และการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน
เงิน 0.50 ล้านบาท (2563: 0.03 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย 

13. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ลูกหน้ีขั้นต้นตามสัญญาเช่า   

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระภายใน 1 ปี 9,930 9,889 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี 36,272 36,028 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระเกินกว่า 5 ปี 11,994 15,136 

รวม 58,196 61,053 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีลูกหน้ี   

   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า   

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระภายใน 1 ปี 2,664 2,268 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี 15,535 11,365 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระเกินกว่า 5 ปี 8,060 9,159 

รวม 26,259 22,792 

หัก:ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกดิขึ้น - - 

สุทธ ิ 26,259 22,792 

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้ 31,937 38,261 

 รายได้ทางการเงินรอการรับรู้คำนวณโดยวิธีการคิดลดด้วยอัตราระหว่างร้อยละ 0.71 ถึง 6.11 ต่อปี 

 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564198
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11. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
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วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

12. สินค้าคงเหลือ  
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

สินค้าสำเรจ็รูป 11,708,673 8,547,965 

สินค้าระหวา่งทาง 188,291 93,918 

รวม 11,896,964 8,641,883 

หัก:ค่าเผื่อสินคา้ล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า (97,884) (79,643) 

ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (3,029) (2,526) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 11,796,051 8,559,714 

 ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเป็นจำนวนเงิน 18.24 ล้านบาท 
(2563: 16.72 ล้านบาท) และการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน
เงิน 0.50 ล้านบาท (2563: 0.03 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย 

13. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ลูกหน้ีขั้นต้นตามสัญญาเช่า   

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระภายใน 1 ปี 9,930 9,889 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี 36,272 36,028 
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รวม 58,196 61,053 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีลูกหน้ี   

   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า   

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระภายใน 1 ปี 2,664 2,268 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระระหว่าง 2 ถึง 5 ปี 15,535 11,365 

   ส่วนท่ีถึงกำหนดรับชำระเกินกว่า 5 ปี 8,060 9,159 

รวม 26,259 22,792 

หัก:ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกดิขึ้น - - 

สุทธ ิ 26,259 22,792 

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้ 31,937 38,261 

 รายได้ทางการเงินรอการรับรู้คำนวณโดยวิธีการคิดลดด้วยอัตราระหว่างร้อยละ 0.71 ถึง 6.11 ต่อปี 
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 ลักษณะของข้อตกลงที่สำคัญตามสัญญาเช่า ได้แก่ 

- ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว่าจะไม่มี

การโอนกรรมสิทธิ์เม่ือสิ้นสุดอายุสัญญา 

- ค่าตอบแทนการให้เช่าทั้งหมดที่ผู้เช่าตกลงชำระแก่ผู้ให้เช่าในวันเริ่มต้นสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้องคืนแก่ผู้

เช่า 

- หากผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

   (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด 400,000 400,000 100 100 1,054,655 1,054,655 

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 

รวม  1,114,655 1,114,655 

 ในระหว่างปี 2564 และ 2563 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยข้างต้น 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 8,765.29 ล้านบาท และ 7,952.67 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 7,442.09 

ล้านบาท และ 6,658.89 ล้านบาท ตามลำดับ) ได้นำไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชี 

และเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20 

 ในระหว่างปี 2564 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างสาขาใหม่จำนวนเงิน 16.95 

ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (2563: 9.73 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 2.39 

ถึง 2.68 ต่อปี (2563: ร้อยละ 2.58 ถึง 3.07 ต่อปี) ในการคำนวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อัตราการ

ตั้งขึ้นเป็นทุนดังกล่าวเป็นอัตราต้นทุนการกู้ยืมจริงจากเงินกู้ยืมที่นำมาใช้เป็นเงินทุนในการสร้างสาขาใหม่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ ่งตัดค่าเสื่อมราคา

หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 701 

ล้านบาท (2563: 629 ล้านบาท)  

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ต้นทุนขาย  53,465  50,137  49,279  47,572 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 438,701 369,438 438,701 369,438 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  10,359  12,102  10,359  12,102 

รวม 502,525 431,677 498,339 429,112 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
ท่ีดิน อาคาร 

เครื่องจักร 
เครื่องมือ

และอุปกรณ ์
ยานพาหนะ รวม 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 75,686  72,558  48,050  36,189  232,483  

เพิ่มขึ้น 308,845 33,676  14,467  - 356,988 

ปรับปรุง/จัดประเภทใหม ่ - - - (8,682) (8,682) 

ค่าเส่ือมราคา (7,014) (26,217) (13,614) (10,040) (56,885) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  377,517  80,017   48,903   17,467   523,904  

เพิ่มขึ้น  341,920   11,306  - -  353,226  

ตัดจำหน่าย - (8,008) - - (8,008) 

ค่าเส่ือมราคา (17,477) (33,822) (15,068) (8,972) (75,339) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  701,960   49,493   33,835   8,495   793,783  

 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564204
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 8,765.29 ล้านบาท และ 7,952.67 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 7,442.09 

ล้านบาท และ 6,658.89 ล้านบาท ตามลำดับ) ได้นำไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชี 

และเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20 

 ในระหว่างปี 2564 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างสาขาใหม่จำนวนเงิน 16.95 

ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (2563: 9.73 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 2.39 

ถึง 2.68 ต่อปี (2563: ร้อยละ 2.58 ถึง 3.07 ต่อปี) ในการคำนวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อัตราการ

ตั้งขึ้นเป็นทุนดังกล่าวเป็นอัตราต้นทุนการกู้ยืมจริงจากเงินกู้ยืมที่นำมาใช้เป็นเงินทุนในการสร้างสาขาใหม่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ ่งตัดค่าเสื่อมราคา

หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 701 

ล้านบาท (2563: 629 ล้านบาท)  

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ต้นทุนขาย  53,465  50,137  49,279  47,572 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 438,701 369,438 438,701 369,438 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  10,359  12,102  10,359  12,102 

รวม 502,525 431,677 498,339 429,112 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
ท่ีดิน อาคาร 

เครื่องจักร 
เครื่องมือ

และอุปกรณ ์
ยานพาหนะ รวม 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 75,686  72,558  48,050  36,189  232,483  

เพิ่มขึ้น 308,845 33,676  14,467  - 356,988 

ปรับปรุง/จัดประเภทใหม ่ - - - (8,682) (8,682) 

ค่าเส่ือมราคา (7,014) (26,217) (13,614) (10,040) (56,885) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  377,517  80,017   48,903   17,467   523,904  

เพิ่มขึ้น  341,920   11,306  - -  353,226  

ตัดจำหน่าย - (8,008) - - (8,008) 

ค่าเส่ือมราคา (17,477) (33,822) (15,068) (8,972) (75,339) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  701,960   49,493   33,835   8,495   793,783  
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 

เครื่องจักร 
เครื่องมือ

และอุปกรณ ์
ยานพาหนะ รวม 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  472,596   72,558   48,050   36,189   629,393  

เพิ่มขึ้น  308,771   33,676   14,467  -  356,914  

ปรับปรุง/จัดประเภทใหม ่ - - - (8,682) (8,682) 

ค่าเส่ือมราคา (22,203) (26,217) (13,614) (10,040) (72,074) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  759,164   80,017   48,903   17,467   905,551  

เพิ่มขึ้น  341,920   11,306  - -  353,226  

ตัดจำหน่าย - (8,008) - - (8,008) 

ค่าเส่ือมราคา (32,665) (33,822) (15,068) (8,972) (90,527) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  1,068,419   49,493   33,835   8,495   1,160,242  

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดต้ัง 

    รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    

ราคาทุน 183,660 - 183,660 

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (105,961) - (105,961) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 77,699 - 77,699 

    

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563    

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 77,699 - 77,699 

ซื้อเพิ่ม 2,042 15,841 17,883 

โอนเข้า 8,696 - 8,696 

ค่าตัดจำหน่าย (14,467) - (14,467) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี 73,970 15,841 89,811 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดต้ัง 

รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    

ราคาทุน 194,399 15,841 210,240 

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (120,429) - (120,429) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 73,970 15,841 89,811 

    

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564    

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  73,970   15,841   89,811  

ซื้อเพิ่ม  2,819   8,529   11,348  

โอนเข้า (ออก) 19,634 (19,634) - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 647 - 647 

ค่าตัดจำหน่าย (11,892) - (11,892) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี  85,178   4,736   89,914  

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564    

ราคาทุน  217,468   4,736   222,204  

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (132,290) - (132,290) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  85,178   4,736   89,914  

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 8,494,210 6,852,309 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูก

สร้างบนที่ดินหรือที่จะมีบนที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง

ร้อยละ 1.45 ถึง 2.97 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.65 ถึง 3.25 ต่อปี) 

 

 

 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564206
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดต้ัง 

รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    

ราคาทุน 194,399 15,841 210,240 

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (120,429) - (120,429) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 73,970 15,841 89,811 

    

สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564    

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  73,970   15,841   89,811  

ซื้อเพิ่ม  2,819   8,529   11,348  

โอนเข้า (ออก) 19,634 (19,634) - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 647 - 647 

ค่าตัดจำหน่าย (11,892) - (11,892) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี  85,178   4,736   89,914  

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564    

ราคาทุน  217,468   4,736   222,204  

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (132,290) - (132,290) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  85,178   4,736   89,914  

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 8,494,210 6,852,309 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูก

สร้างบนที่ดินหรือที่จะมีบนที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง

ร้อยละ 1.45 ถึง 2.97 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.65 ถึง 3.25 ต่อปี) 
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19.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 3,226,322 2,516,770 3,226,322 2,516,770 

เจ้าหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35) - - 1,628 787 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 411,223 219,089 399,113 218,789 

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 192,657  87,006 192,276 86,215 

เงินมดัจำและเงินค้ำประกัน 66,475 22,195 66,475 22,195 

รวม 3,896,677 2,845,060 3,885,814 2,844,756 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีกำหนดชำระคืนดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   

 ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 688,434 800,810 

 ครบกำหนดชำระระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี 666,409 731,524 

 ครบกำหนดชำระระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี 1,759,903 1,673,241 

 ครบกำหนดเกินกวา่ 5 ปี 310,839 333,792 

รวม 3,425,585 3,539,367 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 3,539,367 3,339,139 

กู้เพิ่ม 934,030 1,036,124 

ชำระคืน (1,047,812) (835,896) 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,425,585 3,539,367 

หัก: ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี (688,434) (800,810) 

ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระเกินกว่าหน่ึงปี 2,737,151 2,738,557 

 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนใหญเ่ป็นประเภทลอยตัว มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ระหว่าง ร้อยละ 2.75 ถึง 3.38 ต่อปี (2563: ร้อยละ 2.40 ถึง 3.55 ต่อปี)  
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 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือที่จะมีบนที่ดิน

เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 

 สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ ซึ่งรวมถึงการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่และอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา 

 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี 64,000 63,700 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,924,669 532,200 

วงเงนิหมุนเวยีน 2,380,005 917,622 

อ่ืน ๆ  287,269 117,084 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือและ

อุปกรณ์ และ ยานพาหนะ รายละเอียดของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าและการครบกำหนด

ของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จำนวนเงินขั้นต่ำท่ีต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็น 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
    

ไม่เกิน 1 ปี   60,381  65,486  85,053  90,158 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 64,114 120,403 162,802 243,763 

เกินกว่า 5 ปี 283,079 227,622 756,465 701,009 

รวม  407,574  413,511  1,004,320  1,034,930 

หัก: คา่ใช้จ่ายทางการเงินรอการรับรู ้  (153,872) (152,196)  (372,017) (385,719) 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  253,702  261,315  632,303  649,211 

     

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าครบ

กำหนด 
    

ไม่เกิน 1 ปี   50,998  56,233  60,661  65,528 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 34,526 120,112 77,161 243,472 

เกินกว่า 5 ปี 168,178 84,970 494,481 340,211 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  253,702  261,315  632,303  649,211 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564208
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 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือที่จะมีบนที่ดิน

เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 

 สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ ซึ่งรวมถึงการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่และอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา 

 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี 64,000 63,700 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,924,669 532,200 

วงเงนิหมุนเวยีน 2,380,005 917,622 

อ่ืน ๆ  287,269 117,084 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือและ

อุปกรณ์ และ ยานพาหนะ รายละเอียดของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าและการครบกำหนด

ของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จำนวนเงินขั้นต่ำท่ีต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็น 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
    

ไม่เกิน 1 ปี   60,381  65,486  85,053  90,158 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 64,114 120,403 162,802 243,763 

เกินกว่า 5 ปี 283,079 227,622 756,465 701,009 

รวม  407,574  413,511  1,004,320  1,034,930 

หัก: คา่ใช้จ่ายทางการเงินรอการรับรู ้  (153,872) (152,196)  (372,017) (385,719) 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  253,702  261,315  632,303  649,211 

     

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าครบ

กำหนด 
    

ไม่เกิน 1 ปี   50,998  56,233  60,661  65,528 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 34,526 120,112 77,161 243,472 

เกินกว่า 5 ปี 168,178 84,970 494,481 340,211 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  253,702  261,315  632,303  649,211 

35 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปียกมา 261,316 40,570 649,211 40,570 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  - 187,611 - 584,522 

ยอดคงเหลือต้นปี 261,316 228,181 649,211 625,092 

เพิ่มขึ้น 61,289 80,181 61,289 80,106 

ยกเลิกสัญญาเช่า (8,254) - (8,253) - 

จ่ายชำระ (60,649) (47,047) (69,944) (55,987) 

ยอดคงเหลือปลายปี 253,702 261,315 632,303 649,211 

หัก: ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี (50,998) (56,233) (60,661) (65,528) 

ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระเกินกว่าหน่ึงปี 202,704 205,082 571,642 583,683 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินตามสัญญาเช่าได้รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับบริษัท

ลีสซิ่งเป็น จำนวนเงิน 14 ล้านบาท (2563: 27 ล้านบาท) 

22. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีจะใช้ประโยชน์ภายใน 1 ปี  2,869  3,072 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีจะใช้ประโยชน์เกินกว่า 1 ปี 57,993 56,875 

รวม 60,862 59,947 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีจะต้องชำระภายใน 1 ปี (915) (2,401) 

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีจะต้องชำระเกินกวา่ 1 ปี (66,437) (61,576) 

รวม (67,352) (63,977) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (6,490) (4,030) 
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (4,030) (19,753) 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  - 13,431 

ลดในส่วนของกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 32) (1,011) (7) 

เพิ่ม (ลด) ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,449) 2,299 

ยอดคงเหลือปลายปี (6,490) (4,030) 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแต่ละ

รายการสำหรับปี 2564 และ 2563 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2563 

เพิ่ม (ลด) 
ในส่วนของ

กำไร 
หรือขาดทุน 

เพิ่ม (ลด) 
ในกำไร
ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2564 

 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,334  503   332   7,169  

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 16,434  3,749  -  20,183  

ประมาณการหน้ีสินในการรื้อถอน 392  593  -  985  

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกดิขึ้น 27,972  (2,087) -  25,885  

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 686 (686) - - 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ ์ 4,755 - (1,783) 2,972 

สัญญาเช่า - ผูเ้ช่า 2,819 (960) - 1,859 

อ่ืน ๆ 555  1,254  -  1,809 

รวม 59,947 2,366 (1,451) 60,862 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ (2) - 2 - 

สัญญาเช่า - ผู้ให้เช่า (1,712) (976) - (2,688) 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ (62,263)  (2,401) -  (64,664) 

รวม (63,977) (3,377) 2 (67,352) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (4,030) (1,011) (1,449) (6,490) 

 
 
 
 
 
 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564210
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (4,030) (19,753) 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  - 13,431 

ลดในส่วนของกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 32) (1,011) (7) 

เพิ่ม (ลด) ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,449) 2,299 

ยอดคงเหลือปลายปี (6,490) (4,030) 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแต่ละ

รายการสำหรับปี 2564 และ 2563 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2563 

เพิ่ม (ลด) 
ในส่วนของ

กำไร 
หรือขาดทุน 

เพิ่ม (ลด) 
ในกำไร
ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2564 

 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,334  503   332   7,169  

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 16,434  3,749  -  20,183  

ประมาณการหน้ีสินในการรื้อถอน 392  593  -  985  

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกดิขึ้น 27,972  (2,087) -  25,885  

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 686 (686) - - 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ ์ 4,755 - (1,783) 2,972 

สัญญาเช่า - ผูเ้ช่า 2,819 (960) - 1,859 

อ่ืน ๆ 555  1,254  -  1,809 

รวม 59,947 2,366 (1,451) 60,862 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ (2) - 2 - 

สัญญาเช่า - ผู้ให้เช่า (1,712) (976) - (2,688) 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ (62,263)  (2,401) -  (64,664) 

รวม (63,977) (3,377) 2 (67,352) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (4,030) (1,011) (1,449) (6,490) 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2562 

การ
เปลี่ยนแปลง 

นโยบาย 
การบัญชี 

เพ่ิม (ลด) 
ในส่วนของ

กำไร 
หรือขาดทุน 

เพ่ิม (ลด) 
ในกำไร
ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2563 
 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี      

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,014 - 1,171 149 6,334 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 13,084 - 3,349 - 16,434 

ประมาณการหนี้สินในการร้ือถอน 603 - (211) - 392 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 20,712 10,828 (3,567) - 27,972 

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 876 - (190) - 686 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 2,605 - 2,150 4,755 

สัญญาเช่า - ผู้เช่า - - 2,819 - 2,819 

อื่น ๆ 790 - (235) - 555 

รวม 41,079 13,433 3,136 2,299 59,947 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - (2) - - (2) 

สัญญาเช่า - ผู้ให้เช่า - - (1,712) - (1,712) 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (60,832) - (1,431) - (62,263) 

รวม (60,832) (2) (3,143) - (63,977) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธิ (19,753) 13,431 (7) 2,299 (4,030) 

23.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 31,668 25,068 

ส่วนท่ีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:   

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,169 5,449 

 ต้นทุนดอกเบ้ีย 314 596 

ส่วนท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   

ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนท่ีเกิดจาก   

การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 3,744 

การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  (1,647) (133) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 3,308 (2,868) 

รวม 1,661 743 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (966) (188) 

ยอดคงเหลือปลายปี 35,846 31,668 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 211



38 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ

กลุ่มบริษัท คือ 13 ปี (2563: 13 ปี) 

  การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 

2565 ถึง 2608 (2563: ปี 2564 ถึง 2573) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

   

ไม่เกิน 1 ปี 12,999 12,776 

เกินกว่า 1 แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,097 1,086 

เกินกว่า 3 ปี 28,504 21,623 

รวม 42,600 35,485 

 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 2.3 1.7 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 4.0 4.0 

อัตราการลาออก 11.5 - 45.8 11.5 - 45.8 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน ์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อัตราคิดลด     

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (2,426) (2,034) (2,426) (2,034) 

 ลดลงร้อยละ 1 2,841 2,389 2,841 2,389 

อัตราการขึ้นเงินเดือน     

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 2,397 1,664 2,397 1,664 

 ลดลงร้อยละ 1 (2,091) (1,450) (2,091) (1,450) 

อัตราการลาออก     

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (6,082) (5,076) (6,082) (5,076) 

 ลดลงร้อยละ 20 9,391 7,909 9,391 7,909 

 

 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564212
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ

กลุ่มบริษัท คือ 13 ปี (2563: 13 ปี) 

  การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 

2565 ถึง 2608 (2563: ปี 2564 ถึง 2573) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

   

ไม่เกิน 1 ปี 12,999 12,776 

เกินกว่า 1 แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,097 1,086 

เกินกว่า 3 ปี 28,504 21,623 

รวม 42,600 35,485 

 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 2.3 1.7 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 4.0 4.0 

อัตราการลาออก 11.5 - 45.8 11.5 - 45.8 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน ์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อัตราคิดลด     

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (2,426) (2,034) (2,426) (2,034) 

 ลดลงร้อยละ 1 2,841 2,389 2,841 2,389 

อัตราการขึ้นเงินเดือน     

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 2,397 1,664 2,397 1,664 

 ลดลงร้อยละ 1 (2,091) (1,450) (2,091) (1,450) 

อัตราการลาออก     

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (6,082) (5,076) (6,082) (5,076) 

 ลดลงร้อยละ 20 9,391 7,909 9,391 7,909 
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24. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 ทุนจดทะเบียน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียนสำหรับปี 2564 และ 2563 

 หุ้นสามญัจดทะเบียน 

(พันหุ้น) 

ทุนจดทะเบียน 

(พันบาท) 
วันท่ีจดทะเบียน 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 1,856,160 1,856,160  

เพิ่มทุน 309,360 309,360 20 กรกฎาคม 2563 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,165,520 2,165,520  

ลดทุน (2) (2) 9 เมษายน 2564 

เพิ่มทุน 1,078,167 1,078,167 19 เมษายน 2564 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 3,243,685 3,243,685  

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯจำนวนเงิน 309.36 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 1,856.16 ล้านบาท 

เป็น 2,165.52 ล้านบาท โดยการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 309,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯจำนวนเงิน 2,034 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,034 หุ้นและมีมติอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวนเงิน 1,078.16 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 2,165.52 ล้าน

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 3,243.68 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 180,459,831 หุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 866,207,185 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 31,500,000 หุ้น  

 ทุนที่ออกและชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของทุนที่ออกและชำระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสำหรับปี 2564 และ 2563 

 หุ้นสามญัท่ีออก

และชำระแล้ว 

(พันหุ้น) 

ทุนท่ีออก                

และชำระแล้ว 

(พันบาท) 

ส่วนเกิน                 

มูลค่าหุ้นสามญั 

(พันบาท) 

วันท่ีจดทะเบียน 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 1,856,160 1,856,160 3,646,986  

เพิ่มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล    309,358     309,358 - 20 กรกฎาคม 2563 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,165,518 2,165,518 3,646,986  

เพิ่มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล 180,457 180,457 - 5 พฤษภาคม 2564 

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธ ิ 695 695 13,578 5 กรกฎาคม 2564 

เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป     75,500     75,500    1,892,106 14 กรกฎาคม 2564 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564    2,422,170  2,422,170 5,552,670  
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ใบสำคัญ 

แสดงสิทธิ 
วันที่ออก อายุ วันที่ใช้สทิธิ 

ราคาใช้สทิธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามัญ 

(บาท) 

อัตราการใช้สทิธิ 

(ใบสำคัญแสดงสทิธิต่อ

หุ้นสามัญ) 

ESOP-W2 12 เมษายน 2564 4 ป ี วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส

หลังจากครบ 2 ปีถึง 4 ปี นับจาก

วันที่ออกใบสำคัญ แสดงสทิธิ 

22.00 1:1 

ESOP-W3 12 เมษายน 2564 5 ป ี วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส

ภายใน 5 ปี นับจากวันที่                

ออกใบสำคญัแสดงสิทธิ 

7.91 1:1 

 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ ESOP-W3 เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้บริหารของ

กลุ่มบริษัท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.83 บาท และ 12.63 บาทต่อ

หน่วย ตามลำดับ คำนวณโดยใช้แบบจำลอง Black-Scholes-Merton โดยมีข้อสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้ 

 ESOP-W2 และ ESOP-W3 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก 20.70 บาทต่อหุ้น 

เงินปันผลท่ีคาดหวัง ร้อยละ 0.97 

ความผันผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั ร้อยละ 37.04 - 38.92 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  ร้อยละ 0.60 - 0.80 

 รายการเปลี่ยนแปลงของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสำหรับปี 2564  

 ESOP-W2 
(หน่วย) 

ESOP-W3 
(หน่วย)  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 - - 

ออกใหม่ 150,000 1,391,000 

ใช้สิทธิ - (695,500) 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 150,000 695,500 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ 

“สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนเดียวกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 13.08 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564214
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ใบสำคัญ 

แสดงสิทธิ 
วันที่ออก อายุ วันที่ใช้สทิธิ 

ราคาใช้สทิธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามัญ 

(บาท) 

อัตราการใช้สทิธิ 

(ใบสำคัญแสดงสทิธิต่อ

หุ้นสามัญ) 

ESOP-W2 12 เมษายน 2564 4 ปี วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส

หลังจากครบ 2 ปีถึง 4 ปี นับจาก

วันที่ออกใบสำคัญ แสดงสทิธิ 

22.00 1:1 

ESOP-W3 12 เมษายน 2564 5 ปี วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส

ภายใน 5 ปี นับจากวันที ่               

ออกใบสำคญัแสดงสิทธิ 

7.91 1:1 

 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ ESOP-W3 เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้บริหารของ

กลุ่มบริษัท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.83 บาท และ 12.63 บาทต่อ

หน่วย ตามลำดับ คำนวณโดยใช้แบบจำลอง Black-Scholes-Merton โดยมีข้อสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้ 

 ESOP-W2 และ ESOP-W3 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก 20.70 บาทต่อหุ้น 

เงินปันผลท่ีคาดหวัง ร้อยละ 0.97 

ความผันผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั ร้อยละ 37.04 - 38.92 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  ร้อยละ 0.60 - 0.80 

 รายการเปลี่ยนแปลงของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสำหรับปี 2564  

 ESOP-W2 
(หน่วย) 

ESOP-W3 
(หน่วย)  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 - - 

ออกใหม่ 150,000 1,391,000 

ใช้สิทธิ - (695,500) 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 150,000 695,500 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ 

“สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนเดียวกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 13.08 ล้านบาท 
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26. สํารองตามกฎหมาย 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 88,550 54,350 

เพิ่มขึ้น 88,580 34,200 

ยอดคงเหลือปลายปี 177,130 88,550 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ

กำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล 

27. รายได้อ่ืน 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสนับสนุน 82,107 52,702 82,107 52,702 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 14,804 18,853 16,328 20,632 
รายไดค้่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 8,893 5,546 8,893 5,546 
รายไดจ้ากการขายเศษวัสด ุ 3,709 2,516 3,709 2,516 
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ ์ 3,970 4,261 3,970 4,261 
กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน 4,402 11,605 4,402 11,605 
อ่ืน ๆ 15,293 30,817 15,294 30,761 

รวม 133,178 126,300 134,703 128,023 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ซื้อและการเปล่ียนแปลงของสินค้าสำเรจ็รูป  20,555,084  15,670,414  20,555,615  15,670,859 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   1,585,631  1,037,785  1,585,631  1,037,785 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจำหน่าย 589,755 503,031 600,758 515,653 
ค่าเผื่อสินคา้ล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า  18,241  16,716  18,241  16,716 
ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ  503  31  503  31 
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่              

จะเกิดขึ้น  (10,432) (17,836)  (10,432) (17,836) 
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29. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - 85 - 85 
อ่ืน ๆ - 580 - 2,030 

รวม - 665 - 2,115 

30. รายได้ทางการเงิน 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบ้ียรับ - สถาบันการเงิน  101   1,266   99  1,256 
ดอกเบ้ียรับ - ลูกหน้ีการค้า  12,422   5,254   17,670   11,107  
ดอกเบ้ียรับ - สัญญาเช่า  6,824   14,622   6,824   14,622  

รวม  19,347   21,142   24,593   26,985  

31. ต้นทุนทางการเงิน 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบ้ียจ่าย - สถาบันการเงิน  245,698  233,747  245,698  233,747 
ดอกเบ้ียจ่าย - สัญญาเช่า  12,279  11,388  27,657 27,120 

รวม  257,977  245,135  273,355  260,867 

32.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน                   
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 456,580 177,241 447,999 168,838 
 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน (10,062) -  (10,062) - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด                        

และการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว 1,011 7 1,011 7 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน 447,529 177,248 438,948 168,845 

 การกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2564 และ 2563 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564216
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29. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - 85 - 85 
อ่ืน ๆ - 580 - 2,030 

รวม - 665 - 2,115 

30. รายได้ทางการเงิน 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบ้ียรับ - สถาบันการเงิน  101   1,266   99  1,256 
ดอกเบ้ียรับ - ลูกหน้ีการค้า  12,422   5,254   17,670   11,107  
ดอกเบ้ียรับ - สัญญาเช่า  6,824   14,622   6,824   14,622  

รวม  19,347   21,142   24,593   26,985  

31. ต้นทุนทางการเงิน 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบ้ียจ่าย - สถาบันการเงิน  245,698  233,747  245,698  233,747 
ดอกเบ้ียจ่าย - สัญญาเช่า  12,279  11,388  27,657 27,120 

รวม  257,977  245,135  273,355  260,867 

32.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน                   
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 456,580 177,241 447,999 168,838 
 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน (10,062) -  (10,062) - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด                        

และการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว 1,011 7 1,011 7 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน 447,529 177,248 438,948 168,845 

 การกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2564 และ 2563 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้ 2,265,592 903,928 2,210,539 850,594 

     

อัตราภาษีเงินได ้ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้คณูอัตราภาษี 453,118 180,786 442,108 170,119 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อน (10,062) - (10,062) - 

การตัดรายการระหวา่งกัน (1,178) (1,535) - - 

การใช้ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไ่ดร้ับรู ้ - (69) - - 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้บันทึกเป็น                      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 17 - - 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ     

รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี (1,251) (677) - - 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหักภาษี 10,445 5,551 10,445 5,551 

ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักภาษีไดเ้พิ่มขึ้น (3,543) (6,825) (3,543) (6,825) 

รวม 447,529 177,248 438,948 168,845 

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงนิรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน   

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,567 - 

33. กําไรต่อหุ้น 

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่นระหว่างปี และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้น

สามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2564 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการ

จ่ายหุ้นปันผลจำนวน 180.46 ล้านหุ้น ที่จ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปัน

ผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่าง

ปี 2563 ด้วย เพื่อให้กำไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกันได้ 

 กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับปรุง

จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2564 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นสามัญที่

เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 180.46 ล้านหุ้น ที่จ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยถือเสมือนว่าการ

ออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของ งวดแรกที่เสนอรายงาน และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ออก
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อยู่ในระหว่างปี 2563 ด้วย เพื่อให้กำไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกันได ้กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

หุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้

มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

 กำไรสำหรบัป ี
จำนวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
กำไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) 

(ปรับปรุงใหม่) 

(บาท) (บาท) 

(ปรับปรุงใหม่)   

กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน   

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ ่ 1,818,063 726,680 2,381,698 2,345,975 0.76335 0.30976 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W2 - - 2 -   

ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W3 - - 286 -   

กำไรต่อหุ้นปรับลด       

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,818,063 726,680 2,381,986 2,345,975 0.76326 0.30976 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กำไรสำหรบัป ี
จำนวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
กำไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) 

(ปรับปรุงใหม่) 

(บาท) (บาท) 

(ปรับปรุงใหม่)  

กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ ่ 1,771,591 681,749 2,381,698 2,345,975 0.74384 0.29060 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W2 - - 2 -   

ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W3 - - 286 -   

กำไรต่อหุ้นปรับลด       

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,771,591 681,749 2,381,986 2,345,975 0.74375 0.29060 
 

      

 
 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564218
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อยู่ในระหว่างปี 2563 ด้วย เพื่อให้กำไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกันได ้กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

หุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้

มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

 กำไรสำหรบัป ี
จำนวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
กำไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) 

(ปรับปรุงใหม่) 

(บาท) (บาท) 

(ปรับปรุงใหม่)   

กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน   

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ ่ 1,818,063 726,680 2,381,698 2,345,975 0.76335 0.30976 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W2 - - 2 -   

ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W3 - - 286 -   

กำไรต่อหุ้นปรับลด       

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,818,063 726,680 2,381,986 2,345,975 0.76326 0.30976 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กำไรสำหรบัป ี
จำนวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
กำไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) 

(ปรับปรุงใหม่) 

(บาท) (บาท) 

(ปรับปรุงใหม่)  

กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ ่ 1,771,591 681,749 2,381,698 2,345,975 0.74384 0.29060 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W2 - - 2 -   

ใบสำคัญแสดงสทิธิ ESOP-W3 - - 286 -   

กำไรต่อหุ้นปรับลด       

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติวา่มีการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,771,591 681,749 2,381,986 2,345,975 0.74375 0.29060 
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34. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมัติโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อ
หุ้น 

(บาท) 

เงินปันผลประจำปี 2563 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น                 

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564 20.05 0.0093 

หุ้นปันผลประจำปี 2563 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น             

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564 180.46 0.0833 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2564 200.51 0.0926 

    

เงินปันผลประจำปี 2562 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น                 

เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 34.37 0.0185 

หุ้นปันผลประจำปี 2562 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น             

เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 309.36 1.0000 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2563 343.73 1.0185 

35. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดต้ัง ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด ไทย บริษัทย่อย 

บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกัด ไทย บริษัทย่อย 

บริษัท คิดดีโลจิสติกส์ จำกัด (ชำระบัญชีในระหว่างปี 2563) ไทย บริษัทย่อย 

บริษัท ดูโฮม ออโตเมช่ัน จำกัด (ชำระบัญชีในระหว่างปี 2563) ไทย บริษัทย่อย 

บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น 

Amplus Holdings Limited  ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น 

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ทุนธาริน จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (ชำระบัญชีในระหว่างปี 2564) ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอเอสเอ็ม เรียล เอสเตท จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด (ชำระบัญชีในระหว่างปี 2563) ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ศ.อุบลวัสดุ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท อะลาดิน ช้อปออนไลน์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

   

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 219
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ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดต้ัง ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท มันน่ีโอเค จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

 รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์

ตามที่ ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 

นโยบายการกำหนดราคา 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

รายได้จากขายสินค้า      

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตลาด 20,703 6,602 20,703 6,602 

รวม  20,703 6,602 20,703 6,602 

รายได้ค่าบริการ      

 บริษัทย่อย ราคาตามสัญญา - - 540 540 

รวม  - - 540 540 

ดอกเบ้ียรับ      

 บริษัทย่อย ร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี                  

(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี) - - 5,248 5,853 

รวม  - - 5,248 5,853 

ค่าเช่ารับ      

 บริษัทย่อย ราคาตามสัญญา - - 985 1,239 

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตามสัญญา 1,473 192 1,473 192 

รวม  1,473 192 2,458 1,431 

ซื้อสินค้า      

 บริษัทย่อย ราคาตลาด - - 12,472 7,560 

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตลาด 3,423 329 3,423 329 

รวม  3,423 329 15,895 7,889 

ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

จ่าย 

 

    

 บริษัทย่อย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 24,402 24,876 

รวม  - - 24,402 24,876 

ค่าเช่าจ่าย      

 บริษัทย่อย ราคาตามสัญญา - - 24,672 18,504 

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตามสัญญา 1,058 721 1,058 721 

รวม  1,058 721 25,730 19,225 

เงินปันผลจ่าย      

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ตามท่ีประกาศจา่ย 68,343 119,067 68,343 119,067 

รวม  68,343 119,067 68,343 119,067 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564220
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ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดต้ัง ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท มันน่ีโอเค จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน 

 รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์

ตามที ่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 

นโยบายการกำหนดราคา 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

รายได้จากขายสินค้า      

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตลาด 20,703 6,602 20,703 6,602 

รวม  20,703 6,602 20,703 6,602 

รายได้ค่าบริการ      

 บริษัทย่อย ราคาตามสัญญา - - 540 540 

รวม  - - 540 540 

ดอกเบ้ียรับ      

 บริษัทย่อย ร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี                  

(2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี) - - 5,248 5,853 

รวม  - - 5,248 5,853 

ค่าเช่ารับ      

 บริษัทย่อย ราคาตามสัญญา - - 985 1,239 

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตามสัญญา 1,473 192 1,473 192 

รวม  1,473 192 2,458 1,431 

ซื้อสินค้า      

 บริษัทย่อย ราคาตลาด - - 12,472 7,560 

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตลาด 3,423 329 3,423 329 

รวม  3,423 329 15,895 7,889 

ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

จ่าย 

 

    

 บริษัทย่อย ร้อยละ 1.50 ต่อปี - - 24,402 24,876 

รวม  - - 24,402 24,876 

ค่าเช่าจ่าย      

 บริษัทย่อย ราคาตามสัญญา - - 24,672 18,504 

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ราคาตามสัญญา 1,058 721 1,058 721 

รวม  1,058 721 25,730 19,225 

เงินปันผลจ่าย      

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ตามท่ีประกาศจา่ย 68,343 119,067 68,343 119,067 

รวม  68,343 119,067 68,343 119,067 
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 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)    

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,091 1,772 1,091 1,772 

รวม 1,091 1,772 1,091 1,772 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - ค่าใช้จา่ยจ่ายล่วงหน้า     

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 10,508 - 10,508 - 

รวม 10,508 - 10,508 - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)    

บริษัทย่อย - - 1,628 787 

รวม  - - 1,628 787 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 239,100 226,100 

รวม - - 239,100 226,100 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - บริษัทย่อยสำหรับปี 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 226,100 251,000 

กู้เพิ่ม 259,600 9,000 

ชำระคืน (246,600) (33,900) 

ยอดคงเหลือปลายปี 239,100 226,100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลไทยบาท 

ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ถึง 2.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีกำหนดชำระ

คืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่

กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 25,252 9,582 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,483 3,704 

รวม 28,735 13,286 
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 การค้ำประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทฯใน

วงเงินจำนวน 3,873 ล้านบาท (2563: 2,730 ล้านบาท) 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

36.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

การไดม้าซึ่งท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ ์ 918,817 221,069 901,938 189,175 

36.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตํ่าและสัญญาบริการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า

เครื่องถ่ายเอกสารและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

จ่ายชำระ   

 ภายใน 1 ปี 1,533 896 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 986 1,257 

36.3 ภาระผูกพันจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือซ้ือสินค้า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการทำเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อซื้อสินค้า 

ดังนี้ 

(หน่วย: พัน) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

  เทียบเท่ากับ  เทียบเท่ากับ 

 สกุลเงินอ่ืน เงนิบาท สกุลเงินอ่ืน เงนิบาท 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 2,127 71,076 915 27,477 

เรนมินบิจีน 16,951 88,847 12,714 58,640 

36.4 การคํ้าประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารซึ่งส่วนใหญเ่ป็นการค้ำประกัน

การใช้ไฟฟ้าและการค้ำประกันสัญญาเช่าและให้บริการและการซื้อขายสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 258 

ล้านบาท (2563: 149 ล้านบาท) 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564222
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 การค้ำประกัน 
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36.5 คดีฟอ้งร้องและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 บริษัท เรียว ไทม์ ทรานสปอร์ต จำกัด (“โจทก์”) ได้ยื ่นคำฟ้องต่อศาลยุติธรรมเพื ่อขอให้บริษัทฯชำระ

ค่าเสียหายจาก การยกเลิกสัญญาบริการขนส่ง ต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา

ให้บริษัทฯจ่ายค่าเสียหายจาก การยกเลิกสัญญาบริการขนส่งให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท พร้อม

เบี้ยปรับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จนถึงวัน

ชำระเสร็จสิ้น เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ เม่ือวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564  ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯใช้สิทธิบอก

เลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยสุจริต ปัจจุบัน โจทก์ได้ขอขยาย

ระยะเวลายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและคำฟ้องฎีกาจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 ทั้งนี ้ ผู ้บริหารและที ่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯมีความเห็นว่า ผลเสียหายจะไม่เป็นจำนวนเงินที ่ มี

สาระสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับค่าความเสียหายจากคดีดังกล่าว 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2565 ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

- การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมาย 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวนเงิน 820.7 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 3,243.7 

ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 2,423.0 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 

820,669,460 หุ้น 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวนเงิน 484.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 2,423.0 

ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 2,907.6 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ ่มทุนจำนวน 

484,603,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 484,434,000 หุ้น 

และการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 

ครั้งที่ 2 สำหรบั ESOP-W2 และ ESOP-W3 จำนวน 169,100 หุ้น 

- การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 484,434,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นมูลค่า 484.4 ล้านบาท และจ่ายปัน

ผลเป็นเงินสดจำนวน 0.02222 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 53.8 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 538.3 

ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.22222 บาทต่อหุ้น 
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38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน

ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 903,188 996,447 903,188 996,447 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 184,607 91,348 183,437 90,178 

สิทธิการเช่า - 32,894 - 32,894 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 523,904 491,010 905,551 872,657 

     

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563   

รายไดจ้ากการขาย 18,567,040 18,617,758 18,567,040 18,617,758 

รายได้อ่ืน 126,300 147,442 128,023 155,008 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ       

จัดจำหน่าย 

1,544,660 1,595,378 1,566,963 1,617,681 

รายได้ทางการเงิน 21,142 - 26,985 - 

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไว้เดิม 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ กรรมการ

บริษัทฯมีอำนาจแก้ไขและออกงบการเงินใหม่ได้ 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564224
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 903,188 996,447 903,188 996,447 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 184,607 91,348 183,437 90,178 

สิทธิการเช่า - 32,894 - 32,894 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 523,904 491,010 905,551 872,657 

     

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563   

รายไดจ้ากการขาย 18,567,040 18,617,758 18,567,040 18,617,758 

รายได้อ่ืน 126,300 147,442 128,023 155,008 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ       

จัดจำหน่าย 

1,544,660 1,595,378 1,566,963 1,617,681 

รายได้ทางการเงิน 21,142 - 26,985 - 

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไว้เดิม 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ กรรมการ

บริษัทฯมีอำนาจแก้ไขและออกงบการเงินใหม่ได้ 

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 225บริษััที่	ดูโฮม	จำากัด	(มหาชุน) 225

เอกสารแนบ
•	 เอกสารแนบ	1
•	 เอกสารแนบ	2



เอกสารแนบ	1
รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้ม่อำานาจควบคุม	 ผู้ท่ี่�ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชุอบสูงสุดในสายงานบัญชุ่และการเงิน	ผู้ท่ี่�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชุอบ
โดยติรงในการควบคุมดูแลการที่ำาบัญชุ่	และเลข่านุการบริษััที่

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการบริษััที่

คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาเอก International Business United States International University
• ปริ็ญญาโทุ International Marketing United States International University
• ปริ็ญญาต้ร้็ วิัทุยาศาสต้ร์็ (เคม้่) ม่หาวิัทุยาลัยม่หิด้ล

การอบรมกรรมการ	:

• Director Certification Program (DCP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็
 บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 

การอบรมในป	ี2564	:	- ไม่่ม้่ -

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: 
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ/กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน 
 บื้ริ็ษััทุ โร็จ่คิส อินเต้อร์็เนชัั้�นแนล จำากัด้ (ม่หาชั้น)

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ บื้ริ็ษััทุ แวัต้ ร้็ฟันด์้ เซ็นเต้อร์็ (ไทุยแลนด์้) จำากัด้
• ปัจจุบัื้น ทุ้�ปรึ็กษัา สม่าคม่ผู้่้ค้าปล้กไทุย

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:
- ไม่่ม้่ -

• ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)

1.	 นายฉััติรชัุย	ติวงรัตินพัันธ์
	 (อายุ	65	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564226



สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

11.27%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

11.74%

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

8.45%

คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ วิัศวักร็ร็ม่ศาสต้ร์็ ม่หาวิัทุยาลัยขอนแก่น

การอบรมกรรมการ	:

• Director Accreditation Program (DAP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

การอบรมในป	ี2564	:	- ไม่่ม้่ -

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	:  - ไม่่ม้่ -

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอนเนอร์็จ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ เร้็ยลเอสเต้ทุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอ็กซ์เพร็ส จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่โฮลดิ้�ง จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อะลาดิ้น ช้ั้อปออนไลน์ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ อินชัั้วัรั็นซ์ โบื้ร็กเกอร์็ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอ็นทุ้บ้ื้จ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอ็นทุ้บ้ื้เอ็กซ์ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ แอม่พลัส โฮลดิ้�ง จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

ค่่สม่ร็สของนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า, บิื้ด้าของนางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า, นางสลิลทิุพ
เรื็องสุทุธิภาพ และนายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

• ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

2.	 นายอดิศักดิ�		ตัิ�งมิติรประชุา
	 (อายุ	68	ป)ี

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 227



การอบรมกรรมการ	:

• Director Accreditation Program (DAP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

การอบรมในป	ี2564	:	- ไม่่ม้่ -

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: - ไม่่ม้่ -

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอนเนอร์็จ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ เร้็ยลเอสเต้ทุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอ็กซ์เพร็ส จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่โฮลดิ้�ง จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อะลาดิ้น ช้ั้อปออนไลน์ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ อินชัั้วัรั็นซ์ โบื้ร็กเกอร์็ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอ็นทุ้บ้ื้จ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอ็นทุ้บ้ื้เอ็กซ์ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ แอม่พลัส โฮลดิ้�ง จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

ค่่สม่ร็สของนายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า, ม่าร็ด้าของนางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า,

นางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ และนายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

• กร็ร็ม่การ็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

3.	 นางนาติยา	ตัิ�งมิติรประชุา
	 (อายุ	67	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

8.45%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

11.74%

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

11.27%

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564228



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ การ็ต้ลาด้ จุฬาลงกร็ณ์ม่หาวิัทุยาลัย

การอบรมกรรมการ	:

• Director Accreditation Program (DAP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Financial Statements for Directors (FSD) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

• Advanced Audit Committee Program (AACP) สม่าคม่สง่เสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุไทุย (IOD)

การอบรมในป	ี2564	:	- ไม่่ม้่ -

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: - ไม่่ม้่ -

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอนเนอร์็จ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ เร้็ยลเอสเต้ทุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอ็กซ์เพร็ส จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้
• ปัจุจบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ทุ้เอ็ม่พ้ซ้ เทุร็ด้ดิ้�ง จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ บ้ื้ซ้พ้ ด้้เวัลลอปเม่นท์ุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ แอม่พลัส โฮลดิ้�ง จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

บุื้ต้ร็ของนายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้าและนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า 
พ้�สาวัของนางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ และนายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

• กร็ร็ม่การ็  (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็สายงานปฏิิบัื้ติ้การ็และจัด้ซื�อ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายจัด้ซื�อ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

4.	 นางสาวอริยา	ตัิ�งมิติรประชุา
	 (อายุ	39	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

5.64%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

3.35%

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

0.03%

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 229



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ เศร็ษัฐศาสต้ร์็ ม่หาวิัทุยาลัยธร็ร็ม่ศาสต้ร์็

การอบรมกรรมการ	:

• Director Accreditation Program (DAP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Financial Statements for Directors (FSD) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Advanced Audit Committee Program (AACP) สม่าคม่สง่เสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ร็ษัิัทุไทุย (IOD) 

• Company Secretary Program (CSP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

การอบรมในป	ี2564	:	

• โคร็งการ็หลักส่ต้ร็ Logistics : Strategy & Management จุฬาลงกร็ณ์ม่หาวิัทุยาลัย

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: - ไม่่ม้่ -

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอนเนอร์็จ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ เร้็ยลเอสเต้ทุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอ็กซ์เพร็ส จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ทุ้เอ็ม่พ้ซ้ เทุร็ด้ดิ้�ง จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ทุุนทุองม่าวิัน จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ทุุนธาริ็น จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ มั่นน้�โอเค จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้
• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ แอม่พลัส โฮลดิ้�ง จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

บุื้ต้ร็ของนายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้าและนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

น้องสาวัของนางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า และพ้�สาวัของนายม่าร็วัย ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า

• กร็ร็ม่การ็  (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็  (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
• ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็สายงานบัื้ญช้ั้ การ็เงิน  (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 28 พฤษัภาคม่ 2561)
 และสนับื้สนุนองค์กร็  
• กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

5.	 นางสลิลทิี่พั	เร่องสุที่ธิภาพั
	 (อายุ	38	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

5.64%*

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

3.35%

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

* กร็ร็ม่การ็ถือหุ้นผู่้านคัสโต้เด้้ยน (Custodian) จำานวัน 60,000,000 หุ้น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564230



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาโทุ Global MBA Program University Of Michigan

• ปริ็ญญาต้ร้็ วิัศวักร็ร็ม่ศาสต้ร์็ สาขาสาร็สนเทุศและการ็สื�อสาร็ จุฬาลงกร็ณ์ม่หาวิัทุยาลัย

การอบรมกรรมการ	:

• Director Accreditation Program (DAP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD))

การอบรมในป	ี2564	:	

• หลักส่ต้ร็กร็ะบื้วันการ็เปล้�ยนผู่้านส่่องค์กร็ดิ้จิทัุลด้้วัยวิัถ้ผู้่้นำาอย่างยั�งยืน Rethink Academy

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: - ไม่่ม้่ -

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	

• 2564 - ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เงินเทุอร์็โบื้ จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ กรุ๊็ป จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ เอ็กซ์เพร็ส จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ทุ้เอ็ม่พ้ซ้ เทุร็ด้ดิ้�ง จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ ศ.อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อะลาดิ้น ช้ั้อปออนไลน์ จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ อุบื้ลวััสดุ้ จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ เร้็ยลเอสเต้ทุ จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอสเอ็ม่ คอนซัลแต้นท์ุ จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ เอเอ็นแคปปิต้อล จำากัด้

• ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ บื้ริ็ษััทุ แอม่พลัส โฮลดิ้�ง จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:
บุื้ต้ร็ของนายอดิ้ศักดิ้� ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้าและนางนาต้ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า
น้องชั้ายของนางสาวัอริ็ยา ตั้�งมิ่ต้ร็ปร็ะชั้า และนางสลิลทิุพ เรื็องสุทุธิภาพ

• กร็ร็ม่การ็  (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 3 กร็กฎาคม่ 2562)
• กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็  (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 3 กร็กฎาคม่ 2562)
• ร็องกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็สายงานเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 3 กร็กฎาคม่ 2562)
 และการ็ต้ลาด้ออนไลน์ 
• กร็ร็ม่การ็ผู้่้ม้่อำานาจลงนาม่แทุนบื้ริ็ษััทุฯ ต้าม่ทุ้�กำาหนด้ในหนังสือรั็บื้ร็อง

6.	 นายมารวย	ตัิ�งมิติรประชุา
	 (อายุ	30	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

5.64%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

3.35%

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 231



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	
• ปริ็ญญาโทุ สาขาบื้ริ็หาร็ธุร็กิจ Wagner College, นิวัยอร์็ค ปร็ะเทุศสหรั็ฐอเม่ริ็กา
• ปริ็ญญาต้ร้็ การ็บัื้ญช้ั้ ม่หาวิัทุยาลัยร็าม่คำาแหง
• หลักส่ต้ร็ผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่ง สถาบัื้นวิัทุยาการ็ต้ลาด้ทุุน (วัต้ทุ.)
• หลักส่ต้ร็นกับื้ริ็หาร็ยุทุธศาสต้ร์็การ็ป้องกันและปร็าบื้ปร็าม่การ็ทุุจริ็ต้ร็ะดั้บื้ส่ง สถาบัื้นการ็ป้องกันและปร็าบื้

ปร็าม่การ็ทุุจริ็ต้แห่งชั้าติ้ สัญญา ธร็ร็ม่ศักดิ้� (นยปส.)
• หลักส่ต้ร็ผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่งด้้านวิัทุยาการ็พลังงาน สถาบัื้นวิัทุยาการ็พลังงาน (วัพน.)
• หลักส่ต้ร็ผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่งด้้านการ็ค้าและการ็พาณิชั้ย์ สถาบัื้นวิัทุยาการ็การ็ค้า ม่หาวิัทุยาลัยหอการ็ค้าไทุย 

(TEPCoT)
• หลักส่ต้ร็ผู้่้บื้ริ็หาร็ร็ะดั้บื้ส่งด้้านองค์ควัาม่ร้่็และควัาม่ร็ว่ัม่มื่อทุางธุร็กิจจ้น ม่หาวิัทุยาลัยภาษัาและวััฒนธร็ร็ม่

ปักกิ�ง (BLCU) หอการ็ค้าไทุย และม่หาวิัทุยาลัยหอการ็ค้าไทุย
• Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center
• Digital Transformation, MBK Training Center
• การ็วิัเคร็าะห์อัต้ร็ากำาลังสำาหรั็บื้องค์กร็ยุคใหม่่, MBK Training Center
• การ็ปรั็บื้เปล้�ยนอย่างไร็ ให้อย่่ร็อด้ในสถานการ็ณ์ปัจจุบัื้น, MBK Training Center
• Just Right...ใช่ั้เลย!, MBK Training Center
• Agile leader, MBK Training Center

• กร็ร็ม่การ็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 26 เม่ษัายน 2562)
• กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 26 เม่ษัายน 2562)
• ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 26 เม่ษัายน 2562)
• กร็ร็ม่การ็สร็ร็หาและกำาหนด้ค่าต้อบื้แทุน (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 26 เม่ษัายน 2562)
• กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 26 เม่ษัายน 2562)

7.	 นายสุเวที่ย์	ธ่รวชิุรกุล
	 (อายุ	62	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.00%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

การอบรมกรรมการ	:
• Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สม่าคม่

ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) สม่าคม่ส่งเสร็ิม่สถาบื้ัน

กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็

บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 

การอบรมในป	ี2564	:	- ไม่่ม้่ -

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	
โดยสังเข่ป	:
การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: 
• 2552 - ปัจจุบัื้น ปร็ะธานเจ้าหน้าทุ้�บื้ริ็หาร็ 
   บื้ริ็ษััทุ เอ็ม่ บ้ื้ เค จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2545 - ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
  และกร็ร็ม่การ็ผู้่้อำานวัยการ็ 
   บื้ริ็ษััทุ เอ็ม่ บ้ื้ เค จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2563 - ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ และกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 
   บื้ริ็ษััทุ เก้ยร็ติ้ธนาขนส่ง จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2560 - ปัจจุบัื้น ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 
   บื้ริ็ษััทุ ไทุยรุ่็งย่เน้�ยนคาร์็ จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2550 - 2562  กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ และกร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 
   บื้ริ็ษััทุ ไอ เอฟ เอส แคปปิต้อล (ปร็ะเทุศไทุย) 
   จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2548 - ปัจจุบัื้น  กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ และกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง 
   บื้ริ็ษััทุ ไทุยรุ่็งย่เน้�ยนคาร์็ จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2548 - 2560  กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ 
   บื้ริ็ษััทุ ไทุยรุ่็งย่เน้�ยนคาร์็ จำากัด้ (ม่หาชั้น)

• 2560 - ปัจจุบัื้น ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ 
   บื้ริ็ษััทุ ปทุุม่ไร็ซมิ่ล แอนด์้ แกร็นาร้็ จำากัด้ 
   (ม่หาชั้น)
• 2559 - ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็สร็ร็หา และพิจาร็ณาค่าต้อบื้แทุน   

 บื้ริ็ษััทุ ปทุุม่ไร็ซมิ่ล แอนด์้ แกร็นาร้็ จำากัด้ 
   (ม่หาชั้น)
• 2552 - ปัจจุบัื้น ร็องปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
   บื้ริ็ษััทุ ปทุุม่ไร็ซมิ่ล แอนด์้ แกร็นาร้็ จำากัด้   

 (ม่หาชั้น)
• 2550 - 2561  ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
   บื้ริ็ษััทุ โร็งแร็ม่ ร็อยัลออคิด้ (ปร็ะเทุศไทุย) 
   จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2543 - 2550  กร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ 
   บื้ริ็ษััทุ โร็งแร็ม่ ร็อยัลออคิด้ (ปร็ะเทุศไทุย)   

 จำากัด้ (ม่หาชั้น)

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	
• ปัจจุบัื้น   ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็ และกร็ร็ม่การ็ 
   บื้ริ็ษััทุย่อยและบื้ริ็ษััทุร่็วัม่ของ 
   บื้ริ็ษััทุ เอ็ม่ บ้ื้ เค จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2562 - ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ 
   บื้ริ็ษััทุ ด้วังแคปปิต้อล จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร	:
- ไม่่ม้่ -

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564232



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	
• 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) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

การอบรมในป	ี2564	:	- ไม่่ม้่ -

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�จดทะเบียนอื�น	: - ไม่่ม้่ -

การดำารงติำาแหุ้น�งในบริษัทที�ไม�ได้จดทะเบียน	:	

• 2564 - ปัจจุบัื้น Group Executive Director บื้ริ็ษััทุ เครื็อเจริ็ญโภคภัณฑ์์ จำากัด้
• 2564 - ปัจจุบัื้น กร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ใหญ่ ธุร็กิจอ้คอม่เมิ่ร์็ซ บื้ริ็ษััทุ เอก-ชัั้ย ด้้สทุริ็บิื้วัชัั้�น จำากัด้
• 2564 - ปัจจุบัื้น ปร็ะธานเจ้าหน้าทุ้�บื้ริ็หาร็ บื้ริ็ษััทุ แอสเซนด์้ คอม่เมิ่ร์็ซ จำากัด้
• 2561 - 2563  Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.
• 2558 - ปัจจุบัื้น EVP, Group Strategy and Government Relation / EVP, Chief Commercial 

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

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

• กร็ร็ม่การ็ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 3 กร็กฎาคม่ 2562)
• กร็ร็ม่การ็อิสร็ะ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 3 กร็กฎาคม่ 2562)
• กร็ร็ม่การ็ต้ร็วัจสอบื้ (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 17 กุม่ภาพันธ์ 2564)
• ปร็ะธานกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็ควัาม่เส้�ยง (วัันทุ้�ได้้รั็บื้แต่้งตั้�ง : 17 กุม่ภาพันธ์ 2564)

8.	 นายธรินที่ร์	ธน่ยวัน
	 (อายุ	37	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 233



รายละเอ่ยดเก่�ยวกับผู้บริหารข่องบริษััที่

คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาโทุ MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University
• ปริ็ญญาต้ร้็ คณะพาณิชั้ยศาสต้ร์็และการ็บัื้ญช้ั้ (ภาคภาษัาอังกฤษั) ม่หาวิัทุยาลัยธร็ร็ม่ศาสต้ร์็
• TLCA CFO CPD ครั็�งทุ้� 8/2020 หัวัข้อ “Strategic Financial Communication” สม่าคม่บื้ริ็ษััทุ
 จด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลเพื�อวิัเคร็าะห์การ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ (MD&A) สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• TLCA CFO Professional Development Program ครั็�งทุ้� 2/2020 หัวัข้อ “Transfer Pricing” สม่าคม่

บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• ผู้ลกร็ะทุบื้จากสถานการ็ณ์การ็ร็ะบื้าด้ของไวัรั็สโคโร็นาทุ้�ม้่ผู้ลต่้องบื้การ็เงิน ชั้ม่ร็ม่วัาณิชั้ธนกิจ 

สม่าคม่บื้ริ็ษััทุหลักทุรั็พย์ไทุย
• พ.ร็.บื้. คุ้ม่คร็องข้อม่่ลส่วันบุื้คคล กับื้บื้ทุบื้าทุหน้าทุ้�ของกิจการ็ ชั้ม่ร็ม่วัาณิชั้ธนกิจ สม่าคม่บื้ริ็ษััทุ

หลักทุรั็พย์ไทุย
• CFO’ s Orientation Course for New IPOs ศ่นย์ส่งเสริ็ม่การ็พัฒนาควัาม่ร้่็ต้ลาด้ทุุน (TSI)
• TLCA CFO CPD ครั็�งทุ้� 1/2021 หัวัข้อ “Economic update for CFO” สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• TLCA CFO CPD ครั็�งทุ้� 3/2021 “How to Manage the Company’s Finance & Accounting and 

Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis” สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• TLCA CFO CPD ครั็�งทุ้� 4/2021 “How finance leaders are adapting within the new nor-

mal”สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• TLCA CFO CPD ครั็�งทุ้� 8/2021 หัวัข้อ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of 

the Finance and Accounting” สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย

• VAT ปร็ะเด็้นทุ้�มั่กผิู้ด้และเทุคนิคการ็แก้ไข บื้ริ็ษััทุ เอ็น วัาย ซ้ แม่นเนจเม่นท์ุ จำากัด้

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2562 - ปัจจุบัื้น ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้และการ็เงิน
• 2561 - 2562 ผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายวัาณิชั้ธนกิจ บื้ริ็ษััทุหลักทุรั็พย์ หยวันต้้า (ปร็ะเทุศไทุย) จำากัด้
• 2560 - 2561 Executive Director บื้ริ็ษััทุ โอไร็อ้อน แอ็ด้ไวัเซอร้็� จำากัด้
• 2558 - 2560 ผู้่้ช่ั้วัยผู้่้อำานวัยการ็ ธนาคาร็กสิกร็ไทุย จำากัด้ (ม่หาชั้น)

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ ฝ่่ายบัื้ญช้ั้และการ็เงิน

นายชุยานนท์ี่	หอพััติราภรณ์
(อายุ	33	ปี)

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.02%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564234



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ วิัทุยาศาสต้ร์็บัื้ณฑิ์ต้ เอกวิัทุยาการ็คอม่พิวัเต้อร์็ ม่หาวิัทุยาลัยร็าชั้ภัฏิอุบื้ลร็าชั้ธาน้

• หลักส่ต้ร็กร็ะบื้วันการ็เปล้�ยนผู่้านส่่องค์กร็ดิ้จิทัุลด้้วัยวิัถ้ผู้่้นำาอย่างยั�งยืน Rethink Academy

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2561 - ปัจจุบัื้น ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ
• 2558 - 2561 ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายพัฒนาร็ะบื้บื้และสาร็สนเทุศ
• 2557 - 2558 ผู้่้จัด้การ็แผู้นกโปร็แกร็ม่เม่อร์็

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ ฝ่่ายเทุคโนโลย้สาร็สนเทุศ

นายอภิยุชุ	ฟููกุล
(อายุ	47	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.00%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 235



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปร็ะกาศน้ยบัื้ต้ร็วิัชั้าช้ั้พชัั้�นส่ง การ็ต้ลาด้ เทุคโนโลย้ชั้นะพลขันธ์นคร็ร็าชั้ส้ม่า

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2561 - ปัจจุบัื้น ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายปฏิิบัื้ติ้การ็
• 2559 - 2561 ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายค้าปล้ก Set up
• 2557 - 2559 ผู้่้จัด้การ็สาขาอุบื้ลร็าชั้ธาน้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ ฝ่่ายปฏิิบัื้ติ้การ็

นางจินตินา	คูณที่ว่
(อายุ	52	ปี)

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.00%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564236



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ บื้ริ็หาร็ธุร็กิจ การ็จัด้การ็ทัุ�วัไป ม่หาวิัทุยาลัยอุบื้ลร็าชั้ธาน้

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2561 - ปัจจุบัื้น ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบื้ริ็หาร็การ็ต้ลาด้
• 2560 - 2561 ผู้่้จัด้การ็ศ่นย์บื้ริ็การ็จัด้ซื�อและขายต่้างปร็ะเทุศ
• 2559 - 2560 หัวัหน้าศ่นย์บื้ริ็การ็จัด้ซื�อและขาย
• 2557 - 2559 พนักงานจัด้ซื�อในปร็ะเทุศ

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ ฝ่่ายบื้ริ็หาร็การ็ต้ลาด้

นางสาวพัรรณ่	ผิวนวล
(อายุ	37	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.00%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 237



คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ การ็จัด้การ็ ม่หาวิัทุยาลัยการ็จัด้การ็และเทุคโนโลย้อ้สเทิุร์็น

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2561 - ปัจจุบัื้น ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายทุรั็พยากร็บุื้คคล
• 2557 - 2561 ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบุื้คคลและอาคาร็สถานทุ้�

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

ผู้่้ช่ั้วัยกร็ร็ม่การ็ผู้่้จัด้การ็ ฝ่่ายทุรั็พยากร็บุื้คคล

นางนงเยาว์	สะอาด
(อายุ	54	ปี)

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.01%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564238



รายละเอ่ยดเก่�ยวกับผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชุอบโดยติรงในการควบคุม
ดูแลการที่ำาบัญชุ่

คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาโทุ ภาควิัชั้าบัื้ญช้ั้ คณะพาณิชั้ยศาสต้ร์็และการ็บัื้ญช้ั้ จุฬาลงกร็ณ์ม่หาวิัทุยาลัย
• ปริ็ญญาต้ร้็ ภาควิัชั้าบัื้ญช้ั้ คณะบื้ริ็หาร็ธุร็กิจ ม่หาวิัทุยาลัยเกษัต้ร็ศาสต้ร์็
• เทุคนิคการ็ต้ร็วัจสอบื้ร็ายงานทุางบัื้ญช้ั้-การ็เงิน เพื�อป้องกันและจัด้การ็การ็ทุุจริ็ต้ในองค์กร็ 
 ธร็ร็ม่นิติ้
• ทุำาควัาม่เข้าใจ TFRS เก้�ยวักับื้ทุ้�ดิ้น อาคาร็ และอุปกร็ณ์ และทุรั็พย์สินไม่่หมุ่นเว้ัยนต่้างๆ 
 กร็ม่พัฒนาธุร็กิจการ็ค้า
• TLCA CFO Professional Development Program ครั็�งทุ้� 2/2020 หัวัข้อ “Transfer Pricing”  
 สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• TLCA CFO Professional Development Program ครั็�งทุ้� 1/2020 “Update on IFRS9 and 
 other new standards” สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• VAT ปร็ะเด็้นทุ้�มั่กผิู้ด้และเทุคนิคการ็แก้ไข NYC Thailand

• การ็บัื้ญช้ั้สินค้าคงเหลือ ธร็ร็ม่นิติ้

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2561 - ปัจจุบัื้น  ร็องผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้ 
• 2560 - 2561 Head of Costing & CAPEX บื้ริ็ษััทุ ศร้็นานาพร็ ม่าร์็เก็ต้ติ้�ง จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2559 - 2560 Accounting Division Manager บื้ริ็ษััทุ โอสถสภา จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2553 - 2559 Accountant บื้ริ็ษััทุ ปต้ทุ.สำาร็วัจและผู้ลิต้ปิโต้ร็เล้ยม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น)

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

ร็องผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้

นางพัรศิริ	เลิศประภาภรณ์
(อายุ	38	ปี)

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 239



รายละเอ่ยดเก่�ยวกับเลข่านุการบริษััที่

คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาโทุ เศร็ษัฐศาสต้ร์็ธุร็กิจ ม่หาวิัทุยาลัยธร็ร็ม่ศาสต้ร์็
• ปริ็ญญาต้ร้็ การ็บัื้ญช้ั้ ม่หาวิัทุยาลัยร็าชั้ภัฏิอุบื้ลร็าชั้ธาน้
• การ็เปิด้เผู้ยข้อม่่ลเพื�อวิัเคร็าะห์การ็ด้ำาเนินงานของบื้ริ็ษััทุ (MD&A) สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• ผู้ลกร็ะทุบื้จากสถานการ็ณ์การ็ร็ะบื้าด้ของไวัรั็สโคโร็นาทุ้�ม้่ผู้ลต่้องบื้การ็เงิน ชั้ม่ร็ม่วัาณิชั้ธนกิจ 

สม่าคม่บื้ริ็ษััทุหลักทุรั็พย์ไทุย
• Fundamentals For Corporate Secretaries สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย 
• หลักส่ต้ร็ การ็ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ของโคร็งการ็ลงทุุน (FEASIBILITY STUDY) 
 ม่หาวิัทุยาลัยธร็ร็ม่ศาสต้ร์็
• สัม่นา หัวัข้อ ESG: โอกาสและควัาม่เส้�ยงทุ้�บื้ริ็ษััทุควัร็ร้่็ สม่าคม่บื้ริ็ษััทุจด้ทุะเบ้ื้ยนไทุย
• สัม่นา Road to Certify with CAC ครั็�งทุ้� 4/2564 แนวัร่็วัม่ต่้อต้้านคอร์็รั็ปชัั้นของภาคเอกชั้นไทุย
• ชุั้ด้หลักส่ต้ร็กลยุทุธ์ด้้านควัาม่ยั�งยืนของธุร็กิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่็นทุ้� 3 

ต้ลาด้หลักทุรั็พย์แห่งปร็ะเทุศไทุย

การอบรมกรรมการ	:

• Company Secretary Program (CSP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)
• Board Reporting Program (BRP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 

• Effective Minute Taking (EMT) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถานบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2562 - ปัจจุบัื้น นักลงทุุนสัม่พันธ์
• 2560 - ปัจจุบัื้น เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุ
• 2560 - ปัจจุบัื้น ผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายกำากับื้ด่้แลกิจการ็ 
• 2559 - 2560 Assistant Accounting Division Manager กลุ่ม่บื้ริ็ษััทุ เต้้ยวัฮงส้ลม่ จำากัด้
• 2557 - 2559 ผู้่้ช่ั้วัยผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้และการ็เงิน บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

นางสาวมยุร่ย์	ส่ที่า
(อายุ	40	ป)ี

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.00%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

แบบ 56-1 (One Report) ประจำำ�ปี 2564240



เอกสารแนบ	2
รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้างานติรวจสอบภายใน

คุณวุฒิที่างการศ้กษัา	/	ประวัติิการอบรม	:	

• ปริ็ญญาต้ร้็ สาขาการ็บัื้ญช้ั้ ม่หาวิัทุยาลัยการ็จัด้การ็และเทุคโนโลย้อิสเทิุร์็นภาคต้ะวัันออกเฉ้ยง
เหนือ

การอบรมกรรมการ	:

• Financial Statements for Directors (FSD) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Company Secretary Program (CSP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Company Reporting Program (CRP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD)
• Board Reporting Program (BRP) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• Effective Minutes Taking (EMT) สม่าคม่ส่งเสริ็ม่สถาบัื้นกร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุไทุย (IOD) 
• หลักส่ต้ร็ การ็ศึกษัาควัาม่เป็นไปได้้ของโคร็งการ็ลงทุุน (FEASIBILITY STUDY) 

 ม่หาวิัทุยาลัยธร็ร็ม่ศาสต้ร์็

ประสบการณ์การที่ำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	โดยสังเข่ป	:

• 2564 - ปัจจุบัื้น ผู้่้อำานวัยการ็ฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายใน
• 2561 - ปัจจุบัื้น ทุ้�ปรึ็กษัาคณะกร็ร็ม่การ็บื้ริ็หาร็
• 2561 - 2564 กร็ร็ม่การ็บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้ (ม่หาชั้น)
• 2559 - 2561 ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายต้ร็วัจสอบื้ภายใน บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้
• 2558 - 2559 เลขานุการ็บื้ริ็ษััทุ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้
• 2557 - 2558 ผู้่้จัด้การ็ฝ่่ายบัื้ญช้ั้ บื้ริ็ษััทุ ด่้โฮม่ จำากัด้

ความสัมพัันธ์ที่างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:

- ไม่่ม้่ -

นางสาวพิักุล	สมวัน
(อายุ	49	ปี)

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างติรง

0.01%

สัดส่วนการถ่ือหุ้น
ที่างอ้อม

-	ไม่ม่	-

สัดส่วนการถ่ือหุ้นโดย
คู่สมรสและบุติรท่ี่�ยัง
ไม่บรรลุนิติิภาวะ

-	ไม่ม่	-

บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััดู (มห�ชน) 241



ศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง

อุบลราชธานี
นครราชสีมา
รังสิต
ขอนแก่น
อุดรธานี
พระราม 2
บางบัวทอง
เชียงใหม่
บางนา
เพชรเกษม
สุรินทร์
มาบตาพุด
แหลมฉบัง
บ่อวิน
ชลบุรี
สุราษฏร์ธานี

37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
412 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
185/5 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
678 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
888 ม.11 บ้านท่าตูมทอง ถ.มิตรภาพ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
88/8 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
88 ม.5 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
88/8 ม.3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลําพูน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
88/8 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
88/88 ม.11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
483 ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
288/88 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
88/111 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรี 20150 99
88/8888 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
178 ม.7 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
83/8 ม.5 ถ.กาญจนวิธี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี 84000

โทร. 045-959-888
โทร. 044-009-888
โทร. 02-023-8844
โทร. 043-009-899
โทร. 042-180-909
โทร. 034-119-699
โทร. 02-023-8877
โทร. 052-135-299
โทร. 033-050-898
โทร. 034-114-419
โทร. 044-069-989
โทร. 033-010-899
โทร. 033-678-899
โทร. 033-679-800
โทร. 033-048-788
โทร. 077-954-988

สาขาขนาดใหญ่

แม็คโคร สาทร
บ๊ิกซี บางพลี
เทสโก้ โลตัส โคราช
เทสโก้โลตัส บางนา
ตลาดชัชวาล คลอง 7
ตลาดไทยสมบูรณ์ รังสิตคลอง 3
ตลาดรวยทรัพย์ บางพลี
ตลาดไทยรุ่งทิพย์ คลองด่าน
ตลาดทับยาว ลาดกระบัง
ตลาดมารวย

1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
89 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
14/9 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
99/14 ม.4 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
58/109 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12150
55 ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
98 ม.7 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
398/4 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
9/78 ม.18 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 061-028-2777
โทร. 061-028-4774
โทร. 063-021-4411
โทร. 063-021-4433
โทร. 061-027-1777
โทร. 061-029-5777
โทร. 061-028-3000
โทร. 061-029-0077
โทร. 061-023-5335
โทร. 045-352-888

สาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo)
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