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ส่วนท่ี 1: กำรประกอบธรุกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

โครงสรำ้งและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 1 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

บรษิทั ดู เดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัฯ) ด ำเนินธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์ูแลและบ ำรุงผวิ 
(Skin Care) ที่มีคุณภำพสูงภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท อำทิเช่น “ SNAILWHITE” “NAMU LIFE” 
“OXE’CURE” และ “SoS”  และ  จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปำกภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “SPARKLE” 
อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “LESASHA” บรษิัทฯด ำเนินงำนภำยใต้แนวคดิ “BEAUTY IS 
HEALTHY” ที่เชื่อว่ำควำมสวยที่แท้จรงิคอืกำรมสีุขภำพดใีนแบบที่เป็นคุณ ซึ่งแนวคดิดงักล่ำวได้สะท้อนผ่ำนกำร
คดิค้นนวตักรรมและกำรออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ที่ครอบคลุมกำรดูแลสุขภำพ ทัง้ภำยนอกและภำยใน 
มุง่หวงัใหล้กูคำ้มสีุขภำพดเีปล่งปลัง่จำกภำยในอย่ำงเป็นธรรมชำต ิ 

บรษิัทฯมุ่งมัน่คดัสรรวตัถุดิบอย่ำงพถิีพถิันจำกบรษิัทผู้ผลติชัน้น ำจำกนำนำประเทศ โดยพิจำรณำจำก
คุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือเป็นล ำดบัแรก อีกทัง้ บรษิัทฯ ได้พฒันำกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ เพื่อ
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพปลอดภยั พรอ้มน ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เป็นส่วนนึงในกำรรงัสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละมุง่เน้นกำรมี
ส่วนรว่มของพนกังำนเพื่อปรบัปรงุวธิกีำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหด้ขีึน้อยูเ่สมอ ตลอดจนกำรวจิยัและ
พฒันำ คดิคน้ผลติภณัฑใ์ห้มคีวำมแปลกใหม่ ควบคู่ไปกบักำรศกึษำทศิทำงของตลำด เพื่อทีจ่ะตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภค โดยบรษิทัฯ มุง่เน้นกำรพฒันำสนิคำ้ทีม่คีวำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่อยำ่งต่อเนื่อง 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. บจก. นามุ ไลฟ์ พลสั จดัตัง้ขึน้ในเดอืนมนีำคม 2558 เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภำยในประเทศ ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
2. บจก. ด ูอินฟินิท ดรีม จดัตัง้ขึน้ในเดอืนตุลำคม 2560 เพื่อขยำยธรุกจิไปยงัต่ำงประเทศใหแ้ก่บรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
3. บจก. ดรีม เดอรม์าโทโลจี จดัตัง้ขึน้ในเดอืนมนีำคม 2561 เพื่อขยำยธรุกจิของบรษิทัฯ ไปสู่ผลติภณัฑเ์วชส ำอำง ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 95 
4. บจก. สกิน เมค สไมส ์จดัตัง้ขึน้ในเดอืนมถิุนำยน 2561 เพื่อขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ ไปสู่ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ Millennials ซึ่งบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 70 
5.  บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดด้ิง จดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ ท ำกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในเดือนมกรำคม 2561 เพื่อท ำหน้ำที่จ ำหน่ำยสินค้ำของบรษิัทฯ ใน

ต่ำงประเทศ ซึง่ถอืหุน้โดย บจก. ดู อนิฟินิท ดรมี ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
6. บจก. ด ูเดย ์ดรีม โฮลด้ิง จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์ท ำกำรจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเดอืนมกรำคม 2561 เป็น Holding Company เพื่อลงทนุในธรุกจิของบรษิทัฯ 

ในต่ำงประเทศ ซึง่ถอืหุน้โดย บจก. ดู อนิฟินิท ดรมี ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
7. บจก. ด ูเดย ์ดรีม ฟิลิปปินส ์คอรป์อเรชัน่ จดัตัง้ในประเทศฟิลปิปินส ์ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุตำมกฎหมำยของประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ใน

เดอืน สงิหำคม 2561 เพื่อขยำยธรุกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิของบรษิทัฯ ในต่ำงประเทศ ซึง่ถอืหุน้โดย บจก. ดู เดย ์ดรมี โฮลดิง้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 
8. บจก.คิวรอน บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรเขำ้ซือ้กจิกำร บจก.ควิรอน ในสดัส่วนรอ้ยละ 76 เมื่อวนัที ่5 มนีำคม 2563 เพื่อขยำยธรุกจิในกลุ่มผลติภณัฑอ์ปุกรณ์ตกแตง่

ทรงผม “Lesasha” และผลติภณัฑด์ูแลชอ่งปำก “Sparkle” 
9. บจก.อเลก็ซ่ี เทรนน่ิง แอนด ์คอลซลัต่ิง บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรเขำ้ซือ้กจิกำร บจก.อเลก็ซี ่เทรนนิ่ง แอนด ์คอลซลัติง่ ในสดัส่วนรอ้ยละ 76 เมื่อวนัที ่5 มนีำคม 

2563 เพื่อขยำยธรุกจิกำรบรหิำรบุคคลกรเพื่อรบัรองกำรขำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทัในเครอื 
10. บจก.เจ เอม็ เอส บรษิทัฯ ได้เขำ้ลงทุนใน บจก.เจ เอม็ เอส ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 โดยร่วมมอืกบั GP Club คู่ค้ำจำกประเทศเกำหล ีเพื่อขยำยธุรกจิรองรบักลุ่ม

นกัทอ่งเทีย่ว และกำรส่งออกสนิคำ้ไปขำยประเทศจนี 
11. ทุกบริษทัย่อย มีสดัส่วนการถือหุ้นและสดัส่วนการออกเสียงเท่ากนั 
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วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ กำรเป็น 1 ใน 3 ของบรษิทัชัน้น ำดำ้นควำมงำมในภูมภิำคเอเชยี 
พนัธกิจ เรำจะสรำ้งสรรคใ์หทุ้กคนมผีวิสุขภำพดเีพื่อผวิสวยทีแ่ทจ้รงิ 
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะกำ้วเป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของบรษิทัชัน้น ำดำ้นควำมงำมในภมูภิำคเอเชยี โดยมเีป้ำหมำยดงันี้  

1. เพิม่ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  รวมถงึขยำยช่องทำงจดัจ ำหน่ำยและท ำกำรตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยสำมำรถเขำ้ถงึผลติภณัฑไ์ด้ง่ำย และสำมำรถจดจ ำเครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ ไดเ้ป็น
อยำ่งด ี
2. พฒันำระบบภำยในขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน อกีทัง้ ยงั
รกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดต่ีอคู่ค้ำ ในกำรช่วยเหลอืพฒันำสงัคมและรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อควำมยัง่ยนืใน
ระยะยำว 

ค่านิยมองคก์ร 
DYNAMIC  เตบิโตอยำ่งคล่องแคล่ว และพรอ้มปรบัตวัอยูเ่สมอ 
DIFFERENT มคีวำมแปลกใหม่ และแตกต่ำงอยำ่งสรำ้งสรรค์ 
DEVELOP มุง่มัน่พฒันำอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อควำมยัง่ยนืและมัน่คง 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 

ความเป็นมา 
บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่20 กนัยำยน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 
ล้ำนบำท โดยกลุ่มครอบครวัพรพัฒนำรกัษ์ เพื่อประกอบธุรกิจรบัจ้ำงผลิตและบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจ
ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ (OEM) ต่อมำในปี 2556 บรษิทัฯ ไดม้องเหน็โอกำสในกำรสรำ้งเครือ่งหมำยกำรคำ้ (Trademark) 
เป็นของตวัเอง เนื่องจำกบรษิทัฯ มคีวำมเชีย่วชำญในกำรผลติ ประกอบกบัมองเหน็โอกำสกำรเตบิโตในอนำคตที่ดี
ของตลำด บรษิทัฯ จงึเริม่ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์ูแลและบ ำรุงผวิภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“NAMU LIFE” และ “SNAILWHITE” ซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีสำรสกัดจำกเมือกหอยทำกเป็น
ส่วนประกอบ ในช่วงปี 2556 ถงึ 2562 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัควำมนิยมและเป็นทีรู่จ้กัมำกขึน้ เหน็ไดจ้ำกผล
ประกอบกำรของบรษิัทฯ ที่มกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำเหตุหลกัมำจำกผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ เน้นกำรใช้
วตัถุดิบคุณภำพสูงมคีุณประโยชน์ในกำรบ ำรุงผิวและเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นที่เน้นควำมสวยงำมแบบธรรมชำติ 
ประกอบกับแผนกำรตลำดของบรษิัทฯ ที่มกีำรใช้บุคคลที่มชีื่อเสียงเป็นพรเีซนเตอร์ให้กับผลิตภณัฑ์ กำรออก
ผลติภณัฑใ์หม ่และกำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
พฒันาการท่ีส าคญั 
 
ปี 2553 
ก่อตัง้บรษิทั ดู เดย ์ดรมี จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกจิรบัจำ้งผลติและบรกิำรให้ค ำปรกึษำผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิ (OEM) 
บรษิทัฯโดยครอบครวัพรพฒันำรกัษ์ ในเดอืนกนัยำยน 2553 ด้วยทุนจดทะเบยีนและช ำระแล้วเริม่ต้น 1 ล้ำนบำท 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ 
 
ปี 2554 
เริม่ประกอบธุรกิจผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์บ ำรุงผวิ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “NAMU LIFE” ตัง้ชื่อกลุ่ม
ผลติภณัฑว์่ำ “SNAILWHITE” โดยมคีรมีบ ำรุงผวิหน้ำเป็นผลติภณัฑ์แรก คอื NAMU LIFE SNAILWHITE SNAIL 
SECRETION FILTRATEMOISTURE FACIAL CREAM (“NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream”) ใน เดือน
มนีำคม เริม่น ำเสนอผลติภณัฑ์ผ่ำนช่องทำงสื่อโซเชยีลมเีดยี (Social Media) และกระจำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำงผู้จดั
จ ำหน่ำยในรำ้นคำ้แบบดัง้เดมิ (Traditional Trade) 
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ปี 2555 

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้จำก 1 ลำ้นบำท เป็น 10 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท ในเดอืน
มถุินำยน เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

 เริม่ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นคำ้สมยัใหม่ (Modern Trade) เพื่อเป็นกำรเขำ้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ำก
ขึ้น โดยเริม่ต้นขำยผ่ำนห้ำงบิ๊กซี ร้ำนวตัสนั และร้ำนบู๊ทส์ ในเดือนพฤษภำคม สิงหำคม และกันยำยน 
ตำมล ำดบั 

 เริม่พฒันำสนิค้ำใหม่ โดยกำรออกผลติภณัฑ ์ซึ่งเป็นกำรเพิม่ผลติภณัฑใ์นกลุ่มบ ำรุงผวิหน้ำ ให้ครอบคลุม
กำรใชง้ำนของลูกคำ้มำกยิง่ขึน้ รวมถงึขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกคำ้ทีต่้องกำรบ ำรุงผวิกำย และจดัจ ำหน่ำยชุด
ของขวญั (Gift Set) ซึง่รวมหลำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไวด้ว้ยกนั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหลู้กค้ำซื้อเป็น
ของขวญัในโอกำสพเิศษและเป็นของทีร่ะลกึส ำหรบันกัท่องเทีย่ว 

 เริม่ขยำยธุรกจิไปในต่ำงประเทศด้วยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เขำ้สู่ภูมภิำคอำเซยีน ได้แก่ 
ประเทศฮ่องกง จนีพมำ่ และกมัพชูำ 

ปี 2556 

 ขยำยฐำนกำรผลติโดยกำรลงทุนซือ้ทีด่นิพรอ้มโรงงำน ทีส่วนอุตสำหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 
และเริม่ด ำเนินกำรปรบัปรุงโรงงำนแห่งใหม่ในเดอืนธนัวำคม ดว้ยมลูค่ำเงนิลงทุน 58 ลำ้นบำท แลว้เสรจ็ใน
เดอืนกนัยำยน 2559 และเริม่ด ำเนินกำรผลติในเดอืนตุลำคม 2559 

 ก่อตัง้บรษิัทย่อย บรษิัท นำมุ ไลฟ์ พลสั จ ำกดั (“นำมุ ไลฟ์ พลสั”) ในเดอืนมนีำคม ด้วยทุนจดทะเบยีน 
5,000,000 บำท มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ โดยมทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ ณ วนัที่
จดัตัง้ เท่ำกบั 1,250,000 บำท 

 มลูค่ำหุน้ช ำระแลว้หุน้ละ 25 บำท เพื่อประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิของบรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ณ วนัจดัตัง้ในสดัส่วนรอ้ยละ 69 

 เริม่จ ำหน่ำยผลติผลติภณัฑ์ขนำดเล็ก เช่น NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ขนำด 5 มลิลลิติร 
(“มล.”) NAMU LIFE SNAILWHITE Sunscreen ขนำด 15 มล. NAMU LIFE SNAILWHITE Cleansing 
ขนำด 50 มล. และ NAMU LIFE SNAILWHITE Concentrate Facial Cream ขนำด 5 มล. โดยจ ำหน่ำย
ผ่ำนรำ้นสะดวกซื้อชัน้น ำ เพื่อเป็นขนำดทดลอง เจำะกลุ่มผู้บรโิภคที่ไม่เคยใช้ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ หรอื
เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิควำมสะดวกในกำรพกพำ 
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ปี 2559 

 ในเดือนมนีำคม ได้มกีำรปรบัโครงสร้ำง โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 50 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้ทุนจด
ทะเบยีนและช ำระแลว้ของบรษิทัฯ เพิม่เป็น 60 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 500,000 หุน้ (1) 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิกลุ่มครอบครวัพรพฒันำรกัษ์และ (2) เพื่อท ำกำรแลกหุน้ (Share Swap) กบัผูถ้อืหุน้เดมิ
ของ นำมุ ไลฟ์ พลสั ในอัตรำส่วน 4 หุ้นของนำมุ ไลฟ์ พลสั ต่อ1 หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ท ำให้
ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน นำม ุไลฟ์ พลสั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.74 และท ำกำรซือ้หุน้ใน
ส่วนทีเ่หลอืจ ำนวน 126 หุน้ ในรำคำ 100 บำท จำกกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ บจก.นำมุ ไลฟ์ พลสั ท ำใหบ้รษิทัฯ
มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ บจก.นำม ุไลฟ์ พลสั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง บรษิทัฯ ไดม้กีำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 60 ลำ้นบำท เป็น 225 ลำ้นบำท เพื่อ
เป็นเงนิทุนในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ออกผลติภณัฑใ์หม่ เพื่อขยำยตลำดไปจบักลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผวิหน้ำ
ดว้ยนวตักรรมใหมใ่นรปูแบบของสบู่กอ้นในซองตำข่ำย และผลติภณัฑค์รมีอำบน ้ำนวตักรรมใหม่ทีม่ลีกัษณะ
เนื้อครมีเป็นโลชัน่ 

 ปรบัปรุงโรงงำนใหม่ในส่วนของกำรผลติ แลว้เสรจ็ในเดอืนกนัยำยน และเริม่ด ำเนินกำรผลติในเดอืนตุลำคม
โดยเริม่จดัตัง้รำ้นคำ้ของบรษิทัฯ ภำยใตช้ื่อรำ้น NAMU LIFE ในเดอืนพฤศจกิำยน 

 

ปี 2560 

 จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ดู เดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที่ 
22 มนีำคม 2560 และเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุ้นทีต่รำไว ้จำกเดมิหุน้ละ 100.00 บำท เป็นมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
1.00 บำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 225 ลำ้นบำท เป็น 318 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และจดัสรร (1) หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไมเ่กนิ 76 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำทเพื่อ
เสนอขำยแก่ประชำชน (IPO) (2) หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 2 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้้นละ 1.00 
บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บรหิำร และ/หรอืพนักงำนของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย ตำม
โครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนักงำนของบรษิัทฯ 
และ/หรอืบรษิทัยอ่ย (ESOP) และ (3) หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไมเ่กนิ 15 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซึง่เป็นนักลงทุนสถำบนั เสนอขำย ใหแ้ก่ 
North Haven Thai Private Equity Clarity 15,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในรำคำหุ้น
ละ 29.87 North Haven Thai Private Equity Clarity (“NHTPEC”) เป็นนิติบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้นเพื่อซื้อหุ้น
บรษิทัฯ โดยม ีNorth Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”) เป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทำงออ้ม   
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 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวน 76 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) และเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 
2560 

 
ปี 2561 

 เดอืนมกรำคม บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย 3 บรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิ และรองรบั
กำรขยำยธุรกจิในอนำคต ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์ทำงภำษต่ีำงๆบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว ไดแ้ก่  

(1) บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี เพื่อเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิส ำนกังำนใหญ่ขำ้มประเทศ (“International 
Headquarter” หรอื “IHQ”) ทีถ่อืหุน้ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในต่ำงประเทศของบรษิทัฯ  
(2) บจก. ดู เดย์ ดรมี เทรดดิ้ง ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อขำยสินค้ำของบรษิัทฯ ให้แก่ลูกค้ำใน
ต่ำงประเทศ  
(3) บจก. ดู เดย ์ดรมี โฮลดิ้ง ในประเทศสงิคโปร ์เป็น Holding Company เพื่อลงทุนในธุรกจิของ
บรษิทัฯ ในต่ำงประเทศ โดยเมือ่วนัที ่12 ตุลำคม 2560 บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 

 เดอืนมนีำคม บรษิทัฯ ไดก่้อตัง้บรษิทัย่อย บจก. ดรมี เดอรม์ำโทโลจ ีดว้ยทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บำท 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น เพื่อประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เวชส ำอำง 
Oxe’Cure โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ ณ วนัจดัตัง้ในสดัส่วนรอ้ยละ 95 และในเดอืนเมษำยน บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวได้
เขำ้ซือ้เครือ่งหมำยกำรคำ้ผลติภณัฑเ์วชส ำอำงแบรนด ์ Oxe’Cure จำก บจก. เวลโกร เมด 

 จดัตัง้บรษิทัย่อย บจก. สกนิ เมค สไมส ์ในเดอืนมถุินำยน ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บำท มูลค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 100 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ เพื่อประกอบธุรกจิผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทีม่ปัีญหำผวิ
แห้งขำดควำมชุ่มชื้น ไม่กระจ่ำงใส มรีิว้รอยหย่อนคล้อยและส ำหรบักลุ่มลูกค้ำที่มไีลฟ์สไตล์มนิเลนเนียล 
(Millennials) ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ SoS (เอะส ึโอ เอะส)ึ และ PRETTiiFACE’s (พรติตีเ้ฟส) โดยบรษิทั
ฯ ถอืหุน้ ณ วนัจดัตัง้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 

 บรษิทัฯ ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิของบรษิัทฯ ในประเทศฟิลปิปินส์ โดย บจก. ดู 
เดย ์ดรมี โฮลดิง้ (บรษิทัยอ่ย) เขำ้ซือ้หุน้เพิม่ทุนใน บจก. ด ูเดย ์ดรมี เคซเีอ ฟิลปิปินส ์คอรป์อเรชัน่ จ ำนวน 
33,660,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เปโซฟิลปิปินส์ คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย คดิเป็น
มลูค่ำรวม 33,660,000 เปโซฟิลปิปินส ์หรอืเทยีบเท่ำ 21.17 ลำ้นบำท และไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุน
ตำมกฎหมำยของประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2561 ซึง่ไดม้กีำรเปลี่ยนชื่อ
เป็น บจก. ด ูเดย ์ดรมี ฟิลปิปินส ์คอรป์อเรชัน่ ในเวลำต่อมำ 
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ปี 2563 

 เมือ่วนัที ่5 มนีำคม บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรเขำ้ซือ้กจิกำร ในสดัส่วนรอ้ยละ 76 จำกผูถ้อืหุน้เดมิของ บจก. 
ควิรอน และ บจก. อเลก็ซี ่เทรนนิ่ง แอนด ์คอลซลัติ้ง เพื่อขยำยธุรกจิในกลุ่มผลติภณัฑอุ์ปกรณ์ตกแต่งทรง
ผม “Lesasha” และผลติภณัฑด์แูลช่องปำก “Sparkle” รวมทัง้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคล
ทีร่องรบักำรขำยสนิคำ้ของบรษิทั  

 เดอืนเมษำยน บรษิทั สกนิ เมค สไมส ์จ ำกดั (“SMS”) บรษิทัยอ่ย ไดร้ว่มลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 40 รว่มกบั  
GP Club Company Limited (“GPC”) ซึง่เป็นบรษิทัจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์ูแลผวิขนำดใหญ่สญัชำตเิกำหล ี
เพื่อจดัตัง้ บจก. เจ เอม็ เอส โกลบอล โซลชูนั เพื่อจ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไปยงักลุ่มประเทศในแถบ
เอเชยี 
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รายงานการใช้เงินเพ่ิมทุน 

 

ตำมที่ บรษิัท ดู เดย์ ดรมี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปครัง้แรก 
(“IPO”) เมือ่วนัที ่14-18 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 76,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 53 บำท และไดน้ ำหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุน เป็นจ ำนวน 4,028.00 ล้ำนบำท ซึ่งภำยหลงัหกัค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยในกำรเสนอขำยหุ้น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในครัง้นี้แลว้ คงเหลอืเป็นเงนิจ ำนวน 
3,940.88 ลำ้นบำท 

 
บรษิทัฯ ขอรำยงำนกำรใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ดงันี้ 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

วตัถปุระสงค ์
แผนการใช้เงิน 

(โดยประมาณ) 

จ านวนเงินท่ีใช้ไป 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

จ านวนเงิน

คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

1. ขยายธรุกิจของบริษทัฯ  406.00 83.08 322.92 

1.1 ขยำยพืน้ทีโ่รงงำน ซือ้เครือ่งจกัร และ
ขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ 256.00 18.96 237.04 

1.2 ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและ
เสรมิสรำ้งศกัยภำพศูนยก์ระจำยสนิคำ้ 40.00 0.00 40.00 

1.3 ปรบัปรงุส ำนกังำนของบรษิทัฯ และวำง
ระบบเครอืขำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 50.00 26.15 23.85 

1.4 ปรบัปรงุฝ่ำยวจิยัและพฒันำของบรษิทัฯ 60.00 37.97 20.03 

2. เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน 3,534.88 1,799.26 1,735.62 

รวมทัง้ส้ิน 3,940.88 1,882.35 2,058.53 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1. ธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์ูแลและบ ำรุงผวิ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิัทและ
บรษิทัยอ่ย ดงันี้คอื 

 เครือ่งหมำยกำรคำ้  “NAMU LIFE”  กลุ่มผลติภณัฑว์่ำ “SNAILWHITE”  
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “PRETTII FACE” 

โดยผลติภณัฑภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ดงักล่ำว ถูกจดัจ ำหน่ำยผ่ำนบรษิทัย่อย คอื บจก. นำมุ ไลฟ์ พลสั ซึง่หนึ่ง
ในบรษิทัจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

2. ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัยอ่ย 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัยอ่ย อำทเิช่น 

 เครือ่งหมำยกำรคำ้  “OXE’CURE” ผลติภณัฑส์ ำหรบัผูม้ปัีญหำสวิและผวิแพง้ำ่ย  
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “SoS” ผลติภณัฑด์แูลและบ ำรงุผวิอยำ่งล ้ำลกึ 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “PRETTII FACE” ผลติภณัฑด์แูลและบ ำรงุผวิส ำหรบักลุ่มวยัรุน่ 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “LESASHA” อุปกรณ์/เครือ่งมอืตกแต่งทรงผม 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “SPARKLE” ผลติภณัฑด์แูลช่องปำก ยำสฟัีน แปรงสฟัีน 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “JASON” อุปกรณ์ออกก ำลงักำย 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “@HOME” เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้น 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “EMJOI” อุปกรณ์ก ำจดัขน 
 เครื่องหมำยกำรค้ำ “SMOOTH SKIN” อุปกรณ์ก ำจดัขนด้วยแสงควำมเข้มข้นสูง ( IPL – Intense Pulse 

Light) 
 เครือ่งหมำยกำรคำ้ “BEAR” เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำส ำหรบักำรท ำอำหำร 
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โครงสร้างรายได้ของของกลุ่มบริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

สายผลิตภณัฑ ์ 2561 2562 2563 
ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
1) ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ 689.76 52.90 533.15 66.94 299.38 18.8 
2) ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดผวิ 39.39 3.02 135.76 17.04 111.86 7.0 
3) ผลติภณัฑค์รมีกนัแดดและเครือ่งส ำอำง 127.77 9.80 20.70 2.60 24.29 1.5 
4) อุปกรณ์/เครือ่งมอื ของใชส้่วนบุคคล 98.49 7.55 - - 389.09 24.5 
5) สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 32.12 2.46 -  202.36 12.7 
6) ชุดของขวญั 287.08 22.02 83.18 10.44 47.20 3.0 
7) ผลติภณัฑอ์ื่น 0.17 0.01 1.38 0.18 4.48 0.3 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑภ์ายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย – รวม 

1,274.78  97.76 774.17  97.20 1,078.66  67.8 
หกั ส่วนลด (25.15) (1.93) (45.11) (5.66) (78.32) (4.9) 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑภ์ายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯ และบริษทั

ย่อย – สทุธิ 
1,249.63  95.83 729.06  91.54 1,000.34  62.9 

รายได้อ่ืน/1 54.35  4.17 67.38  8.46 589.94  37.1 

รายได้รวม 1,303.98  100.00 796.44  100.00 1,590.28  100.0 
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ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

1) เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมกีลุ่มผลติภณัฑเ์พยีง 1 กลุ่มคอื “SNAILWHITE” ทีม่สี่วนผสมหลกัมำ
จำกสำรสกดัจำกเมอืกหอยทำก อกีทัง้สำรสกดัเขม้ขน้จำกธรรมชำตอิื่น ทีจ่ะช่วยบ ำรงุผวิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ
เหมำะส ำหรบัทุกสภำพผวิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลิตภณัฑ ์NAMU LIFE SNAILWHITE MOISTURE FACIAL CREAM 
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ปัจจบุนัมผีลติภณัฑ ์“NAMU LIFE SNAILWHITE” จ ำหน่ำยรวมทัง้สิน้ 21 ผลติภณัฑ ์ครอบคลุมกำรดแูลและกำรท ำ
ควำมสะอำดผวิ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 

 กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว ประกอบไปดว้ย 14 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์“NAMULIFE SNAILWHITE” 
กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว 

ขนาด 
 

ราคา 
 

ผลิตภณัฑบ์ ารงุผิวหน้า   
1) FACIAL MOISTURE CREAM 50 มล.  950 บำท 
2) MASK SHOT 12 ชิน้ 

5 ชิน้ 
1 ชิน้ 

1,660 บำท 
690 บำท 
139 บำท 

3) MIRACLE INTENSIVE REPAIR  30 มล.  1,190 บำท 
4) GOLD FACIAL CREAM 50 มล. 

7 มล. 
990 บำท 
39 บำท 

5) GOLD SERUM 6 มล. 49 บำท 
6) GOLD ESSENCE WATER 150 มล. 790 บำท 
7) GOLD TRIPLE LIFT SERUM 30 มล.  1,390 บำท 
8) SERUM 7 มล. 39 บำท 
9) WHITENING ANTI-POLLUTION  30 มล. 

7 มล. 
590 บำท 
39 บำท 

10) SAKURA HAZEL SOOTHING ESSENCE 
GEL 

20 มล. 49 บำท 

11) 7 DAYS MASK SHEETS 7 ชิน้ 
1 ชิน้ 

350 บำท 
99 บำท 

12) ICY MASK 7 มล. 
30 มล. 

39 บำท 
690 บำท 

ผลิตภณัฑบ์ ารงุผิวกาย   

13) BODY BOOSTER SPF30/PA+++ 350 มล. 399 บำท 

14) BODY BOOSTER 400 มล. 399 บำท 
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 กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิว ประกอบไปดว้ย 5 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์“NAMULIFE SNAILWHITE” 
กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิว 

ขนาด 
 

ราคา 
 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิวหน้า   

1) CLEANSING 151 มล.  490 บำท 

2) WHIP SOAP 100 มล. 199 บำท 

3) WHITE SOAP 50 มล. 59 บำท 

4) FACIAL JELLY WASH 100 มล. 199 บำท 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิวกาย   

5) CRÈME BODY WASH  
 NATURAL WHITE 
 DEEP MOISTURE 
 AROMA RASHALL ROSE 

500 มล. 199 บำท 

 

 กลุ่มผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดและเคร่ืองส าอางค ์ประกอบไปดว้ย 2 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“NAMULIFE SNAILWHITE” 

ครีมกนัแดดและเครื่องส าอางค ์
ขนาด 

 
ราคา 

 

1) SUNSCREEN CC CREAM     50 มล. 
6 มล. 

690 บำท 
39 บำท 

2) SUNSCREEN 51 มล. 690 บำท 

 

 ชุดของขวญั (Giftset)  เป็นกำรน ำผลติภณัฑ ์“NAMU LIFE SNAILWHITE” มำจดัเป็นชุด
ของขวญัตำมควำมตอ้งกำรบ ำรงุผวิ  

 
 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 15 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

การตลาดและการแข่งขนั   
กำรสรำ้งเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑแ์ละเครื่องหมำยกำรคำ้ใหเ้ป็นทีจ่ดจ ำของผูบ้รโิภค (Brand Awareness) ปัจจุบนั
บรษิทัฯ ไดข้ยำยจ ำนวนบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์ครือ่งส ำอำงบ ำรุงผวิ 
นอกจำกเครื่องหมำยทำงกำรค้ำทีแ่ตกต่ำงกนัแลว้ ยงัมอีงคป์ระกอบหลกัต่ำงๆ ทีแ่ตกต่ำงกนัดว้ยเช่น ภำพลกัษณ์
ของผลติภณัฑ ์นโยบำยทำงกำรตลำด กลุ่มเป้ำหมำย ระดบัรำคำ และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดงันัน้ในแต่ละแบรนด์
สนิค้ำได้มกีำรวำงกลยุทธ์ที่แตกต่ำงให้เหมำะสมและเข้ำถึงกลุ่มผู้บรโิภคที่มคีวำมต้องกำรที่หลำกหลำย  แบรนด์ 
“SNAILWHITE” (สเนลไวท์) เน้นในเรื่องกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ
เอกลกัษณ์ของควำมเป็น Premium Mass คือผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภำพสูงแต่จ ำหน่ำยในรำคำที่จบัต้องได้ เน้นท ำ
กำรตลำดที่สรำ้งควำมเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ ์ด้วยกำรเลอืกสรรบุคคลที่มชีื่อเสยีงระดบั Superstar แถวหน้ำของ
เมอืงไทย ที่มคีวำมโดดเด่นเรื่องควำมงำมและเป็นที่ยอมรบัของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเป็นพรเีซนเตอร์น ำ เสนอ
ผลติภณัฑ์ เพื่อสร้ำงกำรจดจ ำและควำมน่ำเชื่อถือในกลุ่มผู้บรโิภค ในปี 2562 บรษิัทฯ เน้นกำรเสรมิสร้ำงควำม
แขง็แรงใหก้บักลุ่มผลติภณัฑ ์“Gold” ดว้ยกำรน ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่ NAMU LIFE SNAILWHITE Gold Triple Lift 
Serum ทัง้แบบขวดปัม๊ และแบบซอง เพื่อให้ธุรกจิเตบิโตไปในทศิทำงเดยีวกนักบัตลำดปัจจุบนั ที่กลุ่มผลติภณัฑ ์
Anti-Aging Segment (ต้ำนริว้รอย) มอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตสูงกว่ำ 5% เทยีบเท่ำกบั Whitening Segment (ผวิขำว) 
นอกจำกนี้ ในช่วงปลำยปี 2562 สเนลไวท์ยงัได้กระตุ้นตลำดผลติภณัฑ์ป้องกนัแสงแดด Facial Sunscreen ด้วย 
เนื่องจำกตลำดผลติภณัฑก์นัแดดนัน้เป็นตลำดทีม่กีำรเจรญิเตบิโตสูง (มำกกว่ำ 8%)และมแีนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้เรือ่ยๆ 
เนื่องดว้ยสภำวะแวดลอ้ม และมลภำวะทีสู่งขึน้ในปัจจุบนั แมว้่ำจะเป็นผลติภณัฑท์ีเ่คยมอียู่แลว้ แต่กไ็ดร้บักำรตอบ
รบัจำกผูบ้รโิภคในอตัรำทีน่่ำพงึพอใจมำกกว่ำ 20% ตลำดผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดและบ ำรุงผวิในปี 2562 ทีผ่่ำน
มำมภีำวะกำรแขง่ขนัทีดุ่เดอืด หลำยแบรนดเ์กดิขึน้ใหม ่มสีนิคำ้ใหมอ่อกสู่ตลำดเกอืบทุกสปัดำห ์รวมถงึกำรน ำเสนอ
โปรโมชัน่และกจิกรรมทำงกำรตลำดอื่นๆ เพื่อผลกัดนัสนิคำ้มคีวำมรุนแรงมำกขึน้ ท ำใหผู้บ้รโิภคมทีำงเลอืกมำกขึน้ 
พฤตกิรรมหนึ่งทีต่ำมมำและสำมำรถเหน็ไดช้ดัมำกขึน้คอื กำรทดลองสนิคำ้ใหม่ๆ จงึเป็นปัจจยัหนึ่งทีผู่้ ผลติทัง้รำย
ใหญ่และรำยเลก็ ทัง้แบรนดใ์นประเทศ และ แบรนดต่์ำงประเทศ มำพฒันำและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีม่ขีนำดบรรจุ
ทีเ่ลก็ลง ท ำใหม้รีำคำย่อมเยำวม์ำกขึน้ กระตุ้นท ำใหเ้กดิกำรทดลองใช้และน ำไปสู่กำรเพิม่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่
มำกขึน้ ซึง่นับว่ำเป็นกลยุทธ์ทีส่ำมำรถตอบสนองสภำพเศรษฐกจิทีฝื่ดเคอืงปัจจุบนัไดค้่อนขำ้งรวดเรว็ผลกระทบที่
เหน็ได้ชดัอกีอย่ำงหนึ่งคอื กำรเตบิโตของช่องทำงกำรขำยในรำ้นสะดวกซื้อ อนัเนื่องมำจำกรำคำของสนิค้ำขนำด
ซอง ทีเ่หมำะสมกบัช่องทำงกำรขำยมำก จนเรยีกไดว้่ำ รำ้นสะดวกซือ้กลำยเป็นหนึ่งช่องทำงหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำย 
และบรโิภคสนิค้ำบรรจุภณัฑเ์ลก็ หรอืสนิค้ำขนำดซอง แบรนด์สเนลไวท์ จงึพฒันำสนิค้ำขนำดซองเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในช่องทำงนี้มำกขึน้ เพื่อเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคตลำด Mass มำกขึน้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน
ต่ำงจงัหวดั ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยยงัคงเน้นไปที่ รำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม ่และกำรส่งออกต่ำงประเทศเป็นหลกั ทีก่ลุ่ม
ลกูคำ้มกี ำลงัซือ้ทีข่นำดบรรจุภณัฑม์ำตรฐำน ส่วนช่องทำงรำ้นสะดวกซือ้ทีก่ ำลงัเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ และรำ้นคำ้ปลกี
ดัง้เดมิ จะเน้นกำรวำงจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑใ์นรปูแบบซอง เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
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2) เครื่องหมายการค้า “OXE’CURE” ภำยใต้กำรดูแลของบรษิทั ดรมี เดอรม์ำโทโลจ ีจ ำกดั บรษิทัย่อยของบรษิัท
ฯ ทีถ่อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 95  เพื่อประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์วชส ำอำง กลุ่มผลติภณัฑร์กัษำและดูแล
ปัญหำสวิและผวิแพง้ำ่ย ภำยใต้ เครือ่งหมำยกำรคำ้ “Oxe’cure” โดยบรษิทั ดรมี เดอรม์ำโทโลจ ีจ ำกดั ไดท้ ำรำยกำร
ซือ้เครือ่งหมำยกำรคำ้ “OXE’CURE” บจก. เวลโกร เมด เมือ่เดอืนเมษำยน 2561  

 
“OXE’CURE” (อ๊อกซเีคยีว) เป็นผลติภณัฑส์ ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำสวิและผวิบอบบำงแพง้ำ่ย  

ภำยใต ้แนวคดิ  “OXE’CURE IN CONTROL” ทุกปัญหำผวิสำมำรถจดักำรและแก้ไขได ้หมำยถงึ 
 
CONTROL ALL OVER YOU : OXE’CURE ช่วยใหจ้ดักำรปัญหำไดท้ัง้ผวิหน้ำและผวิกำย  
CONTROL ALL TYPES OF PROBLEMS : OXE’CURE ช่วยแกไ้ขปัญหำทุกสภำพผวิ 
CONTROL ALL THE WAY : OXE’CURE ช่วยป้องกนัและปกป้องไมใ่หเ้กดิปัญหำผวิซ ้ำ 
CONTROL IS YOURS : OXE’CURE ช่วยใหผู้ใ้ชม้คีวำมมัน่ใจและส่งต่อควำมมัน่ใจว่ำปัญหำผวิสำมำรถแกไ้ขได้ 

 
Oxe’Cure สำมำรถเขำ้ใจปัญหำผวิและแก้ปัญหำผวิไดอ้ย่ำงเฉพำะจุด ด้วยผลติภณัฑท์ี่มคีุณภำพ ปลอดภยั ได้รบั
กำรรบัรองจำกผูเ้ชีย่วชำญและสถำบนัตรวจสอบ ปัจจบุนัมผีลติภณัฑจ์ ำหน่ำยทัง้สิน้ 11 ผลติภณัฑ ์ออกเป็น 4 กลุ่ม
ดงันี้  

 กลุ่มผลิตภณัฑร์กัษาและดแูลปัญหาสิว ประกอบไปดว้ย 6 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“OXE’CURE” 

กลุ่มผลิตภณัฑร์กัษาและดแูลปัญหาสิว 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) FACIAL ACNE LOTION 10 มล. 95 บำท 
2) ACNE CLEAR POTION 15 มล. 189 บำท 
3) ACNE CLEAR POWDER MUD 5 กรมั 49 บำท 
4) ACNE CLEAR POWDER LOTION 25 มล. 229 บำท 
5) ACNE DEFENSE PREBIO SERUM 20 มล. 

5 มล. 
490 บำท 
59 บำท 

6) BODY ACNE SPRAY 25 มล. 
50 มล. 

155 บำท 
255 บำท 
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 กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ประกอบไปดว้ย 3 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“OXE’CURE” 

กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) FACIAL LIQUID CLEANSER 100 มล. 200 บำท 
2) BODY WASH 400 มล. 450 บำท 
3) SULFUR SOAP 30 กรมั 

100 กรมั 
55 บำท 

155 บำท 

 กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิวหน้า ประกอบไปดว้ย 1 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“OXE’CURE” 

กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิวหน้า 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) ANTI-MELASMA CREAM 4 กรมั 

10 กรมั 
99 บำท 

240 บำท 

 กลุ่มผลิตภณัฑค์รีมกดัแดด ประกอบไปดว้ย 1 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“OXE’CURE” 

กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิวหน้าทัว่ไป 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) ACNE SUNSCREEN  30 กรมั 

6 กรมั 
490 บำท 
59 บำท 

 
 ชุดของขวญั (Gift Set) เป็นกำรน ำผลิตภณัฑ์ “OXE”CURE” มำจดัเป็นชุดของขวญัตำมควำม

ต้องกำรบ ำรุงผวิ อำทเิช่น OXE’CURE TOTAL FACIAL SOLUTIONS, OXE’CURE GRAB AND 
GO SET และ OXE’CURE ACNE SOLUTIONS BODY STARTER KIT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 19 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

การตลาดและการแข่งขนั  
ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดเ้น้นแผนกลยทุธก์ำรสรำ้งแบรนด ์“OXE”CURE” อยำ่งต่อเนื่อง โดยเน้นกำรพฒันำภำพลกัษณ์
ของผลติภณัฑแ์ละเครื่องหมำยกำรค้ำให้เป็นที่จดจ ำของผูบ้รโิภค (Brand Awareness) เพื่อตอบโจทยผ์ู้บรโิภคทีม่ ี
ปัญหำสวิและผวิแพง้ำ่ย กลุ่มเป้ำหมำยของผลติภณัฑ ์คอื กลุ่มวยัรุน่ เพศหญงิและเพศชำย อำยตุัง้แต่ 18-35 ปี โดย
มกีลยทุธก์ำรพฒันำผลติภณัฑเ์พื่อดงันี้ 

 การพฒันาภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภค  
บรษิทัฯ ได้จดัท ำแผนกำรตลำด โดยเน้นกำรสื่อสำรในรูปแบบใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรเขำ้ถงึผู้บรโิภค 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทีไ่ด้รบัควำมนิยมจำกกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์  อกีทัง้ยงัเน้นกำรสรำ้ง
เนื้อหำ (content) ในกำรสื่อสำรผลติภณัฑก์บัผู้บรโิภค ให้มคีวำมน่ำสนใจ สรำ้งสรรค์ พรอ้มทัง้สอดแทรก
ขอ้มลูของผลติภณัฑแ์ละตรำสนิคำ้”OXE’CURE” เพื่อใหผู้บ้รโิภคสำมำรถจดจ ำได ้  
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 พฒันาการด้านการส่งเสริมการขายและการช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ำกัด เป็นตัวแทนในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
“OXE’CURE” ทัง้นี้ในระหว่ำงปี 2563 บรษิทัฯได้มกีำรปรบักลยุทธ์แผนกำรขำยและกำรกระจำยสนิค้ำให้
ครอบคลุมพื้นที่ภำยในประเทศมำกขึ้น เพื่อรองรบักำรเตบิโตของยอดขำยที่สูงมำกขึ้น อกีทัง้ยงัเน้นกำร
บรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจำกสถำนกำรณ์ทีไ่ม่แน่นอน โดยมุ่งเน้นเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ขำย  

 การพฒันาผลิตภณัฑ ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “OXE’CURE” 
บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำสนิค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้บรษิทัฯไดร้่วมมอืกบันักวจิยัแพทยผ์วิหนัง และสถำบนั
ตรวจสอบทีไ่ดร้บักำรยอมรบั เพื่อคดิคน้ผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรมทนัสมยัและตอบโจทยปั์ญหำของผู้บรโิภค 
เพื่อเพิม่ผลติภณัฑภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “OXE’CURE” ใหค้รอบคลุมปัญหำของผูบ้รโิภคที่มปัีญหำสวิ
และผวิแพ้ง่ำย และเพื่อให้ผลติภณัฑส์ำมำรถตอบโจทยไ์ด้อย่ำงตรงจุด บรษิทัฯได้มกีำรส ำรวจตลำดเพื่อ
สอบถำมควำมต้องกำรของผู้บรโิภค  ซึ่งส่งผลท ำให้บรษิัทฯได้รบัผลตอบรบัที่ดเีมื่อออกผลติภณัฑ์ ในปี 
2563  

 การปรบัแผนการตลาดทนัตามสถานการณ์ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ในปีพ.ศ. 2563 ถือเป็นปีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ส่งผลท ำให้กำรแข่งขนัสูงทำงกำรตลำด อีกทัง้
ผู้บรโิภคมกี ำลงัซื้อน้อยลง ทำงบรษิัทฯจงึได้วำงแผนเพื่อรบัมอืเหตุกำรณ์ดงักล่ำวผ่ำนกำรปรบัแผนกำร
ตลำดอย่ำงรวดเรว็ใหท้นัต่อเหตุกำรณ์ โดยมกีำรน ำเสนอผลติภณัฑ ์และโปรโมชัน่ผ่ำนช่องทำงจดัจ ำหน่ำย
และช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯไดม้กีำรปรบัแผนกำรตลำด โดยเน้นกำรน ำเสนอคุณสมบตัิ
ของสนิค้ำในแง่มุมใหม่ ตำมสถำนกำรณ์ที่ได้รบัควำมสนใจ เพื่อให้สำมำรถสรำ้งโอกำสในกำรขำยมำกขึน้ 
เช่นกำรท ำสื่อโปรโมทโดยเชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั Covid-19  ที่ส่งผลท ำให้
พฤตกิรรมผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป  กำรน ำเสนอสนิค้ำรกัษำสวิ เพื่อตอบโจทยปั์ญหำผวิที่เป็นสวิที่เกดิ
จำกกำรใส่หน้ำกำกอนำมยั และกำรน ำเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัชิ่วยลดกำรสะสมแบคทเีรยี เป็นตน้ 

 
นอกจำกนี้บรษิัทฯได้มกีำรขยำยช่องทำงกำรขำยในประเทศฟิลปิปินส์ ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยที่เป็นบรษิัทในเครอื 
เพื่อให้สำมำรถเพิ่มฐำนลูกค้ำใหม่และลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงผู้บริโภคในประเทศ ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้ส่งออก
ผลติภณัฑ ์OXE’CURE ไปจดัจ ำหน่ำยตัง้แต่เดอืน กุมภำพนัธ ์2563 
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สื่อโฆษณำผลติภณัฑ ์“OXE’CURE” ประเทศฟิลปิปินส ์
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3) เคร่ืองหมายการค้าบริษทั สกิน เมค สไมส ์จ ากดั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีถ่อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70  เพื่อ
ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิส ำหรบัคนรุ่นใหม ่ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ดงันี้  
 
เครื่องหมายการค้า SoS (เอะสึ โอ เอะสึ) มปีรชัญำในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ที่ช่วยให้ผู้บรโิภคมผีวิสวยและ
สุขภำพผวิดโีดยปรำศจำกควำมยุ่งยำกจงึคดิค้นให้ผลติภณัฑท์ี่สำมำรถใช้งำนได้อเนกประสงค์และตอบสนอง
ปัญหำผวิไดอ้ย่ำงตรงจุด ดว้ยอำนุภำพของสำรสกดัเขม้ขน้มคีุณภำพสูง ทีไ่ด้รบักำรพสิูจน์ผลลพัธจ์ำกผูใ้ช้งำน
จรงิและไดรับักำรรบัรองจำกผูเ้ชีย่วชำญดำ้นผวิหนัง ผลติจำกประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบนัมผีลติภณัฑจ์ ำหน่ำยทัง้สิ้น  
12  ผลติภณัฑ ์ออกเป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑด์งันี้  

 กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว ประกอบไปดว้ย 9 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“SoS” 

กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) HYALURON X3 CONCENTRATE 

SERUM 
10 มล.  
30 มล. 

199 บำท 
590 บำท 

2) HYALURON & COLLAGEN FREEZE-
DRIED MASK (3 PCS.) 

21 กรมั 
(33 กรมั) 

525 บำท 
 

3) SKIN ENERGY MOISTURE LOCK KIT 2 มล.  
 21กรมั 

219 บำท 

4) SKIN ENERGY WHITE GLOW KIT 2 มล.  
 21กรมั 

219 บำท 

5) SKIN ENERGY AGE LOCK KIT 2 มล.  
 21กรมั 

219 บำท 

6) HYALURON 4D FIRMING MASK 25 มล.  99 บำท 
7) FULLERENE CONCENTRATE SERUM 10 มล. 990 บำท 
8) FULLERENE & PHYTOPLACENTA 

TREATMENT ESSENCE 
170 มล. 590 บำท 

9) HYALURON & CERAMIDE X3 
MOISTURIZING CREAM 

300 มล. 490 บำท 
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 กลุ่มผลิตภณัฑก์นัแดด ประกอบไปดว้ย 1 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“SoS” 

กลุ่มผลิตภณัฑก์นัแดด 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) ULTRA PROTECT X3 UV ESSENCE  30 มล. 490 บำท 

 

 กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ประกอบไปดว้ย 2 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“SoS” 

กลุ่มผลิตภณัฑก์นัแดด 
ขนาด 

 
ราคา 

 
1) ULTRA SENSITIVE PM1 MICELLAR 

WATER 
330 มล. 390 บำท 

2) HYGIENIC GEL HYALURON HAND 
SANITIZER 

70 มล. 149 บำท 
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เครื่องหมายการค้า PRETTII FACE  ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ คดิคน้และพฒันำสนิคำ้เพื่อเขำ้ถงึเป้ำหมำยกลุ่ม 
นกัเรยีน นกัศกึษำ พรติตีเ้ฟสจะน ำเทรนดใ์หม่ๆ  เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคปรบัเปลีย่นอย่ำงรวดเรว็ 
ปัจจบุนัมผีลติภณัฑจ์ ำหน่ำยทัง้สิน้  10 ผลติภณัฑ ์ออกเป็น 4 กลุ่มผลติภณัฑด์งันี้  

 กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว ประกอบไปดว้ย 5 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“PRETTII FACE” 
กลุ่มผลิตภณัฑบ์ ารงุผิว 

ขนาด 
 

ราคา 
 

1) WINK BRIGHT WHITENING SERUM 6 มล.  
30 มล. 

39 บำท 
219 บำท 

2) OASIS MOISTURISING SERUM 6 มล.  
30 มล. 

39 บำท 
219 บำท 

3) YOUTH-IFUL SERUM 6 มล.  
30 มล. 

39 บำท 
219 บำท 

4) PORE-FECTING SERUM 6 มล.  
30 มล. 

39 บำท 
219 บำท 

5) 4IN1 SUPER BOOSTER MASK 23 มล.  69 บำท 
 

 กลุ่มผลิตภณัฑก์นัแดดและเคร่ืองส าอาง ประกอบไปดว้ย 2 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์“PRETTIIFACE” 

กลุ่มผลิตภณัฑก์นัแดด 

ขนาด 

 

ราคา 

 

1) SUN ANGEL SPF 50/PA++++ 6 มล. 49 บำท 

2) MAGIC PINK MAKEUP BASE 6 มล.  59 บำท 

 

 

 
 

 

 
 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 25 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

 กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ประกอบไปดว้ย 3 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์“PRETTIIFACE” 
กลุ่มผลิตภณัฑก์นัแดด 

ขนาด 
 

ราคา 
 

1) WINK BRIGHT WHITENING SERUM 
SOAP 

40 กรมั. 59 บำท 

2) PORE-FECTING ACNE SERUM SOAP  40 กรมั. 59 บำท 

3) HYGIENIC GEL HYALURON HAND 
SANITIZER 

70 มล. 149 บำท 
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การตลาดและการแข่งขนั   
จำกกลุ่มจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทั บรษิทั สกนิ เมค สไมส ์จ ำกดั  บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ทีม่กีำรจ ำหน่ำยกำรค้ำ
ผ่ำนเครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ ถงึแมบ้รษิทัจะมผีลติภณัฑห์ลำกหลำย แต่โดยส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยอยูใ่นตลำดที่
มลีกัษณะคลำ้ยกนั แตกต่ำงดว้ยกำรตอบโจทยค์วำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทีห่ลำกหลำย อำทเิช่น กำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ร้ำนค้ำ Modern Trade ร้ำนสะดวกซื้อต่ำงๆ นอกจำกนี้บรษิัทฯได้ก ำหนดกำรทิศทำงกำรสร้ำงเอกลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑแ์ละเครือ่งหมำยกำรคำ้ใหเ้ป็นทีจ่ดจ ำของผูบ้รโิภค (Brand Awareness) รำยละเอยีดดงันี้ 
1) SoS (เอะสึ โอ เอะสึ) ยอ่มำจำก STORIES OF SKIN หรอืเรือ่งเล่ำจำกผวิ ทีถ่อืเป็น Slogan ของแบรนด ์เพรำะ

เชื่อว่ำผวิแต่ละคนนัน้แตกต่ำงกนั เพรำะมปีระสบกำรณ์ชวีติทีแ่ตกต่ำงกนั เรือ่งรำวต่ำงๆจงึถูกบอกเล่ำอยู่บนผวิ
ที่ต่ำงรูปแบบกนัไป ไม่ว่ำจะเป็นผวิแห้ง ผวิมนัผวิปัญหำสวิ ผวิมรีิว้รอย หรอืจุดด่ำงด ำ SoS จงึเป็นแบรนด์ที่
มุ่งเน้นพัฒนำสินค้ำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคแก้ไขปัญหำผิวได้โดยยังสำมำรถสนุกไปกับทุก
ประสบกำรณ์ของช่วงชวีติ โดย Story แรกทีท่ำงแบรนด์น ำเสนอสู่ตลำดคอื Water of Life ทีแ่บรนดเ์ชื่อว่ำเป็น
จุดเริม่ต้นของผวิทีส่มบูรณ์และแขง็แรง ผวิทีม่สีมดุลน ้ำ จะสดใสแลดูอ่อนเยำว ์ผลติภณัฑแ์รกทีอ่อกสู่ตลำดในปี 
2562 คอื SoS HYALURON30 X3 Serum เซรัม่ไฮยำลูรอนเขม้ขน้ ที่น ำเขำ้จำกประเทศญี่ปุ่ นอุดมด้วยไฮยำลู
รอน 3 โมเลกุลที่ทัง้ซมึลกึลงสู่ผวิเพื่อเตมิน ้ำใหผ้วิอย่ำงเร่งด่วนพรอ้มทัง้กกัเก็บควำมชุ่มชื้นที่ผวิชัน้นอกใหไ้ม่
สูญเสยีไปกบัมลภำวะต่ำงๆ ด้วยควำมเป็นกำรดูแลขัน้พื้นฐำนส ำคญั ผลติภณัฑ์แรกที่ออกวำงจ ำหน่ำยจงึมี
กลุ่มเป้ำหมำยหลกัเป็นคนรุ่นใหม่ทัง้ผู้หญิงและผู้ชำย วยัรุ่นถึงวยัท ำงำน มรีำยได้เพียงพอแก่กำรจดัสรร
งบประมำณในกำรบรโิภคสนิคำ้ควำมงำม กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดเริม่ต้นดว้ยกำรใชส้ื่อออนไลน์ เพื่อกำรเขำ้ถงึ
กลุ่มเป้ำหมำย หลงัจำกนัน้ได้สรำ้งกำรรบัรูแ้ละจดจ ำชื่อแบรนด์ด้วยกำรใช้สื่อโฆษณำทำงโทรทศัน์ในรูปแบบ
ของ VTR สัน้ๆ ในรำยกำรที่ได้รบัควำมนิยม เพื่อตอบโจทยเ์รื่องกำรเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยด้วยกำรใช้เมด็เงนิ
โฆษณำ Offline อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด ส ำหรบัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเน้นไปที่ร้ำนค้ำขำยปลกีสมยัใหม่ช่องทำง
ออนไลน์ และรำ้นค้ำขำยปลกีดัง้เดมิบำงรำ้นที่มศีกัยภำพในกำรช่วยกระจำยสนิค้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มกำร
เขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภค 
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2) PRETTiiFACE “พริตต้ีเฟส” เป็นกำรผสมผสำนควำมโดดเด่นของสินค้ำจำกประเทศญี่ปุ่ นและเกำหลีเข้ำ
ด้วยกัน ด้วย Concept ของผลิตภณัฑ์ “Best Friend Forever” ซึ่งจะเจำะกลุ่มลูกค้ำวยัรุ่นที่เริม่ดูแลผิวหน้ำ 
ตัง้แต่เริม่ตน้ เพื่อคงควำมสุขภำพด ีผวิ ด ูอ่อนเยำว ์โดยกำรสื่อสำรจะเป็นในรปูแบบ A Girl’s Best Sister เพื่อน
ทีอ่ยู่ขำ้งๆเสมอ คอยช่วยเหลอื อพัเดทข่ำว และเทรนดใ์หม่ๆ สนุกกบักำรใชช้วีติ เป็นแบรนดส์นิคำ้ของคนกลุ่ม
มลิเลนเนียล ก ำเนิดจำกควำมคิดของคนสมยัใหม่ยุคมลิเลนนียลที่เชื่อในกำรดูแลสุขภำพและควำมงำมที่ 
แตกต่ำงจำกคน Generation ก่อนๆ ผูบ้รโิภคชำวมลิเลน-เนียล จงึมองหำแบรนดใ์หม่ทีส่ำมำรถสะทอ้นควำมคดิ 
ทศันคต ิและควำมเชื่อ ในวถิเีดยีวกนั จงึก ำเนิดเป็น “พรติตีเ้ฟส” แบรนดส์นิคำ้ควำมงำมทีพ่ฒันำเพื่อผวิคนไทย
โดยเฉพำะ ทุกสตูรสำมำรถใชไ้ดก้บัทุกเพศ ไมม่พีรเีซนเตอรท์ีม่ชีื่อเสยีงในกำรน ำเสนอผลติภณัฑ ์เน้นกำรท ำให้
กลุ่มเป้ำหมำยทีส่นใจใน ท ำใหเ้กดิกำรทดลองใชผ้ลติภณัฑด์ว้ยตวัเอง และแบ่งปันผลลพัธต่์อคนรอบขำ้ง ส ำหรบั
ภำพลกัษณ์ของแบนดน์ัน้เลอืกทีจ่ะสะทอ้นบุคลกิและทศันคตไิปสู่กลุ่มเป้ำหมำย โดยอำศยัคำแรกเตอรก์ำรต์ูน 4 
สำว ซึง่ทัง้ 4 สำวนี้มเีรื่องรำวทีม่ำ และวถิชีวีติทีแ่ตกต่ำงกนั 4 แบบ ไดแ้ก่ วยัมธัยมปลำย วยัมหำวทิยำลยั วยั
เริม่ท ำงำนและวยัผูจ้ดักำร ซึง่เป็นตวัแทนแสดงถงึกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของแบรนดไ์ดอ้ยำ่งด ีเพรำะพรติตีเ้ฟสเชื่อ
ในค ำแนะน ำจำกเพื่อน หรอืคนใกลช้ดิจงึมำพรอ้มกบั Slogan ทีว่่ำ “สวยอย่ำงซสิ ต้องพรติตี้เฟส” ดงันัน้กำรท ำ
กำรตลำดจงึไดเ้น้นกำรน ำเสนอสนิคำ้ใหผู้ค้นไดท้ดลองใชจ้รงิตัง้แต่ Influencers ไปจนถงึบุคคลทัว่ไป ผลติภณัฑ์
แรกของแบรนดท์ีอ่อกสู่ตลำดเป็น เซรัม่บ ำรุงผวิหน้ำ 4 สูตรเพื่อปัญหำผวิทีแ่ตกต่ำงกนัแต่สำมำรถใชร้่วมกนัได้
ทัง้ 4 สูตรโดยใหผ้ลลพัธท์ีด่ยี ิง่ขึน้ ทุกสูตรอ่อนโยนต่อผวิบอบบำง สำมำรถใชไ้ดต้ัง้แต่เดก็อำยุ 7 ปีขึน้ไป รำคำ
ของสนิค้ำทัง้ 4 ผลติภณัฑใ์นรูปแบบซอง จ ำหน่ำยในรำคำจบัต้องได้ ที่ 39 บำทที่ขนำดบรรจุ 6 มลิลลิติร ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยสำรสกดัทีอ่อกฤทธิน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น และ
เกำหล ีลกัษณะซองพกพำแบบมฝีำจุกปิดเพื่อใช้ได้หลำยครัง้ จงึสะดวกต่อกำรพกพำเดนิทำง ช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยนัน้เน้นไปที่ช่องทำงรำ้นคำ้ปลกีสะดวกซื้อและรำ้นคำ้ขำยปลกีดัง่เดมิที่มศีกัยภำพในกำรช่วยกระจำย
สนิคำ้ในแต่ละพืน้ที ่รวมถงึช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 28 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

4) เคร่ืองหมายการค้าบริษทั คิวรอน จ ากดั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีถ่อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 76  เพื่อประกอบ
ธุรกจิน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ดงันี้  

 
เครื่องหมายการค้า “LESASHA” อุปกรณ์/เครื่องมอืตกแต่งทรงผม ผู้น ำในกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ด้ำน
อุปกรณ์กำรจดัแต่งทรงผมและอุปกรณ์เกี่ยวกบัควำมงำมทีส่ำมำรถใชไ้ดด้ว้ยตนเอง ภำยใต้แนวคดิ "ง่ำยๆ คุณกท็ ำ
ได"้  ดว้ยนวตักรรมกำรดูแลและจดัแต่งทรงผม  เพื่อส่งมอบ ควำมสุข ควำมสวย ทนัสมยั หลำกหลำยสไตล ์ใหดู้ดี
ที่สุดในแบบที่คุณเป็น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  LESASHA มผีลติภณัฑ์ทัง้สิ้น 51 ผลติภณัฑ์ แบ่งออกเป็น 7 
กลุ่มยอ่ย ดงันี้ 
 

ผลิตภณัฑ ์“LERSASHA” 
อปุกรณ์/เคร่ืองมือตกแต่งทรงผม 

ขนาด 
 

ราคา 
 

ไดรเ์ป่าผม (HAIR DRYER) 
1) TRENDY  1000W 390 บำท 
2) LS1356 AIRMAX POWERFUL  1000W 390 บำท 
3) LS1357 AIRMAX TINY  1200W 490 บำท 
4) LS1265 BIO-CERAMIC   1200W 1,990 บำท 
5) LS1109 AIRMAX 2000 POWERFUL  1400W 690 บำท 
6) LS1244 AIRMAX TRAVEL  1600W 990 บำท 
7) LS1355 AIRMAX SMART  1 1800W 1,290 บำท 
8) LS0958 STORMAX 5000   2000W 1,290 บำท 
9) LS1354 AIRMAX SMART   2200W 1,490 บำท 
10) LS1353 AIRMAX TRAVEL   2000W 1,690 บำท 
11) LS1115 AIRMAX 8000 TORNADO   2400W 1,990 บำท 
12) LS1187 AIRMAX HURRICANE   2700W 2,690 บำท 
13) LS1352 AIRMAX HURRICANE   2400W 3,490 บำท 
14) LS1351 AIRMAX THERAPY   2500W 3,990 บำท 
15) LS0660 AIRMAX SMART   1600W 690 บำท 
16) LS0663 MAXI AIR   1800W 990 บำท 

 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 29 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

ผลิตภณัฑ ์“LERSASHA” 

อปุกรณ์/เคร่ืองมือตกแต่งทรงผม 

ขนาด 

 

ราคา 

 

ไดรจ์ดัแต่งทรงผม (HOT AIR STYLER) 
17) LS1367 WONDER STRAIGHT    690 บำท 
18) LS1249 WONDER 3IN1   990 บำท 
19) LS1366 VOLUMIZING   1,790 บำท 
20) LS1183 POWER 4 PLUS   2,490 บำท 
21) LS1364 3IN1 AUTO ROTATING   3,490 บำท 
เครื่องหนีบผม (HAIR CRIMPER) 
22) LS0911 EXTRA LONG HAIR    690 บำท 
23) LS0320 BLACK CERAMIC -XL   790 บำท 
24) LS1365 SMART    890 บำท 
25) LS1242 3IN1 TRENDY    990 บำท 
26) LS1360 ELEGANCE  1,490 บำท 
27) LS1232 MAXI   1,490 บำท 
28) LS1362 STRAIGHT & CURL   1,990 บำท 
29) LS1268 MAXI WET2DRY   1,990 บำท 
30) LS1028 GOLD PLATE   2,690 บำท 
31) LS1359 STRAIGHT & CURL GLAMOUR PLUS   2,990 บำท 
32) LS1358 STRAIGHT & SHINE INFRARED   3,490 บำท 
33) LS1149 DOUBLE AMAZE 2IN1 STYLER  1,990 บำท 
34) LS1164 2IN1 GEN BRUSH  690 บำท 
35) LS1250 COMPACT HAIR CRIMPER-PINK   599 บำท 
36) LS1376 COMPACT HAIR CRIMPER-BLUE   599 บำท 
37) LS1380 3IN1 MULTI-STYLING   1,490 บำท 
38) LS1263 WONDER WAVY HAIR CURLER for LOTUS    690 บำท 
39) LS1081 JUMBO CURL 25mm.  1,990 บำท 
40) LS1082 JUMBO CURL 32mm.  1,990 บำท 
41) LS1363 JUMBO CURL 38mm.  2,290 บำท 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 30 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

ผลิตภณัฑ ์“LERSASHA” 

อปุกรณ์/เคร่ืองมือตกแต่งทรงผม 

ขนาด 

 

ราคา 

 

42) LS1361 AUTO TWIST   3,290 บำท 
แปรงไฟฟ้า (POWER BRUSH) 
43) LS1152 ESY STRAIGHT BRUSH  890 บำท 
44) LS1368 SUPER IONIC STRAIGHT BRUSH  1,990 บำท 
45) LS1095 MULTI-STYLING BRUSH  2,290 บำท 
46) LS0806 EASY VOLUME BRUSH   2,990 บำท 
47) LS1378 WONDER STRAIGHT BRUSH   490 บำท 
อปุกรณ์เสริม (LS-ACCESSORIES) 
48) LS1417 BOAR PADDLE BRUSH  590 บำท 
49) LS1420 PADDLE BRUSH (L)  550 บำท 
50) LS1507 CLIP & COMB BEAUTY SET  199 บำท 
อปุกรณ์จดัแต่งทรงผมส าหรบัท่านชาย (HAIR EQUIPMENT FOR MEN) 

51) EASY GROOM HAIR CLIPPERS  690 บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 31 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 32 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

เครื่องหมายการค้า “SPARKLE” ผลติภณัฑด์ูแลช่องปำก ยำสฟัีนและแปรงสฟัีน มุ่งเน้นกำรน ำเสนอสนิค้ำที่มี
นวตักรรมใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเรื่องสุขภำพ ควำมงำม และ สรำ้งควำมมัน่ใจ ใหผู้บ้รโิภคเป็น ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2563  SPARKLE มผีลติภณัฑท์ัง้สิน้ 29 ผลติภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ดงันี้ 

ผลิตภัณฑ ์“SPARKLE” 
ผลิตภัณฑด์ูแลช่องปาก 

ขนาด 
 

ราคา 
 

กลุ่มผลิตภัณฑย์าสีฟัน 
1) Sparkle Fresh White  60 กรมั 

100 กรมั 
77 บาท 

115 บาท 
2) Sparkle Double White Lemon Soda 60 กรมั  

100 กรมั 
79 บาท 

129 บาท 
3) Sparkle Coffee & Tea Drinker 50 กรมั  

90 กรมั 
85 บาท  

135 บาท 
4) Sparkle Triple White 100 กรมั 145 บาท 
5) Sparkle Extra Fresh & White 100 กรมั 179 บาท 
6) Sparkle Extra White HAP 60 กรมั 249 บาท 
7) Sparkle Sensitive Professional 100 กรมั 180 บาท 
8) Sparkle Natural Fresh &  Gum Care 50 กรมั  

100 กรมั 
70 บาท 

129 บาท 
9) Sparkle Natural Complete Care 50 กรมั  

100 กรมั 
70 บาท 

129 บาท 
10) Sparkle Natural Himalayan Pink Salt 40 กรมั  

100 กรมั 
59 บาท 

129 บาท 
กลุ่มผลิตภัณฑแ์ปรงสีฟัน 
11) Sparkle Turbo White Toothbrush แพ็ค 1 

แพ็ค 5 
29 บาท 

105 บาท 
12) Sparkle Fresh White Toothbrush แพ็ค 1 

แพ็ค 3 
49 บาท 
99 บาท 

13) Sparkle Ultra White Toothbrush แพ็ค 1 59 บาท 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 33 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

ผลิตภัณฑ ์“SPARKLE” 
ผลิตภัณฑด์ูแลช่องปาก 

ขนาด 
 

ราคา 
 

14) Sparkle Sensitive Toothbrush แพ็ค 1 
แพ็ค 5 

69 บาท 
138 บาท 

15) Sparkle Ionic Toothbrush แพ็ค 1 249 บาท 
16) Sparkle Ionic toothbrush (Refill) แพ็ค 2 170,199 บาท 
17) Sparkle Sonic Toothbrush Daily White Plus แพ็ค 1 299 บาท 
18) Sparkle Sonic Toothbrush Pro Active แพ็ค 1 790 บาท 
19) Sparkle Sonic Toothbrush Ultra Active แพ็ค 1 890 บาท 
20) Sparkle Sonic Toothbrush Triple Active แพ็ค 1 1,790 บาท 
21) Sparkle Sonic Toothbrush Advanced Active แพ็ค 1 3,990 บาท 
22) Sparkle Sonic Toothbrush Kids Sonic แพ็ค 1 299 บาท 
23) Sparkle Sonic Toothbrush Daily White Plus (Refill) แพ็ค 2 199 บาท 
24) Sparkle Sonic Toothbrush Pro Deep Clean (Refill) แพ็ค 2 490 บาท 
25) Sparkle Sonic Toothbrush Advanced Clean (Refill) แพ็ค 2 590 บาท 
26) Sparkle Sonic Toothbrush Kids Sonic (Refill) แพ็ค 2 199 บาท 
กลุ่มผลิตภัณฑฟ์อกฟันขาว 
27) Sparkle Whitening Kit  60 กรมั 450 บาท 

  28) Sparkle Ionic Mouthwash Fresh      
        & Cool 

500 มล. 145 บาท 

 29) Sparkle White Dental Floss 30 มล. 70 บาท 
 

 

 

 

 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 34 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 35 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

เครื่องหมายการค้า “JASON” อุปกรณ์ออกก ำลงักำย ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรออกก ำลงักำย ทีจ่ะคอยอยูเ่คยีงขำ้ง
สนบัสนุนใหคุ้ณบรรลุเป้ำหมำยกำรออกก ำลงักำยของคุณ เรำอยำกเหน็ทุกคนสุขภำพด ีและมคีวำมสุข ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563  JASON มผีลติภณัฑท์ัง้สิน้ 41 ผลติภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดงันี้ 

ผลิตภณัฑ ์“JASON” 
อปุกรณ์ออกก าลงักาย 

ราคา 
 

1) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X- Firm 1,490 บำท 
2) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-Challenge 890 บำท 
3) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-Charge 1,290 บำท 
4) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-Fire 990 บำท 
5) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-Fuel 1,490 บำท 
6) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-SALUTE X1 1,490 บำท 
7) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-SALUTE X2 1,290 บำท 
8) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-SALUTE X3 990 บำท 
9) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-SALUTE X4 690 บำท 
10) ถุงมอืฟิตเนส เจสนั รุน่ X-Smite 690 บำท 
11) เจสนั เอก็ซ ์สแตรปวนั 490 บำท 
12) Natural Rubber 2,990 บำท 
13) X-Pro 1,290 บำท 
14) X-Pro Lite 1,790 บำท 
15) X-Posture Markll 990 บำท 
16) X-Pro Markll 1,290 บำท 
17) X-ERCISE MAT 1,790 บำท 
18) ชุดอุปกรณ์บ ำบดัอำกำรปวดกลำ้มเนื้อ เจสนั เอก็ซ ์รลีสี 1,290 บำท 
19) ชุดอุปกรณ์ออกก ำลงักำย เจสนั เอก็ซ ์เบริน์เนอร์ 1,190 บำท 
20) ชุดอุปกรณ์ออกก ำลงักำย เจสนั เอก็ซ ์เอส ท ี 1,790 บำท 
21) ลกูบอลออกก ำลงักำย เจสนั 590 บำท 

690 บำท 
22) สำยยดืออกก ำลงักำย เจสนั เอก็ซ ์สควอท 490 บำท 
23) อุปกรณ์ช่วยลดควำมเกรง็และกำรอ่อนลำ้ของกลำ้มเนื้อ เจสนั เอก็ซ ์รลีสี 

โฟร ์รนัเนอร ์
690 บำท 



 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั - 36 
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

ผลิตภณัฑ ์“JASON” 
อปุกรณ์ออกก าลงักาย 

ราคา 
 

24) อุปกรณ์ออกก ำลงักำย เจสนั เอก็ซส์ติก๊ 1,390 บำท 
25) ฮลูำฮปู เจสนั รุน่ ฟิตเนส ฮูป 790 บำท 
26) เจสนั เอก็ซพ์ลูอพั 990 บำท 
27) เจสนั เอก็ซพ์ลูอพั มำรค์ ทู 2,290 บำท 
28) เชอืกกระโดด เจสนั เอก็ซ ์สแลชเชอร ์ 450 บำท 
29) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์ขอ้มอื รุน่ เอก็ซ ์นีโอพรนี 250 บำท 
30) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์ขอ้ศอก รุน่ เอก็ซ-์ฮโีร่ 350 บำท 
31) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์ขอ้เทำ้ รุ่น เอก็ซ ์-ฮโีร่ 390 บำท 
32) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์ขอ้เทำ้ รุ่น เอก็ซ ์นีโอพรนี 380 บำท 
33) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์น่อง รุน่ เอก็ซ์-ฮโีร่ 390 บำท 
34) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์หวัเขำ่ รุ่น เอก็ซ ์นีโอพรนี 490 บำท 
35) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์หวัเขำ่แบบมแีกนขนำบขำ้ง รุ่น เอก็ซ์-ฮโีร่ 690 บำท 
36) เจสนั ผำ้ซพัพอรต์หวัเขำ่แบบเปิด รุน่ เอก็ซ ์-ฮโีร่ 490 บำท 
37) เจสนั สำยผำ้รดัหวัเขำ่ หวัเขำ่ รุน่ เอก็ซ ์นีโอพรนี 350 บำท 
38) เจสนัซพัพอรต์ รุน่ X-LOWER BACK เขม็ขดัพยงุหลงั บลอ็คหลงั 890 บำท 
39) เจสนัซพัพอรต์ รุน่ X-POSTURE ชุดปรบับุคลกิภำพ 1,490 บำท 
40) เจสนัซพัพอรต์ขอ้เทำ้ รุ่น X-Tra Lite 490 บำท 
41) เจสนั ชุดซำวน่ำสทู รุ่น เอก็ซ ์เบริน์ 450 บำท 
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เครื่องหมายการค้า “@HOME” เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นขนำดเลก็ทีต่อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในทุก
ระดบั พรอ้มปรบัภำพลกัษณ์ใหด้เูป็นสนิคำ้คนรุน่ใหม ่ผูห้ญงิยคุใหมส่ะดวกสบำยใชง้ำนงำ่ย @Home ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563  @HOMEมผีลติภณัฑท์ัง้สิน้ 7 ผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

ผลิตภณัฑ ์“@HOME” 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

ขนาด 
 

ราคา 
 

1) @Home Mini Travel 15x8.5x22cm 1,090 บำท 
2) @Home Eco Care 34×31×33 cm 1,990 บำท 
3) @Home Easy Travel 38.5×12.1×14.6 cm 2,990 บำท 
4) @Home Basic Care 38×31×34 cm 2,990 บำท 
5) @Home Easy Care Extra 38.5×30.7×34.5 cm 3,990 บำท 
6) @Home Speedy Care Advance 52×42.5×37 cm 6,900 บำท 
7) @Home Total  Care Advance 56×36.5×32 cm 9,900 บำท 

 

เครื่องหมายการค้า “EMJOI” นวตักรรม ดำ้นเครือ่งถอนขนถนอมผวิ ทีช่่วยใหผู้ห้ญงิทุกคนมัน่ใจในกำรเผยผวิ
เกลีย้ง เรยีบเนียน กระจ่ำงใส ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 EMJOI มผีลติภณัฑจ์ ำหน่ำยทัง้สิน้ 5 ผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

ผลิตภณัฑ ์“EMJOI” 
ผลิตภณัฑก์ าจดัขน 

ราคา 
 

1) EMJOI EMAGINE(Gold) 4,990 บำท 
2) EMJOI ELEGANT 3,990 บำท 
3) EMJOI ERASE  2,190 บำท 
4) EMJOI ERASE SILVER NANO 2,990 บำท 
5) EMJOI EPIPOWER  E24 1,290 บำท 
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เครื่องหมายการค้า “SMOOTHSKIN” เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลย ี IPLที่ล ้ำสมยัที่สุดจำกสหรำชอำณำจกัร 
ผลติภณัฑ ์SMOOTHSKIN ต้องกำรขจดัปัญหำต่ำงๆ ของกำรก ำจดัขนแบบเดมิๆ ช่วยใหก้ำรก ำจดัขนเป็นเรื่องงำ่ย 
เพื่อใหคุ้ณใชช้วีติในทุกช่วงเวลำอย่ำงมัน่ใจ ไรก้งัวลม ีณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  บจก.ควิรอน ไดน้ ำเขำ้ผลติภณัฑ์
มำจ ำหน่ำยทัง้สิน้ 3 ผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

ผลิตภณัฑ ์“SMOOTHSKIN” 
ผลิตภณัฑก์ าจดัขน 

ราคา 
 

1) SMOOTHSKIN MUSE MODEL SSG1 23,900 บำท 
2) SMOOTHSKIN BARE+ MODEL SSB1/1 17,900 บำท 
3) SMOOTHSKIN PURE MODEL SSG2 25,900 บำท 
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เครื่องหมายการค้า “BEAR” เครื่องใชไ้ฟฟ้ำส ำหรบักำรท ำอำหำร จำกประเทศจนี ทีค่วบรวมระหว่ำง functional 
และ Emotional วสัดุคุณภำพสูงใช้งำนง่ำย พร้อมสร้ำงอรรถรสในกำรท ำอำหำรเพื่อควำมเป็นผู้น ำอนัดบั 1 ของ
สินค้ำกลุ่ม “Multi function Cute Kitchen  Appliances” #ควำมน่ำรกัที่ใช่กับฟังก์ชัน่ที่ชอบ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2563  บจก.ควิรอน ไดน้ ำเขำ้ผลติภณัฑ ์“BEAR” มำจ ำหน่ำยทัง้สิน้ 17 ผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

ผลิตภณัฑ ์“BEAR” 

เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรบัการท าอาหาร 

ขนาด 

 

ราคา 

 

1) Bear Electric Sport Blender 121x121x265 mm 1,590 บำท 
2) Bear Cordless Blender 80x80x256 mm 1,590 บำท 
3) Bear Electric Yogurt  Maker 190x190x152 mm 990 บำท 
4) Bear Electric Lunch Box 240x124x148 mm 1,590 บำท 
5) Bear Electric Egg Boiler 190x182x278 mm 990 บำท 
6) Bear Electric Food Steamer 335x293x236 mm 2,490 บำท 
7) Baer Electric Foldable Kettle 180x123x168 mm 1,890 บำท 
8) Bear Grill & Shabu 342x230x143 mm 1,990 บำท 
9) Bear Multi Cooking Appliance 358x280x245 mm 3,990 บำท 
10) Bear Double Layer Electric Multi Cooker 178x218x236 mm 1,290 บำท 
11) Bear Foldable Grill Multi Cooker 330*302*138 mm 2,990 บำท 
12) Bear Electric Fryer multi cooker 358x265x220 mm 2,990 บำท 
13) Bear Mini Electric Lunch Box 179x185x156 mm 990 บำท 
14) Baer Glass Kettle 231x155x254 mm 1,290 บำท 
15) Bear Mini Electric Lunch Box (Blue) 179x185x156 mm 990 บำท 
16) Bear Electric Dough Mixer 5L 296x262x293 mm 5,590 บำท 
17) Bear Electric Hand Mixer 20.1x9.6x15.0 cm. 990 บำท 
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การตลาดและการแข่งขนั  
จำกกลุ่มธุรกจิน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทั ควิรอน จ ำกดั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีม่กีำรจ ำหน่ำยกำรค้ำ
ผ่ำนเครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำ ถงึแมบ้รษิทัจะมผีลติภณัฑห์ลำกหลำย หลำย
กลุ่มผลิตภณัฑ์ แต่โดยส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยอยู่ในตลำดที่มลี ักษณะคล้ำยกัน แตกต่ำงด้วยกำรตอบโจทย์ควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีห่ลำกหลำย อำทเิช่น กำรจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นคำ้ Modern Trade ทีม่ลีกัษณะเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ 
รำ้นBeauty Store รำ้นสะดวกซือ้ต่ำงๆ และมพีนักงำนแนะน ำประจ ำชัน้วำงสนิคำ้ส ำหรบักลุ่มผลติภณัฑท์ีม่รีำคำสูง 
เช่น อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม Lesasha เป็นต้น เพื่อเป็นกำรแนะน ำผลติภณัฑ ์ขัน้ตอนกำรใช้งำนและสำมำรถท ำให้
ลูกคำ้ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ำยขึน้ นอกจำกนี้บรษิทัฯไดม้กีำรจ ำหน่ำยผ่ำน ช่องทำง Online  Shopee LAZADA ทีบ่รษิทัฯ 
มหีน้ำรำ้นที่เป็น Official Store ซึง่เป็นกำรรวบรวมผลติภณัฑข์องบรษิทั มำจ ำหน่ำยดว้ยกนั ท ำใหผู้บ้รโิภค ทีเ่คย
รูจ้กัเครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิัทฯอยู่แล้ว ได้รูจ้กัผลติภณัฑอ์ื่นของบรษิทัฯด้วย หรอืมโีอกำสในกำรเลอืกซื้อไป
ทดลองใช้ไดง้่ำยขึน้ ซึง่กำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำย Online บรษิทัฯไดเ้ริม่มำเมื่อ 1-2 ปี ก่อนเกดิสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรสั Covid-19 ท ำให้บรษิัทฯมพีื้นฐำนในกำรบรหิำรจดักำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำ 
Offline โดยในช่วงสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯไดป้รบัตวัโดยให้พนักงำนแนะน ำสนิค้ำที่ไม่สำมำรถปฏบิตังิำนได้
ตำมปกต ิเนื่องจำกรฐับำลประกำศภำวะสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (Lock Down)   มำแนะน ำสนิค้ำผ่ำนช่องทำง Online 
เช่น กำร Live ผ่ำนหน้ำ Facebook ของบรษิทัฯ หรอืร่วม Campaign กบั Platform ออนไลน์ต่ำงๆ ซึง่เป็นผลท ำให้
ยอดจ ำหน่ำยผลติภณัฑผ์่ำนช่องทำงออนไลน์เตบิโตขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงสถำนกำรณ์ปกตกิต็ำมผลติภณัฑท์ี่บรษิทั
จ ำหน่ำย นอกจำกนี้บรษิทัฯได้ก ำหนดกำรพฒันำผลติภณัฑท์ี่แตกต่ำงกนัตำมลกัษณ์ของเครื่องหมำยกำรค้ำ เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์และเครื่องหมำยกำรค้ำให้เป็นที่จดจ ำของผู้บริโภค (Brand Awareness) 
รำยละเอยีดดงันี้ 
1) อปุกรณ์ตกแต่งทรงผม LESASHA: เป้ำหมำยของแบรนดค์อื “เรำจะเป็นแบรนด ์อนัดบั 1 ในใจของผูห้ญงิ ดว้ย
นวตักรรมกำรดแูลและจดัแต่งทรงผม  เพื่อส่งมอบ ควำมสุข ควำมสวย ทนัสมยั หลำกหลำยสไตล ์ใหด้ดูทีีสุ่ดในแบบ
ทีคุ่ณเป็น”  โดยเน้นกำรออกผลติภณัฑท์ีต่รงควำมเขำ้ใจเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูห้ญงิ โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของ
แบรนด ์ส่วนใหญ่กลุ่มผูห้ญงิทีเ่ริม่สนใจดูแลตนเอง อำยุตัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป และต้องกำรจดัแต่งทรงผมไดเ้องที่บ้ำน 
ซึ่งผลติภณัฑข์องแบรนด์จะช่วยตอบโจทยค์วำมต้องกำรของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชวีติเร่งรบีมำกขึน้ ด้วยนวตักรรมกำร
ตกแต่งทรงผมที่นอกจะท ำใหผู้้ใช้มบีุคคลกิด ีมคีวำมมัน่ใจแล้ว ยงัช่วยรกัษำสภำพเสน้ผมจำกควำมรอ้น ท ำให้ผม
สุขภำพดอีกีดว้ย  
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2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก SPARKLE: เป้ำหมำยของแบรนด์คือ “เรำจะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่ม
ผลติภณัฑด์ูแลช่องปำก กลุ่ม Whitening” โดยมกีำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ที่มนีวตักรรมใหม่ โดยเน้นนวตักรรมด้ำน 
Whitening เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคดำ้นสุขภำพ ควำมงำม และ สำมำรถสรำ้งควำมมัน่ใจ จำกกำร
ใช้ผลิตภณัฑ์ ที่ท ำให้ผู้ใช้รู้สึกฟันขำวขึ้น และลดสำเหตุของปัญหำในช่องปำก นอกจำกนี้ วตัถุดิบที่ใช้ยงัเป็น
ส่วนผสมจำกธรรมชำต ิท ำใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในคุณภำพ  นอกจำกนี้บรษิทัมแีผนกำรสรำ้งเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
และเครื่องหมำยกำรค้ำให้เป็นที่จดจ ำของผู้บริโภค (Brand Awareness) ผ่ำนทำงกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำง
ต่อเนื่องโดยในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯไดเ้ริม่ใชก้ำรโปรโมทผ่ำน Presenter เพื่อดงึดดูกลุ่มผูบ้รโิภคทีไ่มเ่คยใชผ้ลติภณัฑ์
ของ SPARKLE ใหม้ำทดลองใช ้
 
3) อปุกรณ์ออกก าลงักาย JASON: เป็นแบรนดผ์ูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรออกก ำลงักำย ทีค่อยอยู่เคียงขำ้งสนับสนุนให้
คุณบรรลุเป้ำหมำยกำรออกก ำลงักำยของคุณ เพรำะเรำอยำกเหน็ทุกคนสุขภำพด ีและมคีวำมสุข โดยทุกผลติภณัฑ์
ของ JASON จะเป็นส่วนสนบัสนุนใหผู้ท้ีต่อ้งกำรออกก ำลงักำยสำมำรถเดนิทำงไปถงึเป้ำหมำยได ้ทัง้นี้ไดม้กีำรสรำ้ง
เอกลกัษณ์ของผลติภณัฑแ์ละเครื่องหมำยกำรค้ำให้เป็นที่จดจ ำของผูบ้รโิภค (Brand Awareness) ผ่ำนกำรแนะน ำ
สนิคำ้ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ รวมไปถงึคุณภำพสนิคำ้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงกำรออกก ำลงักำยจนท ำใหเ้กดิกำรบอกต่อ 
ทัง้นี้เป้ำหมำยของ JASON คอืจะตอ้งเป็น TOP OF MIND BRAND ในดำ้นกำรออกก ำลงักำยของทุกคน 
 
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน @HOME:  เน้นผลติภณัฑก์ลุ่ม SMALL APPLIANCES ทีส่ำมำรถตอบโจทยค์วำม
ต้องกำรของลูกคำ้ในทุกระดบั พรอ้มปรบัภำพลกัษณ์ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นสนิคำ้ส ำหรบัคนรุ่นใหม่ และผูห้ญงิยุคใหม่ ที่
เน้นควำมสะดวกสบำยในกำรใชง้ำน และเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพเป็นที่ยอมรบั โดยบรษิทัฯมแีผนกำรปรบัจุดขำย
สนิคำ้ใหม้คีวำมน่ำสนใจมำกขึน้ อกีทัง้ยงัเน้นกำรออกโปรโมชัน่ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ เพื่อใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ีเ่หมำะ
กบักำรซือ้ใหเ้ป็นของขวญัใหก้บัคนในครอบครวัในโอกำสพเิศษต่ำงๆ 
 
5) อปุกรณ์ก าจดัขน Smooth Skin: บรษิทัฯเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ก ำจดัดว้ยเทคโนโลย ี IPL ทีล่ ้ำสมยัทีสุ่ด 
จำกสหรำชอำณำจกัร  เพื่อใหก้ำรก ำจดัขนเป็นเรือ่งงำ่ย สำมำรถท ำไดทุ้กทีทุ่กเวลำและสำมำรถท ำใหใ้ชช้วีติอย่ำงไร้
ควำมกงัวล โดยเน้นจบักลุ่มเป้ำหมำยที่มกี ำลงัซือ้ เนื่องจำกสนิค้ำมรีำคำสูงและเป็นที่รูจ้กัในต่ำงประเทศ ทัง้นี้จะมี
กำรสื่อสำรเพื่อใหผู้บ้รโิภคเขำ้ใจนวตักรรมของผลติภณัฑ ์ว่ำสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค ใกลเ้คยีง
กำรไปก ำจดัขนที่คลนีิคควำมงำมต่ำงๆ ซึ่งมรีำคำสูง นอกจำกนี้ ยงัเน้นสรำ้งภำพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์ห้มคีวำม  
Premium  
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6) อปุกรณ์ก าจดัขน EMJOI: เป็นอุปกรณ์ก ำจดัขนภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ ทีจ่บักลุ่มลกูคำ้ผูห้ญงิทีม่ ี
ควำมต้องกำรก ำจดัขน เนื่องด้วยรำคำผลติภณัฑ์ไม่สูงมำก สำมำรถจบัต้องง่ำย  ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้
มัน่ใจในกำรเผยผวิทีเ่กลีย้ง เรยีบเนียน กระจำ่งใส 
 
7) เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรบัการท าอาหาร BEAR: บรษิทัฯเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำ จำกประเทศจนี ซึ่งเป็นแบ
รนดส์นิคำ้กลุ่ม Small appliances ทีค่วบรวมระหว่ำงควำมตอ้งกำรต่ำงๆ ทัง้ Functional และ Emotional ไวด้ว้ยกนั
และวสัดุคุณภำพสูง ใชง้ำนง่ำย เพื่อตอบสนอง Life Style ของคนรุ่นใหม่โดยฟังก์ชัน่กำรใชง้ำนทีถู่กออกแบบมำจะ
ช่วยใหก้ำรท ำอำหำรงำ่ยขึน้ ใชเ้วลำน้อยลง จดัเกบ็สะดวกช่วยใหผู้ใ้ชม้ชีวีติง่ำยขึน้ โดยบรษิทัฯไดเ้ริม่มำจ ำหน่ำยใน
ปี 2562 ซึง่มแีผนจะโปรโมทผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้  พรอ้มทัง้กำรออกบูธแนะน ำสนิคำ้ เพื่อสรำ้งยอดขำยให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 318,000,000 บำท และทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 317,887,700 
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 317,887,700 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผูถ้ือหุ้น 
รำยชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รำยแรกของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 
 
ล ำดบั รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ สดัส่วนกำรถอืหุน้ (%) 

1 กลุ่มครอบครวั พรพฒันำรกัษ์ 216,981,700 68.3 
 นำยสรำวุฒ ิพรพฒันำรกัษ์ 

นำยสรำนนท ์พรพฒันำรกัษ์ 
นำงสรญัญำ งำมไพบลูยส์มบตั ิ
นำยมนสั พรพฒันำรกัษ์ 
นำงสำวเสำวคนธ ์แหยมเจรญิ 

179,595,700 
22,275,000 
12,275,000 
1,800,000 
1,036,000 

56.5 
7.0 
3.9 
0.6 
0.3 

2 นำยมงคล  ประกติชยัวฒันำ 22,950,200 7.2 
3 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 15,700,000 4.9 
4 นำงสำวฉนัทนำ จริฐัติภิทัร ์ 15,154,000 4.8 
5 นำยโสภณ มติรพนัธพ์ำนิชย ์ 4,163,800 1.3 
6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 3,946,890 1.2 
7 นำยสุทธลิกัษณ์ จริำธวิฒัน์ 1,605,200 0.5 
8 นำงสำวโสพศิ ภสูนำคม 1,350,900 0.4 
9 นำยศุภวฒัน์  วนิชประภำ 1,181,000 0.4 

10 นำยขจรเกยีรต ิอึง้อรำ่ม 1,160,000 0.4 
 ผูถ้อืหุน้อื่น 33,694,010 10.6 
 รวม 318,000,000 100.0 
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ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่ง
มนีัยส ำคญั ไดแ้ก่ 
นำยสรำวุฒ ิพรพฒันำรกัษ์      กรรมกำรบรษิทัซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน        รองประธำนกรรมกำร 
                                                  กรรมกำรบรหิำร  
                                                  ประธำนกรรมกำรบรหิำร  และ 
                                                  (ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทัฯ ตำมหนงัสอืรบัรองบรษิทั) 
นำยศุภวฒัน์  วนิชประภำ        กรรมกำรบรษิทัซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน     กรรมกำร  และ 
       กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
                                                (ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทัฯ ตำมหนงัสอืรบัรองบรษิทั) 
นำยยทุธพงศ ์มำ                   กรรมกำรบรษิทัซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน        กรรมกำร   
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ก าไรสทุธิเฉพาะบริษัท หรือก าไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการด าเนินงานปกติของธุรกิจ หลงัหกัภาษีเงิน
ไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่งๆทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไวใ้นแตล่ะปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท
จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆเพ่ือผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั เชน่ ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไวเ้พ่ือลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พ่ือจ่ายช าระคืนเงินกูยื้ม หรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 
 
คณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณาจา่ยเงินปันผลประจ าปีของบรษิัทฯ ได ้โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้
ถือหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้
คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราว
ตอ่ไปส าหรบั  
 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

ค าอธิบาย ประจ าปี  
2560 

ประจ าปี 2561 ประจ าปี  
2562 

ระหว่างกาลปี 
2563 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 1.63 0.50 0.15 0.53 
อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.21 0.50 0.125 0.358 
อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไร
สทุธิ (%) 

12.88 100 83.33 67.55 

วนั Record Date 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2563 10 ก.ย. 2563 
วนัจา่ยเงินปันผล 15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563 28 ส.ค. 2563 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1: กำรประกอบธรุกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
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นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 
บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร กำร
ประเมนิควำมเสีย่งและกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำร (Action plan) เพื่อกำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
โดยมกีำรสื่อสำร จดัฝึกอบรมสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรแก่พนกังำน ใหต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี้ 

 ส่งเสรมิวฒันธรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจ จติส ำนึก และควำมรบัผดิชอบร่วมกนัใน
เรื่องควำมเสี่ยง กำรควบคุม และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อบรษิัทฯ ในกระบวนกำรบรหิำรและ
ปฏบิตังิำนทัว่ทัง้บรษิทัฯ 

 จดัใหม้กีระบวนกำร แนวทำง และมำตรกำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่คีุณภำพเหมำะสมในระดบัสำกล
และเพยีงพอ รวมถงึกำรบ่งชี ้วเิครำะห ์ประเมนิ จดัล ำดบั จดักำร ควบคุม ตดิตำม รำยงำน ประเมนิผล 
และสื่อสำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัควำมเสีย่งอยำ่งต่อเนื่อง สม ่ำเสมอ และปฏบิตัทิัว่ทัง้บรษิทัฯ 

 จดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งบนระบบงำนทัง้ในเชงิคุณภำพ อำท ิควำมเสีย่งดำ้นชื่อเสยีง ภำพลกัษณ์
ของบรษิัทฯ และเชิงปรมิำณ อำทิ ผลขำดทุน กำรลดลงของรำยได้ กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำย โดย
พจิำรณำจำกโอกำสทีอ่ำจเกดิขึน้และผลกระทบ 

 จดัให้มกีำรก ำหนดแนวกำรยอมรบัควำมเสี่ยง (Risk Acceptable Line) เพื่อจ ำกดัควำมเสยีหำยที่อำจ
เกิดขึ้นให้อยู่ภำยในระดับที่บริษัทฯ สำมำรถยอมรบัได้ รวมทัง้ กำรสอบทำนแผนปฏิบัติกำรของ
ผูป้ฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
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แผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
1) กำรก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงค์ 

ขอบเขต ควำมรบัผดิชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้ำหมำย 
แผนและทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ ซึง่บรษิทัฯ จะมกีำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และจะด ำเนินกำรจดัท ำ
พรอ้มกนักบัแผนธุรกจิเพื่อใหม้คีวำมสอดคล้องกนั ทัง้นี้ ก ำหนดแนวทำงหวัขอ้ทีค่รอบคลุมกำรประเมนิ 
และจดักำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมหีวัขอ้หลกัๆ ดงันี้ 

- Strategic Risk  
- Financial Risk  
- Operational Risk  
- Compliance Risk  
- Technology Risk  
- Organizational Risk  
- Reputational Risk  

ตัวอย่ำงเช่น กำรประเมนิควำมเสี่ยงบนระบบงำนที่อำจมผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โดยพิจำรณำจำกควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกของ
ระบบงำน เช่น จำกสภำพแวดล้อม กฎหมำย กำรเงนิ ระบบสำรสนเทศ ระบบขอ้มูลเพื่อกำรตดัสนิใจ 
ควำมพงึพอใจของนกัลงทุน กำรบรหิำรเงนิลงทุน ทรพัยำกรบุคคล ชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ ระบบรกัษำ
ควำมปลอดภยั เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ จะบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยกำรประเมนิควำมเสี่ยงตำมระดบั
ควำมเสี่ยงก่อนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งถ้ำอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมำกบรษิัทฯ จะน ำ
ระบบงำนทีม่คีวำมเสีย่งสงูเหล่ำนัน้มำวเิครำะหเ์พื่อกำรจดักำรก่อน  

2) กำรวเิครำะห์และประเมนิกำรควบคุมภำยในเพื่อจดัระดบัควำมเสี่ยงที่เหลอือยู่หลงัจำกได้ประเมนิ ว่ำ
ยงัคงอยู่ในระดบัสูงหรอืสูงมำก จะต้องมกีำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรจดักำรควำมเสี่ยงของระบบงำนโดย
ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบ  

3) ส ำหรบักำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยกำรก ำหนดวธิกีำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรตำมที่ได้มกีำรจดัล ำดบัไว้ใน
ขัน้ตอนของกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง ควรค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้กบัผลประโยชน์
ทีจ่ะไดร้บั กำรตอบสนองควำมเสีย่งอำจเลอืกวธิกีำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยวธิรีวมกนั เพื่อลดระดบั
ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ และควำมรุนแรงของผลกระทบจำกเหตุกำรณ์คอื กำรหลกีเลี่ยง 
(Avoid) กำรกระจำยหรือกำรถ่ำยโอน (Share/ Transfer) กำรลด (Reduce) กำรยอมรับ (Risk 
Acceptance) 
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4) กำรควบคุมควำมเสีย่ง โดยผูร้บัผดิชอบหน่วยงำน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิำนพงึพจิำรณำกำรจดักำรควำมเสี่ยง 
หรอืกจิกรรมกำรควบคุม คอื นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีน่ ำมำใช ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ ได้
จดักำรควำมเสีย่ง ตำมสภำพแวดลอ้มภำยในบรษิทัฯ ลกัษณะธุรกจิ โครงสรำ้งและวฒันธรรมองคก์ร ซึง่
อำจมคีวำมแตกต่ำงกนัไป 

5) กำรตดิตำมผลและกำรสอบทำนผลกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมแผนที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้ประเมนิผลกำร
จดักำรควำมเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงจะตดิตำมและรำยงำนต่อผูบ้รหิำรระดบัสูง และ
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินงานของบริษทั 

 
บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกจิในทุกๆ ดำ้น รวมถงึกำรจดักำรและบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 
เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอกที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผูล้งทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มเมือ่ประสบกบัเหตุควำมเสีย่ง รวมทัง้ 
หำแนวทำงในกำรจดักำรและลดปัจจยัควำมเสีย่งทุกรปูแบบทีจ่ะเกดิขึน้จนท ำใหค้วำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกจิอยูใ่น
ระดบัที่สำมำรถควบคุมและยอมรบัได้ โดยปัจจยัควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นตลำด ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิและควำม
เสีย่งดำ้นกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ดงันี้เจริญเติท 
างด้านกลยทุธ ์(STRATEGIC RISK)  

 ความเส่ียงจากการลงทุนเพ่ือขยายธรุกิจ 
บรษิทัฯ มแีผนกำรกำรลงทุนและขยำยธุรกจิเป็นกลยุทธอ์ย่ำงหนึ่งในกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตโดยเฉพำะ
กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกจิใหม ่อยำ่งไรกต็ำม กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธด์งักล่ำวอำจส่งผลใหม้คีวำมเสี่ยง
เกดิขึน้กบับรษิทัฯ จำกกำรตดัสนิใจในกำรลงทุนหรอืเขำ้ท ำรำยกำร เช่น ควำมเสีย่งจำกกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องและน่ำเชื่อถอืของข้อมลูประกอบกำรลงทุนและควำมเสีย่งจำกกำรทีธุ่รกจิทีล่งทุนไม่สำมำรถเตบิโต
และสรำ้งผลตอบแทนอยำ่งทีค่ำดหวงั โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดท้ ำรำยกำรเขำ้ซือ้หุน้ของกลุ่มบรษิทัควิรอน 
ซึ่งเป็นกำรขยำยธุรกิจด้ำนสุขภำพและควำมงำมในประเภทผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ อุปกรณ์ตกแต่งผมและ
ผลติภณัฑด์ูแลช่องปำก ซึง่จะช่วยเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหก้บับรษิทัฯ เช่น กำรใชป้ระโยชน์จำก
ควำมเชีย่วชำญในกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กำรน ำผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัควิรอนส่งออกไปจ ำหน่ำย
ยงัต่ำงประเทศผ่ำนเครอืข่ำยของบรษิัท เพื่อรองรบักำรเตบิโตของธุรกิจในอนำคต สรำ้งโอกำสในกำรท ำ
ก ำไรและสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ตบิโตอย่ำงมัน่คง  ทัง้นี้บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรวเิครำะห์
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยจดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะเพื่อวเิครำะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยท ำงำนร่วมกับ
ผูเ้ชีย่วชำญภำยนอก อำทเิช่น ผูต้รวจสอบบญัชแีละทีป่รกึษำกฎหมำย เพื่อพจิำรณำกลัน่กรองขอ้มลูซึง่ใช ้
ในกำรตดัสนิใจลงทุน ทัง้นี้กำรพจิำรณำลงทุนจะต้องไดร้บัอนุมตัติำมเกณฑอ์ ำนำจอนุมตัขิองบรษิทัฯ  โดย
มุ่งเน้นเพื่อขยำยธุรกจิและสรำ้งมลูค่ำเพิม่ให้กบับรษิทัฯ รวมถงึ พจิำรณำถงึควำมเกี่ยวเนื่องกนั หรอืควำม
สอดคลอ้งกนักบักลยทุธข์องบรษิทัฯ ควำมคุม้ค่ำในกำรลงทุน และควำมเหมำะสมของช่วงเวลำดว้ยเงิCIAK 
 
 
 
 



 

การบริหารจดัการความเส่ียง - 5 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

) 

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บรษิทัฯ มกีำรน ำเขำ้วตัถุดบิและผลติภณัฑภ์ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัย่อยจำกต่ำงประเทศ และมี
กำรส่งออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศ ท ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศทัง้จำกกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกเป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ นอกจำกนี้
บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ (ศกึษาเพิม่เตมิ: โครงสรา้งการด าเนินงานของธุรกจิ) ซึง่มี
สกุลเงนิแตกต่ำงจำกสกุลเงนิหลกัของบรษิทั จงึท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งจำกกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นใน
กรณีทีเ่งนิบำทอ่อนค่ำลง ส่งผลใหต้น้ทุนสนิคำ้และเงนิลงทุนของบรษิทัฯมมีลูค่ำเปลีย่นแปลงไป อย่ำงไรกด็ ี
บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยได้พิจำรณำท ำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
(FORWARD CONTRACT) เพื่อลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 
 
 ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของลกูหน้ีการค้า 
เนื่องจำกกำรขำยสนิคำ้บรษิทัส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเชื่อ และท่ำมกลำงผลกระทบทำงเศรษฐกจิจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 หำกลูกคำ้ของบรษิทัฯ เกดิปัญหำในกำรบรหิำรงำน มปัีญหำเรื่องสภำพคล่อง หรอื
กำรหยุดชะงกัทำงธุรกจิ ท ำให้ไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหนี้ค่ำสนิค้ำให้กบับรษิทัฯ ได้ตำมที่ก ำหนด และหำก
บรษิทัไมต่ดิตำมลูกหนี้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระดงักล่ำวอย่ำงใกลช้ดิ อำจท ำใหคุ้ณภำพของลกูหนี้ดอ้ยคุณภำพลง
จนบรษิทัตอ้งรบัภำระหนี้สญูหรอืหนี้สงสยัจะสญูเป็นจ ำนวนทีม่นีัยส ำคญัอนัอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง
ทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดงันัน้ มำตรกำรรองรบัเพื่อลดควำมเสี่ยง บรษิัทฯ มกีำร
ก ำหนดหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำสนิเชื่อซึ่งเป็นอสิระจำกฝ่ำยขำย เพื่อให้กำรพจิำรณำสนิเชื่อเป็นไป
โดยมกีำรถ่วงดุล ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำให้สนิเชื่อจะพจิำรณำจำกกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิจำกงบกำรเงนิ 
และขอ้มลูประกอบอื่นๆ ของลกูคำ้แต่ละรำยก่อนกำรขำย  บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัท ำตำรำงอำยลุกูหนี้จะช่วยให้
กำรบรหิำรจดักำรลูกหนี้ง่ำยขึน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยเร่งรดัและตดิตำมหนี้ เป็นแนวทำงใน
กำรปฏบิตัิงำนและช่วยให้กำรบรหิำรลูกหนี้กำรค้ำมปีระสทิธภิำพไม่มหีนี้เสยีเกิดขึ้นได้ภำยหลงั ซึ่งฝ่ำย
บญัชตีิดตำมทวงถำมไปยงัลูกหนี้อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ มกีำรก ำหนดให้ฝ่ำยกฎหมำยออกจดหมำย
ตดิตำมทวงถำมลกูคำ้ทีค่ำ้งช ำระเกนิตำมนโยบำยของบรษิทัฯ อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรบัลกูคำ้ทีม่ยีอดคำ้งช ำระ 
บรษิัทฯไม่ขำยเปิดขำยให้กบัลูกค้ำที่ยงัไม่ได้จ่ำยช ำระ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดหนี้สูญ นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยเขม้งวดในกำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสูญจำกลกูหนี้กำรคำ้เพื่อใหง้บกำรเงนิแสดงลูกหนี้
ตำมมลูค่ำสุทธทิีบ่รษิทัจะไดร้บั โดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเกบ็เงนิและกำรวเิครำะหอ์ำยลุกูหนี้ 
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 ความเส่ียงจากการเบิกจ่ายเงิน 
ปี 2563 นับว่ำเป็นปีแห่งควำมผนัผวนของเศรษฐกิจ สิง่ส ำคญัที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องกงัวล คอื  กำรท ำให้
บรษิัทสำมำรถด ำเนินงำนไปได้อย่ำงต่อเนื่อง เน้นถึงกำรรกัษำสภำพคล่องของกิจกำรให้เงนิหมุนได้ทนั 
เพยีงพอต่อค่ำใช้จ่ำยประจ ำทัง้หมดด้วย ซึ่งอำจท ำให้บรษิัทฯ เกดิควำมเสี่ยงต่อกำรเบกิจ่ำยเงนิเกินกว่ำ
งบประมำณ และ ค่ำใช้จ่ำยไม่สอดคล้องกบัภำรกิจของบรษิัทฯ อำจท ำให้เสยีงบประมำณโดยไม่จ ำเป็น 
ดงันัน้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัดำ้นกำรเงนิและกำรเบกิจ่ำย และระมดัระวงัเรื่องกำรใชจ้่ำยมำกขึน้ อกี
ทัง้ เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเบิกจ่ำยถูกต้องมปีระสิทธภิำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเบกิจ่ำยถูกต้องตำมระเบยีบกำรเบกิจ่ำย มปีระสทิธภิำพ โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรตรวจสอบ และเอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรจ่ำยช ำระหนี้
ไวอ้ย่ำงชดัเจน รวมถงึ กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ วงเงนิอนุมตั ิและขอบเขตตดัสนิใจตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่และล ำดบัขัน้ให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทุกประเภท และปรบัปรุงสม ่ำเสมอ สำมำรถตรวจสอบ
ควำมโปร่งใส ว่ำกำรเบกิจ่ำยเงนิทุกรำยกำรมผีู้อนุมตัิถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ และเป็นไปตำมระเบียบ  
กำรจำ่ยเงนิมกีำรสอบทำนเอกสำรโดยฝ่ำยบญัชแีละฝ่ำยกำรเงนิ ก่อนกำรด ำเนินกำรจำ่ยช ำระ 

 

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในธรุกิจ 
บรษิทัฯตระหนักดวี่ำควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของผูบ้รหิำรหลกัและบุคลำกรที่มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ในธุรกจิ ทัง้ดำ้นกำรผลติ กำรตลำด และกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศบรษิัทฯ จงึมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องมพีนักงำนที่มี
ประสบกำรณ์ และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ โดยบรษิทัฯ ไดฝึ้กอบรมพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงไรก็ด ี
หำกบรษิัทฯ ไม่สำมำรถรกัษำกลุ่มผู้บรหิำรและพนักงำนที่มคีวำมสำมำรถไว้ได้ หรอืไม่สำมำรถหำ
บุคลำกรมำทดแทนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสมอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรจูงใจและรักษำบุคลำกรของบรษิัทฯ และมุ่งเน้นพฒันำควำมสำมำรถและควำม
รบัผดิชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี (CAREER PATH) ของบุคลำกร
แต่ละระดบัอย่ำงชดัเจน รวมทัง้กำรจดัสรรผลตอบแทนทีเ่หมำะสมกบัควำมรูแ้ละควำมสำมำรถของแต่
ละบุคคล นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรสรรหำพนักงำนใหม่ที่มศีกัยภำพทดแทนบุคลำกรที่สูญเสยีไปอยู่
เสมอ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มบีุคลำกรเพยีงพอสอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
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 ความเส่ียงจากการใช้สารสกดัจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบหลกัและการพ่ึงพิงผู้ผลิต
ขวดบรรจภุณัฑ ์ของผลิตภณัฑท์ัง้หมดภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE SNAILWHITE” 
ของบริษทัฯ 
ผลติภณัฑท์ัง้หมดภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “NAMU LIFE SNAILWHITE” ของบรษิทัฯ ทุกประเภทมี
สำรสกัดจำกเมือกหอยทำกเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีล ักษณะเฉพำะที่มี
คุณสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะช่วยส่งเสรมิกำรใชง้ำนผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชส้่วนประกอบน้ี
ในกำรสื่อสำรและท ำกำรตลำด ทัง้นี้ เนื่องจำกสำรสกดัจำกเมอืกหอยทำกเป็นวตัถุดบิจำกธรรมชำต ิซึง่
ปรมิำณทีม่ใีนธรรมชำตไิม่สำมำรถควบคุมได ้หำกเกดิเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบในทำงลบกบัเมอืกหอย
ทำก กำรขำดแคลนหรอืควำมยำกล ำบำกในกำรจดัหำสำรสกดัจำกเมอืกหอยทำก รวมถงึหำกควำมนิยม
ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งไรกด็ ีทีผ่่ำนมำ
บรษิทัฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนหรอืเกิดควำมยำกล ำบำกในกำรจดัหำสำรสกดัจำกเมอืก
หอยทำกโดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิต่อและสัง่ซือ้สำรสกดัจำกเมอืกหอยทำกจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีม่คีุณภำพ 
และน่ำเชื่อถอืหลำยรำย ซึง่พรอ้มทีจ่ะจดัจ ำหน่ำยสำรสกดัจำกเมอืกหอยทำกใหก้บับรษิทัฯ ในกรณีที่ผู้
จดัจ ำหน่ำยบำงรำยมปัีญหำในกำรจดัหำวตัถุดบิให้กบับรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ช้
ผลติภณัฑ ์บรษิทัฯจงึคดัเลอืกบรรจุภณัฑท์ี่มคีุณสมบตัเิหมำะสม โดยไดพ้จิำรณำคดัสรรผู้จดัจ ำหน่ำย
จำกคุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถอื แหล่งทีม่ำทีไ่ดม้ำตรฐำน นวตักรรมทีเ่หมำะสมกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 
และควำมต้องกำรของผู้บรโิภค โดยบรษิัทฯได้จดัหำขวดบรรจุภณัฑ์บำงส่วนจำกผู้ผลติในประเทศ
เกำหลรีำยหนึ่ง เนื่องจำกผูผ้ลติดงักล่ำวเป็นผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นนวตักรรมกำร
ผลติขวดบรรจภุณัฑ ์เป็นเจำ้ของสทิธบิตัรของขวดบรรจภุณัฑท์ีบ่รษิทัฯ ตอ้งกำรใช ้โดยขวดบรรจุภณัฑ์
ของผู้ผลติรำยดงักล่ำว มคีุณภำพและลกัษณะที่แตกต่ำงจำกผู้ผลติรำยอื่นโดยในปี 2561, 2562 และ
2563 บริษัทฯ ซื้อบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “NAMU LIFE” กลุ่ม
ผลติภณัฑ ์“SNAILWHITE” จำกผูผ้ลติดงักล่ำวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.0, 4.9 และ 11.8 ของยอดซื้อ
วตัถุดบิและบรรจภุณัฑข์องบรษิทัฯ ตำมล ำดบั จะเหน็ว่ำสดัส่วนกำรพึง่พงิผูผ้ลติบรรจุภณัฑร์ำยดงักล่ำว
มแีนวโน้มน้อยลงเป็นผลจำกกำรออกผลติภณัฑท์ี่หลำกหลำยของบรษิทัฯ ที่มรีูปแบบแตกต่ำงไปจำก
เดมิ 
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นอกจำกนี้ ปัจจุบนับรษิทัฯไดม้กีำรกระจำยควำมเสีย่งผ่ำนกำรออกผลติภณัฑใ์หม่ ทีม่วีตัถุดบิหลกัเป็น
สำรสกดัจำกธรรมชำตปิระเภทอื่น ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯมสีดัส่วนกำรถอื
หุ้นอย่ำงมสีำระส ำคญั อำทิเช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์รกัษำสิวและผิวแพ้ง่ำย ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“OXE’CURE” ของบรษิทั ดรมี เดอรม์ำโทโลจ ีจ ำกดั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯทีถ่อืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 95 
และ กลุ่มตกแต่งทรงผมภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “LESASHA” และผลติภณัฑ์ดูแลช่องปำกภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “SPARKLE” ของบรษิทั ควิรอน จ ำกดั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯทีถ่อืหุ้นสดัส่วนรอ้ย
ละ 76 เป็นตน้ (ศกึษาเพิม่เตมิ: โครงสรา้งการด าเนินงานของธุรกจิ) ทัง้นี้เป้ำหมำยของบรษิทัฯในอนำคต 
มุ่งเน้นกำรเพิม่กลุ่มผลติภณัฑใ์ห้หลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อใหค้รอบคลุมกำรใชง้ำนของผู้บรโิภคทุกเพศ 
ทุกวยั ซึ่งจะเป็นผลท ำให้บรษิทัฯลดกำรพึ่งพงิกลุ่มผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯที่ใช้สำรสกดัจำกเมอืกหอย
ทำกเป็นส่วนประกอบ 

 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑบ์ ารงุผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯและบริษทั
ย่อย  
เนื่องด้วยธุรกิจของบรษิัทฯคอืผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์บ ำรุงผิวภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ
บรษิทัฯ ดงันัน้ควำมสำมำรถของโรงงำนผลติของบรษิทัฯจงึเป็นเรื่องทีบ่รษิทัฯใหค้วำมส ำคญั ซึง่อำจมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรผลติผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิที่ไม่ได้คุณภำพตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลที่เกี่ยวข้อง และอำจส่งผลให้กำรผลติของโรงงำนหยุดชะงกัจำกกำรหยุดท ำงำนของเครื่องจกัร
นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไวต้ำมแผนงำน ปัญหำกำรนัดหยุดงำนของพนักงำน รวมทัง้ภยัธรรมชำต ิเช่น 
อุทกภยั วำตภยั เหตุกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน และ
ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรก็ด ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสี่ยงเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินกำรผลติผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิของโรงงำน บรษิทัฯ จงึไดใ้หค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรผลติทุก
ขัน้ตอน เพื่อควบคุมและพฒันำประสทิธภิำพในกำรผลติผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ เช่น กำรด ำเนินกำร
ให้วตัถุดบิและผลติภณัฑไ์ด้รบักำรรบัรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ส ำหรบัทุก
สนิค้ำที่ออกสู่ตลำดและกำรให้สถำบนัวจิยัที่มคีวำมน่ำเชื่อถือรบัรองประสทิธภิำพและคุณสมบตัขิอง
ผลติภณัฑ ์เป็นต้น รวมทัง้บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพและประกนัคุณภำพ และ
ได้ถือปฏบิตัิตำมกระบวนกำรดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำผลติภณัฑ์บ ำรุงผวิที่บรษิทัฯ 
ผลติมคีุณภำพตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัไดม้กีำรดแูลซ่อมบ ำรงุเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ 
ตำมก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ สำมำรถผลติผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิได้
อยำ่งต่อเนื่อง  
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นอกจำกนี้  โรงงำนของบริษัทฯ ได้ร ับมำตรฐำน ASEAN GMP (GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE) และมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ( ISO 9001:2015) มำตรฐำนระบบจัดกำร
สิง่แวดล้อม (ISO 14001:2015) และมำตรฐำนระบบจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั (OHSAS 
18001:2007) นอกจำกนี้ บรษิัทฯได้ลงทุนในธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน บรษิัท คิวรอน 
จ ำกดั บรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ที่มสีดัส่วนกำรถอืหุ้นรอ้ยละ 76 ซึ่งเป็นกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และลดควำมพึ่งพิงโรงงำนกำรผลิต (ศึกษาเพิม่เติม: โครงสร้างการ
ด าเนินงานของธุรกจิ) 
 

 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมตลาดผลิตภณัฑ์ความงาม จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯ 
ธุรกจิควำมงำมเป็นธุรกจิทีไ่ด้รบัควำมสนใจจำกผูป้ระกอบกำรและมสีภำวะกำรแข่งขนัทีสู่ง เนื่องจำกมี
ควำมต้องกำรของตลำดสูง โดยเฉพำะในปัจจุบนัทีผู่ค้นหนัมำดูแลใส่ใจสุขภำพและควำมงำมมำกยิง่ขึ้น 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกต่ำงหนัมำให้ควำมสนใจในกำรท ำธุรกิจควำมงำมและผลติภัณฑ์ดูแล
ร่ำงกำย ทัง้ผู้ประกอบกำรในประเทศไทย ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ ที่มอีิทธพิลต่อผู้บรโิภคใน
ประเทศไทยอยำ่งมำก รวมถงึผูป้ระกอบกำรรำยเลก็จ ำนวนมำกทีใ่ชเ้งนิลงทุนเริม่ต้นไมม่ำก กำรแขง่ขนั
ดงักล่ำวท ำใหผ้ลติภณัฑค์วำมงำมเป็นผลติภณัฑท์ีม่สีนิคำ้คุณสมบตัทิีใ่กล้เคยีงกนั เป็นทำงเลอืกใหก้บั
ผู้บรโิภคจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ พฤติกรรมของผู้บรโิภคอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงไปตำมทศันคติของ
ผูบ้รโิภคต่อกำรใชง้ำน กระแสนิยมหรอืกำรได้รบัขอ้มลูข่ำวสำรเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑต่์ำงๆ 
ดงันัน้ผูป้ระกอบกำรในธุรกจิควำมงำมจงึตอ้งสรำ้งควำมแปลกใหม่ไปพรอ้มๆกบักำรสื่อสำรกบัผูบ้รโิภค
อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนัยงัต้องคงกำรผลติสนิค้ำทีม่คีุณภำพสูงและมรีำคำทีส่มเหตุสมผลเพื่อให้
สำมำรถแข่งขนักบัตลำดไดแ้ละต้องสำมำรถสรำ้งกำรรบัรูถ้งึควำมแตกต่ำงและคุณภำพของสนิคำ้ใหก้บั
ผู้บรโิภคได้อย่ำงสม ่ำเสมอ กำรแข่งขนัที่รุนแรงนี้อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ ผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรก็ด ีบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำม
เสีย่งดงักล่ำว จงึไดก้ ำหนดกลยุทธแ์ละใหค้วำมส ำคญักบัปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั
และควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ได้แก่ (1) กำรสร้ำงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
เครื่องหมำยกำรคำ้ใหเ้ป็นทีจ่ดจ ำของผูบ้รโิภค (BRAND AWARENESS) (2) คุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถอื 
และควำมปลอดภยัของผลติภณัฑต่์อผูบ้รโิภค (3) ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถงึผูบ้รโิภค โดยช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุมและหลำกหลำย (4) กำรมุ่งมัน่ในกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้อย่ำง
ต่อเนื่องรวมถงึกำรออกผลติภณัฑใ์หม่ทีม่คีุณภำพและควำมน่ำสนใจ และ (5) ทมีบรหิำรและบุคลำกรที่
เป็นบุคคลรุน่ใหม ่มคีวำมสำมำรถ และมคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์ 
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บรษิทัฯเชื่อว่ำดว้ยปัจจยัดงักล่ำวจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สำมำรถแข่งขนัในธุรกจิควำมงำมได ้ทัง้นี้นอกจำก
ผลิตภณัฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิัทฯ ที่มีอยู่เดิม บรษิัทฯได้เพิ่มควำมหลำกหลำยของ
ผลติภณัฑเ์พื่อให้จบักลุ่มผู้บรโิภคมำกขึน้ โดยมกีำรออกผลติภณัฑท์ี่มจีุดเด่นแตกต่ำงจำกผลติภณัฑ์
เดมิ ไม่ว่ำจะเป็น ผลติภณัฑ์รกัษำสวิ “OXE’CURE” และผลติภณัฑ์บ ำรุงผวิที่น ำเสนอนวตักรรมใหม่ 
“SOS” ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัยอ่ย และผลติภณัฑใ์นกลุ่มธุรกจิอื่นผ่ำนกำรลงทุนในบรษิทั
ยอ่ย เช่น “LESASHA” และ “SPARKLE” เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งในกลุ่มธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้
กำรลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่ำวบรษิัทฯมสีดัส่วนกำรถือหุ้นอย่ำงมนีัยส ำคญัและอ ำนำจควบคุมทศิ
ทำงกำรด ำเนินงำนของธุรกจิเพื่อไม่ให้เกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนกนั นอกจำกนี้ บรษิทัฯมแีผนงำนลด
ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยผลติภณัฑ์ที่ลดลงและเพิ่มโอกำส
ทำงกำรแข่งขนัให้แขง็แรงมำกขึน้โดยกำรหำคู่ค้ำทำงธุรกจิ เพื่อร่วมกนัต่อยอดนวตักรรมใหม่ๆใหก้บั
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ให้สำมำรถแข่งขนัได้ และมจีุดขำยที่ชดัเจนเป็นกำรสร้ำงควำมแขง็แรงให้กบั
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นทีรู่้จกั และเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื เนื่องจำกกำรมนีวตักรรมใหม่ๆ
มำต่อยอดซึง่เป็นผลจำกกำรสรำ้งพนัธมติรทำงธุรกจิเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั 

 
 ความเส่ียงจากการผนัผวนของเศรษฐกิจ ความเส่ียงจากโรคระบาดและพฤติกรรมลูกค้าท่ี

เปล่ียนไป 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 จะเป็นอันตรำยต่อชีวิตแล้วยังเป็น
อนัตรำยต่อเศรษฐกจิ ทัง้ในด้ำนตลำดกำรเงนิ เศรษฐกจิ และสงัคม ปัจจยัเสี่ยงดงักล่ำวถอืเป็นปัจจยั
เสีย่งทีส่ ำคญัอยำ่งมำกส ำหรบัเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยปัจจยัเสีย่งน้ีไดส้่งผลกระทบต่อกำรส่งออก 
และกำรท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพำะผลกระทบจำกกำรลดลงของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
นอกจำกนี้ กำรแพรร่ะบำดของโรคโควดิ-19 ยงัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมลกูคำ้เปลีย่นไป ท ำใหล้กูคำ้เลอืกที่จะ
อยู่ในบ้ำนมำกกว่ำจะออกมำซื้อสินค้ำข้ำงนอก ท ำให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่เรยีกว่ำ “ควำมปกติใหม่” 
(NEW NORMAL) หลำยอย่ำง ซึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรล็อกดำวน์ กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิัทฯ ท ำให้ยอดขำยลดลง เนื่องจำกห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำปิด
บรกิำรหรอืมกีำรเปิดบรกิำรในช่วงเวลำไม่ปกต ิ จงึท ำใหร้ำ้นคำ้ยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้ไดต้ำมปกต ิ
ประกอบกับนักท่องเที่ยวจนีที่ลดลงและสภำวะเศรษฐกิจ  บรษิัทฯ จงึได้ปรบักลยุทธ์และแผนกำร
ทำงกำรตลำด โดยเน้นรกัษำลูกค้ำเก่ำ สรำ้งฐำนลูกค้ำใหม่ บรษิทัฯ จงึจ ำเป็นที่จะต้องปรบัตวัและเพิม่
ช่องทำงกำรขำยทำงออนไลน์มำกขึน้ นอกเหนือจำกช่องทำงคำ้ปลกีแบบสมยัใหม่ (MODERN TRADE) 
และรำ้นคำ้แบบดัง้เดมิ (TRADITIONAL TRADE) รวมถงึมผีลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีเ่หมำะสมกบัพฤตกิรรม 
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ผูบ้รโิภคแบบ NEW NORMAL เน้นกำรท ำโปรโมชัน่ส่งเสรมิกำรขำย และโฆษณำผ่ำนออนไลน์มำกขึน้ 
นอกจำกนี้บรษิัทฯได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยเพื่อเติมเต็มโอกำสในกำรจดัจ ำหน่ำย ทัง้นี้ได้ขยำยช่อง
ทำงกำรขำยผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ผ่ำนช่องทำงขำยตรง (Direct sales) และ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนรำยกำร
ทีวี (TV shopping) เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมกำรซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้ำงสินค้ำใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 

 
 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้าจากประเทศจีน 

ทีผ่่ำนมำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัควำมนิยมอยำ่งมำกในกลุ่มผูบ้รโิภคสญัชำตจินี เนื่องจำกผูบ้รโิภค
สญัชำตจินีมมีุมมองที่ดต่ีอ ผลติภณัฑด์ูแลและบ ำรุงผวิของบรษิทัฯ ทัง้ในด้ำนคุณภำพที่เชื่อถอืไดแ้ละ
รำคำทีส่มเหตุสมผล โดยบรษิทัฯจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลกูคำ้สญัชำตจินีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
ด้วยกำรส่งออกไปยงัประเทศจนีและฮ่องกงผ่ำนตวัแทนจดัจ ำหน่ำยและกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบักลุ่ม
นักท่องเทีย่วจนีทีเ่ดนิทำงมำประเทศไทยผ่ำนช่องทำงกำรขำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำสัญชำติจีน ทัง้นี้จำกสถำนกำรณ์ภำยนอก เช่น กำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยรฐับำล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจนีเดนิทำงมำประเทศไทย
น้อยลง และเป็นหนึ่งในสำเหตุหลกัทีท่ ำใหร้ำยไดก้ำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิัทฯประจ ำปี 2563 ปรบัตัวลดลงบำงส่วน อย่ำงไรก็ดี บรษิัทฯ ได้พยำยำมลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำ
สญัชำตจินี อกีทัง้ยงัเน้นกำรสรำ้งฐำนลูกค้ำคนไทยเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรพฒันำสนิค้ำใหม่ให้ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรลูกค้ำคนไทย ทัง้กำรใช้นวัตกรรมที่ได้ร ับควำมนิยม (Trend) ในต่ำงประเทศ และ
นวตักรรมที่ตอบโจทยค์วำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในประเทศไทย นอกจำกนี้  ได้ขยำยช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยในประเทศอื่นที่มศีกัยภำพ โดยทีผ่่ำนมำบรษิทัฯไดล้งทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยที่ประเทศฟิลปิปินส์ 
เพื่อสรำ้งฐำนลูกค้ำใหม่ นอกจำกนี้ยงัมแีผนเพิม่กลุ่มผลติภณัฑใ์หม่เพื่อสร้ำงฐำนลูกค้ำในประเทศให้
แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและกำรขยำยช่องทำงกำรขำยในประเทศ โดยเฉพำะช่องทำงกำรค้ำแบบดัง้เดิม 
(TRADITIONAL TRADE) และ กำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์หม ่เช่น ผลติภณัฑร์กัษำสวิภำยใตเ้ครือ่งหมำย
กำรคำ้ OXE’CURE ของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และกำรลงทุนในบรษิทั ควิรอน จ ำกดั ทีม่กีำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑท์ีม่ฐีำนลกูคำ้เกอืบทัง้หมดเป็นสญัชำตไิทย  
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 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้าหรือตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่ 
ในปี 2561, 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยรวมก่อนหกัส่วนลดทำงกำรคำ้จำกลูกค้ำหรอื
ตวัแทนจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 5 รำยแรกซึง่มทีัง้บรษิทัจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำและรำ้นค้ำสมยัใหม่ คดิเป็นมูลค่ำ
เท่ำกับ 783 ล้ำนบำท 472 ล้ำนบำท และ 337.43 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 61, 61 และ 
31.28 ของยอดขำยทัง้หมดก่อนหกัส่วนลดทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ ตำมล ำดบั  และในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ 
มกีำรพึง่พงิลูกคำ้รำยใหญ่ 2 รำย ซึง่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศจนี คอื RIYA HOME และตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศที่เน้นกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์ห้กับกลุ่มลูกค้ำสญัชำตจินี คอื บริษทั เดอะโฟร์ทนี 
จ ำกดั ทัง้นี้ตวัแทนจ ำหน่ำย 2 รำยดงักล่ำวมผีลประกอบกำรลดลงสบืเนื่องมำจำกหลำกหลำยปัจจยั เช่น 
กำรแขง่ขนัทีม่ำกขึน้และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยจำกรฐับำลไทยและรฐับำลจนี และประกอบกบัตวัแทน
จ ำหน่ำยรำยใหญ่ 5 รำยแรกมกีำรเปลี่ยนแปลงโดยมยีอดขำยลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัเหน็ว่ำเป็น
ควำมเสี่ยงที่ต้องเร่งจดักำรโดยในปี 2564 ทำงบรษิทัได้แต่งตัง้ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยผ่ำนบรษิทั DKSH 
เนื่องจำกไดท้ดลองกำรร่วมงำนกนักบับรษิทัในเครอืภำยใต ้Brand OXECURE แลว้พบว่ำยอดขำยและ
ฐำนลูกคำ้คนไทยเตบิโตไดด้ ีเพรำะควำมเชีย่วชำญกำรจดัจ ำหน่ำย และมอี ำนำจกำรต่อรองทีด่ ีผนวก
กบัมรีะบบกำรจดักำรเรื่องรำยงำนต่ำงๆ ที่ทนัท่วงทกีำรจดักำร บรษิทัจงึหวงัขยำยผลกำรสรำ้งควำม
เตบิโตนี้ โดยแต่งตัง้ DKSH เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยให้กบัทุกบรษิทัย่อยในเครอื ทัง้นี้ถอืเป็นกำรขยำย
ผลแนวทำงกำรเตบิโตในฐำนลูกค้ำคนไทยผ่ำนตวัแทนจดัจ ำหน่ำยที่มปีระสทิธภิำพ    ทัง้นี้บรษิทัฯ ได้
ตระหนกัถงึควำมเสีย่งในกำรพึง่พงิกลุ่มลกูคำ้รำยใหญ่ นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดม้กีำรขยำยแผนงำนกำรจดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้กบัตวัแทนรำยอื่นเพิม่เตมิขึน้ทัง้ในประต่ำงประเทศ อกีทัง้ยงัมแีผนกำรขยำยช่องทำงกำร
ขำยใหม ่โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ทีม่แีผนรว่มมอืกบัคู่คำ้ทีส่ ำคญั อำทเิช่น LAZADA และ SHOPEE  
เป็นตน้  
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 ความเส่ียงจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัผู้บริโภคหรือการเรียกคืนผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  
ผลติภณัฑภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ เป็นผลติภณัฑท์ี่ใช้โดยตรงกบัร่ำงกำยเป็นส่วนใหญ่ 
ดงันัน้จงึเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนส ำหรบัผู้บรโิภค โดยหำกมคีวำมเสยีหำยเกดิขึน้ต่อผู้บรโิภคจำกกำรใช้
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทีส่ำมำรถพสิูจน์ได ้ผูบ้รโิภคอำจสำมำรถเรยีกรอ้งหรือฟ้องรอ้งทำงกฎหมำยให้
บรษิัทฯ ชดใช้ค่ำเสยีหำย หรอือำจต้องมกีำรเรยีกคนืผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ที่ไม่ปลอดภยัหรอืเป็น
อนัตรำยต่อผูบ้รโิภค ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์องคก์รและเครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย อย่ำงไรก็ด ีบรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในคุณภำพของผลิตภณัฑ์เป็นอย่ำงมำก จงึได้มกีำร
ตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในทุกขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แต่กำรวจิยัพฒันำผลติภณัฑจ์นไปถงึกำร
ตรวจสอบควบคุมคุณภำพ (QC) เพื่อท ำกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพของผลติภณัฑอ์ย่ำงเขม้งวด
เพื่อให้อยู่ในเกณฑแ์ละมำตรฐำนที่ดตีำมที่ก ำหนดไว้ ทัง้นี้กำรคัดเลอืกผู้จ ำหน่ำยวตัถุดบิหรอืผู้น ำเขำ้
ผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรพจิำรณำจำกคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถอืของคู่คำ้ เป็นอนัดบั
แรก โดยคุณสมบัติและคุณภำพจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้และถูกต้องตำม
มำตรำฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ นอกจำกนี้  ในขัน้ตอนกำรคดิคน้ ผลติภณัฑใ์หม่ 
บรษิัทฯ มกีำรส่งผลติภณัฑ์ดงักล่ำวให้หน่วยงำนภำยนอกตรวจสอบคุณภำพก่อนเริม่จดัจ ำหน่ำยให้
ผูบ้รโิภค เพื่อเป็นกำรรบัรองว่ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มมีำตรฐำนทีด่แีละมคีวำมน่ำเชื่อถอื 

 

 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด - 19 
ในช่วงตน้ปี  2563 เริม่มกีำรแพร่ระบำดของเชื้อโคโรนำไวรสัสำยพนัธุ์ใหม่ (โควดิ-19) ใน ประเทศจนี 
และเชื้อได้มกีำรแพร่ระบำดไปทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อธุรกจิและเศรษฐกจิอย่ำงมนีัยส ำคญั รวมถงึ มี
กำรออกกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำด เช่น กำรสัง่ปิดรำ้นคำ้ หำ้งสรรพสนิคำ้ หำ้ม
เดนิทำงเขำ้-ออกประเทศ หรอืหำ้มไม่ใหอ้อกนอกเคหะสถำนภำยในเวลำทีก่ ำหนด เพื่อเป็นกำรป้องกนั
กำรแพรก่ระจำยของเชือ้ไวรสั ทัง้หมดทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งต้นส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และควำมเสีย่ง
ต่อสุขภำพของพนักงำน ท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ นัน้ไม่สำมำรถใช้กลยุทธห์รอืวธิกีำรปฏบิตัิ
แบบเดมิได้ ส่งผลให้บรษิทัฯ ต้องเตรยีมควำมพรอ้มในทุกด้ำน ทัง้กำรบรหิำรสภำพคล่อง กำรจดักำร
ควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพื่อให้เกดิควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ยงัสำมำรถผลติสนิค้ำ 
และจดัส่งสนิค้ำให้ลูกค้ำทนัเวลำ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภยัของพนักงำน  
บรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรลดผลกระทบและควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และไดม้กีำรปฏบิตัติำม
นโยบำยของรัฐบำล โดยให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนจำกที่บ้ำนได้  (Work From Home) มีกำรใช้
เทคโนโลย ีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรประชุม นอกจำกนี้ บริษทัฯ ได้ออกมำตรกำรดูแลควำมสะอำดและ
ควำมปลอดภยั เช่น กำรจดัหำเจลและสเปรยแ์อลกอฮอลเ์พื่อใหพ้นกังำนท ำควำมสะอำด และส่งเสรมิให้ 
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พนักงำนสวมหน้ำกำกอนำมยั มกีำรตัง้จุดคดักรองคนเขำ้-ออกภำยในเขตพื้นที่ส ำนักงำน และโรงงำน 
พรอ้มลงลำยมอืชื่อ มมีำตรกำรดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภยัของสำยกำรผลติอย่ำงใกล้ชดิและ
ทัว่ถงึ ซึ่งเป็นหวัใจส ำคญัในกำรผลติและส่งมอบสนิคำ้ที่มคีุณภำพ ควำมปลอดภยัถงึมอืลูกค้ำ รวมถงึ 
บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบใหม้กีำรตดิตำมควำมเคลื่อนไหวอย่ำงใกลช้ดิ และมกีำรสื่อสำรเพื่อให้
ควำมรู้และประชำสมัพันธ์ให้พนักงำนทรำบแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ระหว่ำงท ำงำนหรอือยู่ทีบ่ำ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ สำมำรถมกี ำลงักำรผลติ
สนิคำ้เพยีงพอ และจดัส่งใหท้นัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ บรษิทัฯ มกีำรจดัหำผูร้บัจำ้งผลติ (OEM) หลำย
เจำ้ มกีำรก ำหนดระดบัสนิค้ำคงคลงัที่ปลอดภยั (Safety stock) ของสนิค้ำในรูปแบบของวตัถุดบิ และ
บรรจุภณัฑ ์ท ำให้บรษิทัฯ มวีตัถุดบิ และบรรจุภณัฑเ์พยีงพอ และสำมำรถผลติสนิค้ำทนัท ีเมื่อได้รบั
ค ำสัง่ซื้อจำกลูกค้ำ  อกีทัง้ มกีำรประมำณกำรควำมต้องกำรของสนิค้ำล่วงหน้ำไว้อย่ำงเหมำะสมเพื่อ
รบัมอืกบัเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน บรษิทัฯ ยงัมมีำตรกำรควำมปลอดภยัในกำรขนส่งสนิค้ำอย่ำงเคร่งครดั  มี
กำรตรวจคดักรองพนักงำนขบัรถขนส่ง  เพื่อควำมปลอดภยัในกำรจดัส่งสนิค้ำ และบรษิัทฯ ยงัมรีถ
ขนส่งของบริษัท และได้ว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอก จึงท ำให้บริษัทฯ มีรถขนส่งที่เพียงพอเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และสำมำรถส่งมอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้อยำ่งทนัเวลำ  

2.1 ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั (COMPLIANCE RISK) 

 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PERSONAL DATA 
PROTECTION ACT - PDPA) 
เนื่องจำกปัจจุบนัมกีำรล่วงละเมดิควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลมำก ซึ่งสรำ้งควำมเดอืดร้อน
หรอืเสยีหำยให้กบัเจำ้ของขอ้มูล ประกอบกบัควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยที ำให้กำร เก็บรวบรวม ใช้ 
หรอืเปิดเผยขอ้มูลท ำได้ง่ำยและรวดเรว็  ประเทศไทยจงึประกำศ พระรำชบัญญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนพฤษภำคม 2564 ทัง้นี้บรษิทัฯ จงึก ำหนดนโยบำยใหม้กีำร
ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำรเพื่อคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุ้น ลูกคำ้ พนักงำน และผูม้สี่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PERSONAL DATA 
PROTECTION ACT - PDPA) โดยให้มผีลบังคับใช้กับผู้บรหิำร พนักงำน และบุคคลภำยนอกผู้มำ
ปฏบิตังิำนใหก้บับรษิทัฯ และใหผู้บ้รหิำรทุกหน่วยงำนมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรสนับสนุน ผลกัดนัและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย และกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยำ่งเครง่ครดั 
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 ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
ภำครฐัมกีำรประกำศพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
ซึง่มกีำรระบุฐำนควำมผดิไวท้ัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัสนิบน ดงันัน้ บรษิทัในฐำนะนิตบิุคคลแห่งหนึ่งจงึจ ำเป็นต้อง
ปฏบิตัติำมประกำศดงักล่ำว และหำกบรษิทัปฎบิตัไิม่สอดคลอ้ง ย่อมส่งผลต่อกำรละเมดิกฎหมำย อนั
อำจน ำมำสู่กำรเสยีชื่อเสยีง และเสยีค่ำปรบัได ้บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติซึ่งเป็น
ปัญหำรำ้ยแรงและเป็นอุปสรรคต่อควำมยัง่ยนืของบรษิทัฯ อำจส่งผลใหเ้กดิควำมสูญเสยีทัง้ทำงกำรเงนิ
และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงนิ เช่น ก ำไร ค่ำปรบั และชื่อเสยีง กำรทุจรติอำจเกดิขึน้ได้ทุกเวลำ แมใ้นกรณีที่
บรษิทัฯ มมีำตรกำรและกำรควบคุมภำยในทีเ่ขม้งวดกต็ำม บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและ
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ โดยไดด้ ำเนินกจิกำรอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และสนับสนุนให้พนักงำนปฏบิตัิงำนอย่ำงมคีุณธรรมและเป็น
พลเมอืงที่ดขีองสงัคม บรษิทัฯ มกีำรปลูกฝังควำมซื่อสตัยส์ุจรติในองค์กร โดยจดัท ำคู่มอืจรรยำบรรณ 
จริยธรรมทำงธุรกิจ นโยบำยและแนวทำงต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ และสื่อสำรให้พนั กงำนรบัทรำบ
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เห็นถงึควำมส ำคญักำรร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (COLLECTIVE ACTION COALITION: CAC) และได้มีกำรก ำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ (ANTI-CORRUPTION POLICY) เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัเิพื่อ
ป้องกนัและต่อต้ำนปัญหำทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯให้ชดัเจนยิง่ขึ้น อกีทัง้ยงัมกีำรสร้ำงวฒันธรรม
องคก์รใหทุ้กคนตระหนักถงึพษิภยัของกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยี
ทุกฝ่ำย  รวมถงึ มกีำรก ำหนดใหผู้บ้รหิำร และพนักงำนท ำกำรประเมนิตนเอง (Self-assessment) เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลว่ำไม่มกีำรกระท ำ หรอืกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน  และมฝ่ีำย
ตรวจสอบภำยในเป็นผู้ตรวจสอบควำมมปีระสทิธผิลของมำตรกำรควบคุมภำยในที่ เกี่ยวข้องกบักำร
ป้องกันกำรทุจรติคอร์รปัชัน่อีกด้วย  ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย 
เพื่ อ ให้ผู้มีส่ วนได้เสียสำมำรถแจ้ง เบำะแส ข้อ เสนอแนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุ จริต 
(WHISTLEBLOWER) ไดโ้ดยตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรษิทั  เช่น ทำงโทรศพัท ์
02-917-3055 ต่อ 307 และ 669 ผ่ำนทำง E-mail: whistle@dodaydream.com กล่องรบัข้อเสนอแนะ
และขอ้รอ้งเรยีน และผ่ำนทำงไปรษณยีเ์ทคโ 
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 (TECHNOLOGY RISK) 

 ความเส่ียงด้านความปลอดภยัของข้อมลู ระบบสารสนเทศและภยัคกุคามทางไซเบอร ์
กำรเตบิโตของเทคโนโลยสีำรสนเทศท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยีที่ ไม่ว่ำจำกควำมผิดพลำดของระบบ 
ข้อผิดพลำดของมนุษย์ และกำรโจมตีทำงไซเบอร์ เป็นต้น หำกระบบสำรสนเทศขดัข้องหรือเกิด
สถำนกำรณ์ใดๆ ซึง่เป็นเหตุใหข้อ้มลูสูญหำยหรอืรัว่ไหล กำรไม่ท ำงำนและ/หรอืกำรท ำงำนผดิปกตอิำจ
ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบรษิัทในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมน่ำเชื่อถือ และ
ชื่อเสยีงของบรษิทัฯได ้บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัถงึควำมปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
จงึได้มกีำรจดัท ำนโยบำยควำมปลอดภยัด้ำน IT ตลอดจนพฒันำและปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอร ์ทัง้ 
HARDWARE SOFTWARE และระบบเครอืข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง มกีำรปรบัปรุงระบบควำมปลอดภยัให้
ทนัสมยั เช่น กำรตดิตัง้ไฟรว์อลล ์ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั กำรส ำรองขอ้มลู กำรอนุญำตกำรเขำ้ถงึระบบ
ที่ส ำคญั และกำรใช้ PRIVATE LINK เพื่อป้องกนักำรรัว่ไหลของขอ้มูล อกีทัง้ บรษิทัฯ ได้พฒันำแผน
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ (Business Continuity Plan - BCP) และแผนกู้คนืระบบและข้อมูล (Disaster 
Recovery Plan - DRP) ใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและระบบเทคโนโลยทีีใ่ช้ในปัจจุบนั นอกจำกนี้
บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชยสอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยมขีอบเขต
กำรตรวจสอบครอบคลุมถึงกำรประเมินกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัยในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ITGC) 

RISK) 
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 ความเส่ียงด้านบคุคลากร 
บรษิัทฯ เชื่อว่ำ บุคลำกร คือ ปัจจยัควำมส ำเร็จขององค์กร ในแผนกำรเติบโตทุกด้ำนของบรษิัทฯ 
จ ำเป็นต้องมคีวำมพรอ้มดำ้นทรพัยำกรบุคคลรองรบัเสมอ กำรสูญเสยีบุคลำกรทีเ่ป็นก ำลงัส ำคญัอำจท ำ
ใหป้ระสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรท ำงำนลดลง ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิ ดงันัน้บรษิทัฯ 
จงึต้องจดัเตรยีมบุคลำกรใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และจ ำนวนทีเ่พยีงพอ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อ
แผนกำรเติบโตทำงธุรกิจในอนำคต บรษิัทฯ จงึให้ควำมสนใจ และมุ่งมัน่ที่จะแก้ไขประเด็นดงักล่ำว
เพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษิทัฯ ใหน้ำนทีสุ่ด ดงันัน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ พจิำรณำเรื่องกำรสรรหำและกำร
รกัษำบุคลำกรที่มคีุณภำพเป็นควำมเสี่ยงที่ส ำคญั โดยบรษิทัฯ มมีำตรกำรจดักำรควำมเสี่ยงดงักล่ำว  
นอกจำกนี้บรษิทัมกีำรสรรหำบุคลำกรที่มคีุณภำพจำกช่องทำงต่ำงๆ ทัง้จำกภำยในบรษิทัฯ เช่น กำร
หมุนเวยีนงำน กำรโอนยำ้ยไปปฏบิตังิำน และกำรปรบัเลื่อนต ำแหน่ง มกีำรก ำหนดต ำแหน่งงำนส ำคญั 
(Key Position) ของฝ่ำยงำนต่ำงๆ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบัผูส้บืทอดต ำแหน่ง (Successor) ซึง่จะ
ท ำใหฝ่้ำยงำนนัน้สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง เมือ่ต ำแหน่งงำนส ำคญัเกดิว่ำงขึน้ไมว่่ำจะจำกกำร
เกษียณอำยุหรอืจำกกำรลำออกของพนักงำนในต ำแหน่งนัน้ รวมถงึ กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของ
บุคลำกร บรษิัทฯ มกีำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) และแผนพฒันำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan) ที่เหมำะสม นอกจำกนี้  บริษัทฯ มีกำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุก
ระดบัชัน้ กำรให้โอกำสพนักงำนที่มคีวำมสำมำรถเพื่อก้ำวสู่ระดบับรหิำรได้ ในอนำคต กำรดูแลเรื่อง
ค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรใหเ้ป็นธรรม กำรฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถ 
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 ความเส่ียงจากการลอกเลียนแบบสินค้า หรือการน าเคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯและบริษัท
ย่อย ไปใช้ 
เนื่องจำกควำมนิยมของผลติภณัฑภ์ำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ ส่งผลใหม้สีนิคำ้ลอกเลยีนแบบ
ที่มคีวำมคล้ำยคลงึกนัในด้ำนรูปลกัษณ์ภำยนอก รวมถงึสนิค้ำที่ลอกเลยีนแบบแนวคดิในกำรน ำเสนอ
สนิคำ้ของบรษิทัฯ ท ำใหผู้บ้รโิภคส ำคญัผดิคดิว่ำเป็นสนิคำ้ของบรษิทัฯ ซึง่สนิคำ้ลอกเลยีนแบบที่ไม่ได้
คุณภำพอำจก่อใหเ้กดิผลเสยีหรอือนัตรำยจำกกำรใชง้ำนต่อผูบ้รโิภค หำกบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถจดักำรต่อ
ผลกระทบดงักล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที อำจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภำพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ภำยใต้
เครือ่งหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
กำรเงนิของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญัไดอ้ย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสี่ยงนี้และผลกระทบต่อ
องค์กรทัง้ทำงด้ำนภำพลกัษณ์ของสนิค้ำและควำมปลอดภยัของผู้บรโิภค บรษิัทฯ จงึได้จดทะเบยีน
เครื่องหมำยทำงกำรค้ำและมทีมีงำนไปส ำรวจตลำด หำสนิค้ำลอกเลยีนแบบ เพื่อรวบรวมหลกัฐำนให้
เพยีงพอต่อกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูข้ำยและผูผ้ลติสนิคำ้ลอกเลยีนแบบ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ได้
มกีำรสื่อสำรกบัผูบ้รโิภคถงึวธิกีำรตรวจสอบสนิคำ้ลอกเลยีนแบบและยงัมนีวตักรรมทีส่ำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของผลติภณัฑฯ์ คอื นวตักรรมสติก๊เกอรป้์องกนัสนิค้ำลอกเลยีนแบบ (Anti - Counterfeit 
Sticker) ทีผู่บ้รโิภคสำมำรถตรวจสอบสนิคำ้ของแทไ้ดอ้ย่ำงรวดเรว็ แมน่ย ำ รวมถงึมวีดิโีอกำรสำธติและ
ให้ควำมรูถ้งึวธิแียกสนิค้ำลอกเลยีนแบบแก่ผู้บรโิภคผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  สื่อ
โซเชยีลมเีดยี และตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงๆ นอกจำกนี้บรษิทัฯยงัตัง้ใจพฒันำคุณภำพสนิค้ำของบรษิทัฯ 
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงจำกสนิคำ้ลอกเลยีนแบบ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ และป้องกนัควำมเสีย่งจำกอนัตรำยของสนิคำ้ทีไ่ม่ไดม้ำตรฐำน อกีทัง้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้
มกีำรสื่อสำรกับผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภณัฑ์ในช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่น่ำเชื่อถือ เช่น ร้ำนค้ำตัวแทน
จ ำหน่ำยของบรษิทัฯ หำ้งสรรพสนิคำ้และรำ้นคำ้ชัน้น ำทีเ่ป็นคู่คำ้กบับรษิทัฯ เป็นตน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
อำจมคีวำมเสี่ยงจำกกำรที่บุคคลภำยนอกน ำเครื่องหมำยกำรค้ำหรอืชื่อผลติภณัฑ์ทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนำคตของบรษิทัฯ ไปใช้จดทะเบยีนเพื่อประโยชน์ในทำงมชิอบ และอำจส่งผลให้เกดิควำมเขำ้ใจผดิ 
ส่งผลก่อให้เกิดภำพลกัษณ์ในเชงิลบต่อเครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อป้องกนั
ควำมเสี่ยงดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึให้ควำมส ำคญักบักำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิัทฯและ
บรษิัทย่อยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  รวมถึงกำรแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยที่มคีวำมน่ำเชื่อถือ มี
สญัญำทำงกฎหมำยทีม่คีวำมรดักุมและมกีำรท ำงำนร่วมกบัที่ปรกึษำกฎหมำยที่มคีวำมเชีย่วชำญอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
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ส่วนท่ี 1: กำรประกอบธรุกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

กำรขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือควำมยัง่ยืน 
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การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

บรษิัท ดู เดย์ ดรมี จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย เชื่อมัน่ว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมยัง่ยืนเป็น

รำกฐำนส ำคญัทีจ่ะช่วยเสรมิสรำ้งใหอ้งคก์รเตบิโตไดอ้ย่ำงมัน่คง บรษิทัฯจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินงำนบนพืน้ฐำนของกำร

สรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงเชงิบวกทัง้ต่อชุมชน สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิในที่บรษิทัฯเขำ้ไปด ำเนินกจิกำร เพื่อให้กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปในทศิทำงทีเ่หมำะสมและสรำ้งประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

ปัจจุบนับรษิทัฯอยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำนโยบำย แนวปฏบิตั ิและแผนงำนกำรพัฒนำควำมยัง่ยนืองคก์ร โดยคำดว่ำจะ

จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมยัง่ยืน (Sustainability Committee) ภำยในปี 2564 ซึ่งคณะกรรมกำร

ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ รว่มกนัท ำหน้ำทีก่ ำหนดกลยทุธ ์เป้ำหมำย นโยบำย และกรอบกำรบรหิำร

จดักำรควำมยัง่ยนื ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนผลกัดนักระบวนกำรด ำเนินงำนใหเ้กดิกำรพฒันำขึน้

อยำ่งต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
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ส่วนท่ี 1: กำรประกอบธรุกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร
(MD&A) 
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ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 รำยได้จำกกำรขำยของบรษิัทฯ เท่ำกบั 729.06 ล้ำน
บำท และ 1,000.34 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.21 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.30 เป็นผลจำก
กำรเขำ้ซือ้กจิกำรของ บรษิทั ควิรอน จ ำกดั ตัง้แต่วนัที ่3 มนีำคม 2563  ซึง่กลุ่มลกูคำ้เดมิของบรษิทั ควิรอน จ ำกดั 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคำ้ในประเทศ อย่ำงไรกต็ำมแมร้ำยไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้ แต่เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนจะเหน็ได้ว่ำหำกดูขอ้มูลกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑ ์กลุ่มผลติภณัฑเ์ดมิของบรษิัทมรีำยได้จำกกำรขำย
ลดลง เป็นผลจำกกำรที่บรษิทัฯไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ส่งผลท ำให้
รำ้นค้ำที่วำงจ ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิทัไม่สำมำรถเปิดท ำกำรได้ตำมปกตใินช่วงไตรมำส 2 ที่ผ่ำนมำและลูกค้ำกลุ่ม
นักท่องเทีย่วชำวจนีทีถ่อืเป็นกลุ่มลูกค้ำส ำคญัมอีตัรำกำรเดนิทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยลดลงอย่ำงมสีำระส ำคญั 
ส่งผลท ำให้สินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวมียอดขำยลดลง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำวและได้
ด ำเนินกำรปรบักลยุทธ์และแผนกำรตลำด เพื่อลดผลกระทบดงักล่ำวและให้บรษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิใหเ้ป็นปกต ิ
โดยมุง่เน้นกำรเขำ้ถงึกลุ่มลกูคำ้เดมิทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและปรบักลยุทธท์ำงกำรตลำดเพื่อเพิม่
ฐำนลกูคำ้ใหมใ่หม้ำกขึน้ โดยเน้นช่องทำงออนไลน์เป็นหลกั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.57  เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลมำจำก
ประเทศฟิลปิปินสท์ีส่ำมำรถเพิม่ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และถงึแมป้ระเทศจนีและฟิลลปิปินสจ์ะไดร้บัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19  ท ำให้กำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศไม่เป็นตำมแผนงำน
ของบรษิทัโดยเฉพำะประเทศจนีทีย่งัไม่สำมำรถหำตวัแทนจ ำหน่ำยที่เหมำะสมมำทดแทนตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดมิ
ได ้อยำ่งไรกต็ำมส ำหรบักำรจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศบรษิทัมุง่เน้นกำรขยำยช่องทำงกำรผ่ำนทำงออนไลน์มำกขึน้  
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ตาราง 1: รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภณัฑ์ส ำหรบังวดสำมเดือน สิ้นสุด 30 กันยำยน และ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 (3M QoQ) 

สายผลิตภณัฑ/์กลุม่ธรุกิจ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรบังวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิทัฯ       
1) ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ    70.27  22.7 78.54  10.9  8.27  11.77 
2) ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด
ผวิ  30.13  9.7    26.77  3.7 (3.36) (11.15) 
3) ผลติภณัฑค์รมีกนัแดดและ
เครื่องส ำอำงค ์ 3.45  1.1 

                           
6.53  0.9 3.08  89.28 

4) อุปกรณ์/เครื่องมอื ของใช้
สว่นบุคคล 

                      
127.38  41.2 

                       
137.14  19.1 9.76  7.66 

5) สนิคำ้อุปโภคบรโิภค   53.45  17.3  67.34  9.4 13.89  25.99 
6) ชุดของขวญั 13.64  4.4  16.03  2.2  2.39  17.52 
7) ผลติภณัฑอ์ื่น    2.80  0.9    1.31  0.2 (1.49) (53.21) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิทัฯ - รวม 

                       
301.12  97.4 

                       
333.66  46.5 

               
32.54  10.81 

หกั สว่นลด (22.14) (7.2) (36.66) (5.1) (14.52) 65.58 
รายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑภ์ายใต้
เครือ่งหมายการค้าของ
บริษทัฯ - สุทธิ 

                       
278.98  90.2 

                       
297.00  41.4 

               
18.02  6.46 

รายได้อ่ืน/1 30.20  9.8 420.57  58.6 390.37  1,292.62 
รวม 309.18  100.0  717.57  100.0 408.39  132.09 

หมายเหต:ุ /1รำยไดอ้ื่นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
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ตาราง 2 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งตำมสถำนทีส่ ำหรบังวดสำมเดอืน สิน้สุด 30 กนัยำยน และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
(3M QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานท่ี 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรบังวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 228.46 73.89 246.46 34.3 18.08 7.9 
2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 50.55 16.35 50.54 7.0 (0.06) (0.1) 

รายได้จากการขายรวม 279.01 90.23 297.00 41.4 18.02 6.5 

รายได้อ่ืน/1 30.2 9.77 420.57 58.6 390.37 1,292.6 
รวม 309.21 100.00 717.57 100.0 408.39 132.1 

หมายเหต:ุ  /1รำยไดอ้ื่นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
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ตาราง 3 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์ ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม  (12M YoY) 

สายผลิตภณัฑ/์กลุม่ธรุกิจ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิทัฯ       
1) ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ 533.15 66.94 299.38  18.8 (233.77) (43.85) 
2) ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด
ผวิ 135.76 17.04 111.86  7.0 (23.90) (17.60) 
3) ผลติภณัฑค์รมีกนัแดดและ
เครื่องส ำอำงค ์ 20.70 2.60 24.29  1.5 

                  
3.59  17.34 

4) อุปกรณ์/เครื่องมอื ของใช้
สว่นบุคคล - - 389.09  24.5 

             
389.09  0.00 

5) สนิคำ้อุปโภคบรโิภค - - 202.36  12.7 202.36  0.00 
6) ชุดของขวญั 83.18 10.44 47.20  3.0 (35.98) (43.26) 
7) ผลติภณัฑอ์ื่น 1.38 0.18 4.48  0.3 3.10  224.64 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิทัฯ - รวม 

                  
774.17  97.20 

                   
1,078.66  67.8 

             
304.49  39.33 

หกั สว่นลด (45.11) (5.66) (78.32) (4.9) (33.21) 73.62 
รายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑภ์ายใต้
เครือ่งหมายการค้าของ
บริษทัฯ - สุทธิ 

               
729.06  91.54 

                   
1,000.34  62.9 

             
271.28  37.21 

รายได้อ่ืน/1 67.38  8.46 589.94  37.1 522.56  775.54 
รวม 796.44  100.00 1,590.28  100.0 793.84  99.67 

หมายเหต:ุ /1รำยไดอ้ื่นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
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ตาราง 4 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งตำมสถำนทีส่ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม (12M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานท่ี 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                  
551.94  69.30 

                       
818.67  51.5 

                       
266.65  48.3 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 

                  
177.12  22.24 

                       
181.67  11.4 

                           
4.55  9.0 

รายได้จากการขายรวม 729.06  91.54 1,000.34  62.9 271.20  97.2 

รายได้อ่ืน/1 67.38  8.46 589.94  37.1 522.56  1,730.3 
รวม 796.44  100.00 1,590.28  100.0 793.76  256.7 

หมายเหต:ุ  /1รำยไดอ้ื่นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 
ต้นทุนขาย 
ต้นทุนขำยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกบั 258.25  ล้ำนบำท และ  580.99   ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 125.0 ในขณะทีอ่ตัรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึน้จำกรอ้ย
ละ 35.42 เป็นรอ้ยละ 58.08 โดยอตัรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้นัน้เป็นผลจำกรำยกำรวัตถุดบิ
และบรรจุภณัฑ ์ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจำกนี้ในเดอืนมนีำคม ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไดล้งทุนในกจิกำร กลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ำกดั 
เป็นผลท ำให้สดัส่วนของต้นทุนขำยเปลี่ยนไปจำกเดมิ อกีทัง้บรษิทัมสี่วนสูญเสยีจำกกำรใช้เครื่องจกัรไม่เต็มก ำลงั
กำรผลติอกีดว้ย 
 
ก าไรขัน้ต้น 
ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 470.81 ลำ้นบำท 
และ  419.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 64.58  และรอ้ยละ 41.91 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงเมือ่เทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจำกรำยไดท้ีช่ะลอตวัลดลง และกำรเปลีย่นแปลงของ
สดัส่วนของผลติภณัฑท์ีข่ำย หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำรของ บรษิทั ควิรอน จ ำกดั ตัง้แต่วนัที ่3 มนีำคม 2563  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรบัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563  เท่ำกับ 431.91 ล้ำนบำท และ 
490.65 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อย่ำงไรก็
ตำมบรษิัทฯ ได้ปรบัลดค่ำใช้จ่ำยกำรโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำยลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้
เหมำะสมตำมกำรชะลอตวัของรำยไดท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท ำให้
รำ้นคำ้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัไม่สำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกต ิในช่วงเดอืนมนีำคม – พฤษภำคม ทีผ่่ำนมำ  
แต่ยงัมคี่ำใชจ้่ำยกำรขำยคงทีข่องบรษิทับำงส่วนทีไ่ม่สำมำรถปรบัลดไดท้นัท ีอำทเิช่น ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำย โดย
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำยเพิม่ขึน้เป็นผลจำกกำรจ ำนวนพนักงำนขำยของบรษิทั ควิรอน จ ำกดั ทีเ่พิง่ควบรวมกิจกำร
เมือ่เดอืนมนีำคมทีผ่่ำนมำ  ทัง้นี้เมือ่เทยีบอตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย จะเหน็ว่ำมอีตัรำส่วน
ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจำกร้อยละ 59.24 เป็น ร้อยละ 49.05  เป็นผลจำกกำรที่บรษิัทสำมำรถควบคุม
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและมกีำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัมำกขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกบั 166.65 ล้ำนบำท และ 
265.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.4  ขำย ลดลงจำกรอ้ยละ 20.92  เป็นรอ้ยละ 16.70 
ซึง่โดยหลกัมำจำกค่ำบรกิำรอื่นๆ จำกกำรทีบ่รษิทัลงทุนในกจิกำรกลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ำกดั ท ำใหบ้รษิทัมคี่ำใชจ้่ำย
ค่ำทีป่รกึษำทีเ่กดิขึน้ในไตรมำส 1/2563 มลูค่ำ 9.7 ลำ้นบำท รวมไปถงึค่ำใชจ้่ำยบรหิำรของบรษิทั ควิรอน จ ำกดั ที่
เกดิขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำร ตัง้แต่วนัที ่3 มนีำคม 2563 
      
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 
บรษิทัฯ มกี ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรบัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563  เท่ำกบั (53.22) ล้ำนบำท 
และ 179.54 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 437 และอตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 
(6.68)  เป็นรอ้ยละ 11.29 อตัรำก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิีเ่พิม่ขึน้มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหน้ีสนิทำงกำรเงนิทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงปี 2563 มลูค่ำ 446.21 ลำ้นบำท สุทธกิบัค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมสภำพเพิม่ขึน้จำก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
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ฐานะทางการเงิน 
สินทรพัยร์วม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 5,333.51 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกสิน้ปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 
7.60 โดยสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และสนิทรพัยท์ำงกำร
เงนิหมนุเวยีนอื่น โดยสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้โดยหลกัเกดิจำกรำยกำรค่ำควำมนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น ซึง่เป็น
ผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำรกลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ำกดั เมือ่วนัที่ 3 มนีำคม 2563 
 
หน้ีสินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 441.02  ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกสิ้นปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 
127.19 หนี้สนิรวมทีเ่พิม่ขึน้โดยเกดิจำก สทิธเิลอืกขำยสนิทรพัย ์จำกกำรทีบ่รษิทัมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเขำ้ซือ้กจิกำร
กลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ำกดั ภำยหลงัจำกกำรท ำสญัญำเขำ้ซือ้กจิกำร และหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชี 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมเท่ำกบั 4,892.49 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้
คดิเป็นรอ้ยละ 2.72  มสีำเหตุหลกัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัระหว่ำงปี  
 
อตัราส่วนทางการเงินส าคญั 

อตัราส่วนการเงินส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 23.97 16.60 
อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 0.04 0.09 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) (1.10) 3.80 
อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) (1.18) 4.92 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) (6.68) 11.29 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1: กำรประกอบธรุกิจและผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 



 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน - 1 
แบบแสดงรำยกำร 56-1 ONE REPORT ประจ ำปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ำกดั (มหำชน)  
ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ DDD 
ประเภทธรุกิจ ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์แูลและบ ำรงุผวิ 
คะแนนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

 
ท่ีตัง้บริษทัฯ ส ำนักงำนใหญ่ 

เลขที ่32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ  
เขตสะพำนสงู กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์:02 917 3055 
โทรสำร :02 917 3054 
โรงงำน 
เลขที ่53 หมู ่9 ถนนโรจนะ ต ำบลธนู  
อ ำเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 13210 
โทรศพัท ์:035 246 885 
โทรสำร :035 246 886 

เวบ็ไซต์ http://www.dodaydream.com 
เลขทะเบียนบริษทั 0107560000109 
ทุนจดทะเบียน 318,000,000 บำท 

หุน้สำมญั จ ำนวน 318,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 317,887,700 บำท 
ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์:02 917 1219 

E-mail : ir@dodaydream.com 
ส ำนักกรรมกำรบริษทั โทรศพัท ์:02 917 1219 

E-mail : comsec@dodaydream.com 
 
 
 
 



 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน - 2 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

ข้อมลูของบคุคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์)ประเทศไทย( จ ำกดั 

เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์:02 009 9000 
โทรสำร :02 009 9991 
TSD Call Center: 02 009 9999  

ผูส้อบบญัชี บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 
เลขที ่195 ชัน้ 48 อำคำรเอม็ไพรท์ำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ 
เขตสำธร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์:02 677 2000 
โทรสำร :02 677 2222 

อนึ่ง ผูล้งทุนสำมำรถศกึษำขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเพิม่เตมิไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 
แบบ 56-1 ของบรษิทัทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th หรอื www.dodaydream.com 

 
  



 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน - 3 
แบบแสดงรำยกำร 56-1 ONE REPORT ประจ ำปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัย่อย 
ช่ือบริษทัย่อย บริษทั นำม ุไลฟ์ พลสั จ ำกดั (NML) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิของบรษิทัฯ 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสงู กรงุเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์:02 917 1888 
โทรสำร :02 917 3054 

เวบ็ไซตท์ำงกำรค้ำ http://www.namulife.com 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท 

หุน้สำมญั จ ำนวน 500 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 100 
ช่ือบริษทั บริษทั ด ูอินฟินิท ดรีม จ ำกดั  (DID) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิส ำนกังำนใหญ่ขำ้มประเทศ (“IHQ” Headquarter”) ทีถ่อืหุน้ใน

บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในต่ำงประเทศของบรษิทัฯ 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสงู กรงุเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์:02 917 3055 
โทรสำร :02 917 3054 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บำท 
หุน้สำมญั จ ำนวน 1,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

เวบ็ไซต์ - 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 100 
ช่ือบริษทั บริษทั ดรีม เดอรม์ำโทโลจี จ ำกดั (DDM) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์วชส ำอำง 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสงู กรงุเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์:02 917 3178 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บำท 

หุน้สำมญั จ ำนวน 5,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
เวบ็ไซตท์ำงกำรค้ำ https://oxecurethailand.com 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 95 

 
 



 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน - 4 
แบบแสดงรำยกำร 56-1 ONE REPORT ประจ ำปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 
ช่ือบริษทั บริษทั สกิน เมค สไมส ์จ ำกดั (SMS) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิส ำหรบัลกูคำ้ Millennials 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่32 ถนนเคหะร่มเกลำ้ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสงู กรงุเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์:02 917 3179 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท 

หุน้สำมญั จ ำนวน 500 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
เวบ็ไซตท์ำงกำรค้ำ https://sos-storiesofskin.com 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 70 

 
ช่ือบริษทั บริษทั เจเอม็เอส โกลบอล โซลชูนั จ ำกดั (JMS) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิ 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่87 อำคำรเอม็ไทย ทำวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 9 หอ้ง 906 ถนนวทิย ุ

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท 

หุน้สำมญั จ ำนวน 2,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
เวบ็ไซต์ - 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 40 

ถอืหุน้โดย บรษิทั สกนิ เมค สไมส ์จ ำกดั 
 

ช่ือบริษทั บริษทั ด ูเดย ์ดรีม เทรดด้ิง จ ำกดั  (DDDT) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคำ้ในต่ำงประเทศ 

จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 1 Raffles Place #28-02, One Raffles Place, Singapore (048616) 
ทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลล่ำรส์หรฐั 

หุน้สำมญั จ ำนวน 300,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลล่ำรส์หรฐั 
เวบ็ไซต์ - 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 100 

 ถอืหุน้โดย บรษิทั ด ูอนิฟินิท ดรมี จ ำกดั   
 
 



 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน - 5 
แบบแสดงรำยกำร 56-1 ONE REPORT ประจ ำปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

ช่ือบริษทั บริษทั ด ูเดย ์ดรีม โฮลด้ิง จ ำกดั (DDDH) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิ Holding Company เพื่อลงทุนในธุรกจิของบรษิทัฯ ในต่ำงประเทศ 

จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 1 Raffles Place #28-02, One Raffles Place, Singapore (048616) 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลล่ำรส์หรฐั 

หุน้สำมญั จ ำนวน 2,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 ดอลล่ำรส์หรฐั 
เวบ็ไซต์ - 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 100 

ถอืหุน้โดย บรษิทั ด ูอนิฟินิท ดรมี จ ำกดั   
ช่ือบริษทั บริษทั ดเูดยด์รีม ฟิลิปปินส ์คอรป์อเรชัน่ (DDDPH) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ใหแ้ก่ลกูคำ้ประเทศฟิลปิปินส ์

จดัตัง้ในประเทศฟิลปิปินส์ 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 2nd Floor, F’7 Rallos Building, #49 Scout Rallos St, Brgy Laging Handa, 

Quezon City, 1103 Philippines 
ทุนจดทะเบียน 66,000,000 เปโซฟิลปิปินส ์

หุน้สำมญั จ ำนวน 66,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 เปโซฟิลปิปินส ์
เวบ็ไซตท์ำงกำรค้ำ https://snailwhiteph.com/ 
สดัส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 51 

ถอืหุน้โดย บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ จ ำกดั 
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ส่วนท่ี 2: กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 



 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ - 1 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุม
หลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (CORPORATE GOVERNANCE) ใน 5 หมวด ดงันี้ 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 
บรษิทัฯ ให้ความส าคญัในสทิธขิองผู้ถอืหุน้ซึ่งอาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการ

ใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของ
ผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุ้น การมสี่วนแบ่งก าไรของบรษิทัฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบรษิทัฯ อย่าง
เพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบญัช ีการอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมที่ส าคญั ซึ่งส่งผลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ ี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธขิอง
บรษิทัฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

นอกจากสิทธิขัน้พื้นฐานดงักล่าวข้างต้น บรษิัทฯ ยงัได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 
1) การจดัประชุมผูถ้ือหุ้น 
1.1 บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยปฏบิตัติามแนวทางการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

1.2 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนตุลาคมถงึเดอืน
ธนัวาคมของทุกปีโดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1.3 บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรอืส่งเสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
1.4 บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 14 วนั พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม อนัมี

ขอ้มลูประกอบดว้ยวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอื
ประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม และจะไมก่ระท า
การใดๆ ทีจ่ะเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ 
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1.5 บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุ้นไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุ้น เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมตไิม่มี
วธิกีารทียุ่่งยากและไม่มคี่าใช้จ่ายมากเกนิไป จดัอากรแสตมป์ใหก้บัผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้และน าเอกสาร
มายืน่หน้าหอ้งประชุม เตรยีมสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

1.6 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้า
ให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้
เผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ดว้ย 

1.7 บรษิทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนสยีงได้ 
และควรเสนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 
2) การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1 บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนน

และแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแมน่ย า 
2.2 บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได้ 
2.3 ในการประชุมผูถ้อืหุ้นให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละวาระ ในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ ใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละ

รายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
2.4 คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอื

หุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 
2.5 คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การ

ท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โต้แยง้ใน
ภายหลงั 

2.6 ประธานในที่ประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นมโีอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 
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3) การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้น 
3.1 รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นจะบนัทกึการชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม

ทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืขอ้ซกัถาม นอกจากนี้ ควรบนัทกึ
ค าถาม-ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน งดออกเสยีง และบตัรเสยี 
รวมถงึควรบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมและกรรมการทีล่าประชุมดว้ย 

3.2 บรษิทัฯ จะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านทางระบบ
ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ในวนัท าการถดัไป 

3.3 บรษิทัฯ จดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และส่งให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางระบบ
ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ดว้ย 

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 
บรษิัทฯ มนีโยบายการจดัการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนัก

ลงทุนสถาบนั รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตใิหไ้ดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

1) การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1 บรษิทัฯ ได้ด าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้น โดยมรีะเบยีบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ

บรษิทั ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 21 วนั ก่อน
วนัประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จดัท าหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

1.2 บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิาร
ออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 
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2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 
2.1 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยไดม้สี่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุ้นประจ าปี และเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนตุลาคม – ธนัวาคมของ
ทุกปี ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยได้มกีาร
ก าหนดและระบุหลกัเกณฑก์ารพจิารณาบรรจุวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ เพื่อเป็นการพจิารณาและกลัน่กรองวาระทีเ่กี่ยวขอ้งและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ 
รวมทัง้คดัสรรบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และสามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายนอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่มี
การเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลา
ในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

2.2 บรษิทัฯ ก าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นถอือยู่ โดยหนึ่งหุ้นมสีทิธเิท่ากบั
หนึ่งเสยีง นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากได้เริม่ประชุมแลว้ มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและนับเป็นองค์ประชุมตัง้แต่
วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป รวมทัง้ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายคน 

 
3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
3.1 บรษิทัฯ มนีโยบายจ ากดัการใช้ขอ้มูลภายในใหอ้ยู่ในวงเฉพาะผู้บรหิารตัง้แต่ระดบักลางถงึระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้ง

ภายในส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัฯ เท่านัน้ ส าหรบังบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบแลว้จะถูกเกบ็ไวท้ีป่ระธาน
เจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ และสมหุบ์ญัช ีส าหรบัขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอื่นจะใชเ้พื่อการปรกึษาหารอืกบั
บุคคลในระดบัผู้จดัการขึน้ไปเท่านัน้ โดยบรษิทัฯมบีทลงโทษกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง หากมกีารใชข้อ้มลูภายในที่
ท าใหเ้กดิความเสยีหาย 

3.2 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการใชข้อ้มลูภายในขึน้ เพื่อเป็นแนวทางไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน รวมถงึผู้
ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่
ทราบขอ้มลูจนกระทัง่ขอ้มลูไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรยีบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มลูภายในทีไ่ม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลกัทรพัย์ในช่วง 30 วนั ก่อนที่งบ
การเงนิจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถด าเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศแลว้อย่างน้อย 24 ชัว่โมง อย่างไรกต็าม เลขานุการบรษิทัจะท าหน้าทีแ่จง้ระยะเวลาการห้ามซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งพรอ้มก าหนดการประชุมรายปี และมี
การแจง้เตอืนก่อนถงึวนัก าหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
รบัทราบเกีย่วกบัระยะเวลาการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ดงักล่าว 
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3.3 นอกจากนี้ หากกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ระหว่างด ารงต าแหน่งใน
บรษิทัฯ จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการ รวมถงึการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรส หรอืผู้ที่อยู่กนิฉันสามภีรรยา 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ โดยจดัส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บรษิทัฯ ผ่านทางเลขานุการบรษิทัในวนั
เดยีวกนั ในการนี้ เลขานุการบรษิัทจะท าสรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารเพื่อ
รบัทราบเป็นประจ าทุก 6 เดอืน รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปีก าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน
ไว้ในอ านาจด าเนินการ จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้บงัคบัพนักงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมบีทก าหนดโทษ
ชดัเจน กรณทีีผู่บ้รหิารหรอืพนกังานน าขอ้มลูภายในไปเปิดเผยหรอืใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

 
4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1 ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ซึง่

เป็นส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการ
บริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 

4.2 ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและดูแลให้กรรมการที่มสี่วนได้เสยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ กรรมการควรงดเวน้จากการมสี่วนร่วมการพจิารณาในวาระนัน้ๆ 
เพื่อใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเป็นไปอย่างยุตธิรรม เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่าง
แทจ้รงิ 
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5) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการ

ตดัสนิใจในการเขา้ท าธุรกรรมหรอืการด าเนินงานต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ภายในบรษิทัฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกบั
บรษิทัฯ และผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอื
การมสี่วนไดเ้สยีของตนต่อรายการดงักล่าว 

การท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลใดที่เกี่ยวโยงกนัอนัอาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ที่ข ัดแยง้กนัไดน้ัน้ 
จะต้องผ่านการพจิารณาใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หากกรรมการ หรอืผู้บรหิารของบรษิทัฯ คนใดที่มสี่วนได้เสยีหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งจะไม่เข้าร่วมใน
กระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงสรา้งการถอืหุ้นทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอื
หุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เพื่อไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีอกีดว้ย 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไดร้บัการ
ปฏบิตัจิากบรษิทัฯ ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัฯ จะไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผู้มี
ส่วนไดเ้สยีตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีม่โีดยไดพ้จิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของผู้มี
ส่วนไดเ้สยี ตามบทบาทและหน้าทีท่ีม่ใีนการสรา้งเสรมิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไป
ด้วยด ีอกีทัง้ มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งแก่ผู้มสี่วนได้เสยีเหล่านัน้ได้รบัทราบอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได้ 
และทนัเวลา โดยก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
 
1) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 
บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ทีม่คีุณค่ายิง่ จงึเป็น
นโยบายของบรษิัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
1.1 ปฏบิตัต่ิอพนักงานดว้ยความสุภาพ ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 
1.2 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับค วามรู้และ

ความสามารถของพนักงานแต่ละคน มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงาน และใหค้วามส าคญัในดา้นการ
ดแูลสวสัดกิารของพนกังาน  

1.3 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน รวมถงึอาชวีอนา
มยั เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนักงานเป็นส าคญั 

1.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสอย่าง
ทัว่ถงึและสม ่าเสมอเพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร 

1.5 การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการให้รางวลั และการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่บนพื้น
ฐานความรูค้วามสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานแต่ละคน 

1.6 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
1.7 เคารพในความเป็นส่วนตวัของพนักงาน โดยจะไม่น าข้อมูลส่วนตวัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรอืผู้ที่ไม่

เกีย่วขอ้ง เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรอืไดร้บัความยนิยอมจากพนกังานทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ 
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2) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
บรษิทัฯ ค านึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม อกีทัง้ ตระหนักถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั จงึ
ไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
2.1 ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือห้น รายย่อย และนักลงทุนสถาบนั โดยมุ่ง มัน่
เพื่อทีจ่ะสรา้งผลการด าเนินงานทีด่ ีการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2.2 น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิัทฯ ผลประกอบการ ขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจรงิ รวมทัง้ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มใน
อนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนับสนุน และมี
เหตุผลเพยีงพอ 

2.3 หา้มไมใ่หแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

 
3) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลกูค้า 
เพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้และเพิม่จ านวนลูกคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ จงึเอาใจใส่และใหค้วามส าคญักบั
ลกูคา้ โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ดงันี้ 
3.1 จดัให้มรีะบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลติให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความส าคญัในการปรบัปรุงและ

พฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การบรกิารลกูคา้ และการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และการบรกิารลกูคา้อยูเ่สมอ 
3.2 จดัใหม้รีะบบการควบคุมดูแลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

เอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า สม ่าเสมอต่อการให้บรกิาร และน้อมรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน เพื่อ
น ามาพฒันาปรบัปรงุสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้ 

3.3 จดัใหม้รีะบบการควบคุมดูแลรกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้เสมอืนเป็นความลบัของบรษิทัฯ และไมน่ าไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
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4) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี 
บรษิัทฯ มนีโยบายให้พนักงานปฏบิตัิต่อคู่ค้า และ/หรอื เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอารดัเอา
เปรยีบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ พื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บนพื้นฐานของ
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
4.1 มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่ค้าด้วยวธิกีารที่โปร่งใส โดยการสรรหาคู่ค้าจ านวนมากกว่า 1 รายเพื่อท าการ

เปรยีบเทยีบก่อนตดัสนิใจด าเนินการ ให้ขอ้มูลต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่ค้าด้วยความยุติธรรม
ภายใต้หลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของบรษิทัฯ ด้วยรปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมแก่
คู่สญัญาทุกฝ่าย 

4.2 ปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการคา้ และสญัญาทีท่ าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด
ได ้ตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และเป็นการ
รกัษาความสมัพนัธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

4.3 ไมเ่รยีกรบั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 
4.4 กรณีทีม่ขีอ้มลูว่ามกีารเรยีกรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอยีดต่อคู่ค้า 

และ/หรอื เจา้หนี้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ 
4.5 บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อเจา้หนี้เสมอืนคู่ค้าที่มคีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัขอ้

ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาที่มอียู่กบัเจ้าหนี้ ตลอดจนการช าระเงนิตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่ปกปิด
ขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหายได ้และหากมเีหตุอนัจะท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามขอ้
ผกูพนัในสญัญาได ้บรษิทัฯ จะแจง้เจา้หนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวรว่มกนั 

 
5) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการค้า 
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ โดยไมล่ะเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งโดย
วธิกีารทีผ่ดิกฎหมาย ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่ด ีรวมถงึหลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ เพื่อ
ท าลายคู่แข่งทางการค้า และไม่กระท าโดยเจตนาเพื่อท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
เสื่อมเสยี 
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6) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคม และ/หรือ ชุมชน 
บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะด าเนินธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และชุมชนโดยรอบบรษิทัฯ และยดึมัน่การ
ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ใน
การพฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บรษิัทฯ ตัง้อยู่ให้มคีุณภาพชวีติดขีึ้น
อย่างยัง่ยนืพรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ให้ความส าคญัและรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนใกลเ้คยีง เกี่ยวกบั
สภาพแวดลอ้ม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ และพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม 

 
7) นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงานอยู่เสมอ โดย
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการค านึงถงึผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิน่ 
เพื่อช่วยส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดล้อมของพื้นที่ใกล้เคยีงให้มคีวามยัง่ยนืไปพร้อมๆ กบัการเติบโตทางธุรกิจของ
บรษิทัฯ 

 
8) การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทางในการติดต่อส าหรบัผู้มสี่วนได้เสยีในการแสดงความคดิเห็นต่างๆ รวมถงึแจง้เบาะแสใน
กรณีที่พบเหน็การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืในกรณีที่ไม่ได้รบัความเป็น
ธรรมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยสามารถแจง้มาทีเ่ลขานุการบรษิทัตามช่องทาง ดงันี้ 

 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) “เลขานุการบริษทั” 
เลขท่ี 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 
Email มาท่ี whistle@dodaydream.com / comsec@dodaydream.com 
โทรศพัท ์0 2917 3055 # 315 โทรสาร 0 2917 3054 
 

ทัง้นี้ ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกเก็บเป็นความลบั และจะน าค าถาม ข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะต่างๆ ประสานต่อไปยงั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรงุ และสรปุผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ

และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ที่
อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผู้มสี่วนได้เสยี
ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้จดัให้มนีักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มลู
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคอื การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัได้มกีารจดักิจกรรม เพื่อพบปะผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และให้ข้อมูลบรษิัทฯ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ดงันี้ 
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กิจกรรม ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
งานบริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน 

(OpportunityDay: OppDay) 
วตัถุประสงค ์:  
แถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ แผนการด าเนินงาน 
และตอบขอ้ซกัถามนกัลงทุน 
ปี 2563 บรษิทัฯเขา้รว่มทัง้หมด 4 ครัง้ ดงันี้ 
 วนัที ่23 ม.ีค. 63 แถลงผลประกอบการประจ าปี 2562  
 วนัที ่1 ม.ิย. 63   แถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2563 
 วนัที ่8 ก.ย. 63   แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2563 
 วนัที ่14 ธ.ค. 63   แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 

 
 
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 
ผูอ้ านวยการบญัช ีและ นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ประชุมนักวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) 

วตัถุประสงค ์:  
แถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  และสื่อสารกบันกัวเิคราะห์
ดา้นภาพรวมการด าเนินงานและทศิทางของบรษิทัฯ 
ปี 2563 บรษิทัฯเขา้รว่มทัง้หมด 4 ครัง้ ดงันี้ 
 วนัที ่5 ม.ีค. 63  แถลงผลประกอบการประจ าปี 2562  
 วนัที ่21 พ.ค. 63   แถลงผลประกอบการไตรมาส1/2563 
 วนัที ่26 ส.ค. 63   แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2563 
 วนัที ่18 พ.ย. 63   แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563 

 
 

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 
ผูอ้ านวยการบญัช ีและ นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 
ทัง้นี้ ในปี 2563 ไม่มเีหตุการณ์ที่บรษิทัฯ ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศ

หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายใน
สาขาต่างๆ มจี านวนกรรมการอย่างเพยีงพอที่จะก ากบัดูแลธุรกจิของบรษิทัฯ โดยอย่างน้อย 1 คน มปีระสบการณ์
ดา้นอุตสาหกรรมเครือ่งส าอาง และอยา่งน้อย 1 คน มปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ และมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและมจี านวนอย่างน้อย 3 คน และมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอยา่ง
น้อยกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้คณะ เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลระหว่างกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารกบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง และกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 หรอืจ านวนใกล้เคยีงกับ 1 ใน 3 มากที่สุด ทัง้นี้ กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมอ่กีไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัท
คดัเลอืกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทคราวถดัไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีเ่ขา้มาแทน 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดว่ากรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระมาแลว้เป็นระยะเวลา 9 ปี หรอื 
3 วาระตดิต่อกนั อาจขาดความเป็นอสิระ คณะกรรมการบรษิทัจะทบทวนความเป็นอสิระทีแ่ทจ้รงิของกรรมการอสิระ
ผูน้ัน้เป็นประจ าทุกปี 

 
(ศึกษาเพิม่เติม เอกสารแนบ 5 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ) 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกจิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ปฏบิตัติามโดยเคร่งครดั 
รวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และติดประกาศบนบอรด์
ประชาสมัพนัธภ์ายในบรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

จรรยาบรรณดงักล่าวไดร้่างขึน้ตามหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ หลกัความโปรง่ใส หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ ี
(ศึกษาเพิม่เติม เอกสารแนบ 6 หลกัปฏิบติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธรุกิจ) 

 
 

พฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติัและระบบก ากบัดแูลกิจการในรอบปี 2563 
บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ  

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัและมกีารทบทวนนโยบาย แนวปฏบิตัแิละระบบการ
ก ากบัดแูลกจิการอยา่งสม ่าเสมอ 
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ส่วนท่ี 2: กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

โครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและข้อมูล
ส ำคญัเก่ียวกบัคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรชดุย่อย ผูบ้ริหำร  

พนักงำนและอ่ืนๆ 
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โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย 3  
ชุด ได้แก่ 1)คณะกรรมการตรวจสอบ 2)คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3)คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมี
จ านวนกรรมการอยา่งเพยีงพอทีจ่ะก ากบัดูแลธุรกจิของบรษิทัฯ  

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 ท่าน มปีระสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมเครือ่งส าอางซึง่เป็นอุตสาหกรรม
การด าเนินงานหลกัของบรษิทั และกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ท่าน มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ
ทีส่ามารถสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 ท่าน และกรรมการที่
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 4 ท่าน (กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้คณะ)  โดยกรรมการ 3 ท่านของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 
คอื กรรมการอสิระ คดิจ านวนกรรมการอสิระเป็น1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึง่โครงสรา้งคณะกรรมการมี
การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจกนัอยา่งเพยีงพอ   
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คณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากซา้ย  
ท่านที ่1 ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ท่านที ่2 นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์   กรรมการ และ รกัษาการประธานกรรมการ 
ท่านที ่3 นายศุภวฒัน์ วนิชประภา  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ท่านที ่4 นายยุทธพงศ ์มา   กรรมการ  
ท่านที ่5 ดร.สราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง และ  

ประธานกรรมการบรหิาร 
ท่านที ่6 นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์  กรรมการ กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 
ท่านที ่7 นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย   กรรมการ และ กรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง 
ท่านที ่8 นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัตามหนังสอืรบัรองบรษิทั ประกอบดว้ย 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์1 รกัษาการประธานกรรมการ 
2. นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ รองประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายกฤช ฟอลเลต็2 

 
กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. นายเทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

6. นายยทุธพงษ์ มา กรรมการ 
7. นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย3 กรรมการ และ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
8. นายศุภวฒัน์ วนิชประภา4 กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
9. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และ 
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

นางสาวชนกนนัท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั 
หมายเหตุ  
1) นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร มผีลวนัที ่16 ธนัวาคม 2563 
2) นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. 2563 
3) นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร มผีลวนัที ่16 ธนัวาคม 2563 
4) นายศุภวฒัน์ วนชิประภา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร มผีลวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
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อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัเิรื่องต่างๆ ของบรษิทัฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั
บรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิกล
ยทุธอ์งคก์ร แผนการด าเนินงาน นโยบายการบรหิารความเสีย่ง แผนงบประมาณ และแผนธุรกจิประจ าปี รวมถงึการ
ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้  อยา่งไรกต็าม จ านวนและรายชื่อกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบรษิทัฯ ก าหนดตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 
1. นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย นายศุภวฒัน์ วนิชประภา กรรมการสองในสาม

คนนี้ลงลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ หรอื 
2. นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ หรอื นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย หรอื นายศุภวฒัน์ วนิชประภา ลงลายมอื

ชื่อร่วมกบั นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์หรอื นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ รวมเป็นสองคน และประทบัตรา
ส าคญัของบรษิทัฯ 
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ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีบ่รหิารจดัการและด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั 

มตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น และมหีน้าที่ดูแลให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้กฎหมายที่เกี่ยวกบัการห้ามจ่ายสนิบน หรอืการสนับสนุน
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2. พจิารณาก าหนดรายละเอยีดและใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธท์างธุรกจิ ทศิทางธุรกจิ นโยบาย
ทางธุรกจิ เป้าหมายแนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของกลุ่มบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
และฝ่ายจดัการจดัท า 

3. ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ฝ่ายจดัการหรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
กลยุทธท์างธุรกจิ ทศิทางธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
บรษิทัฯ 

5. ด าเนินการให้กลุ่มบรษิทัน าระบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัให้มกีระบวนการประเมนิความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

6. จดัให้มกีารท างบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ ให้มคีวาม
ถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบบญัชทีี่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน 
และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีและลงลายมอืชื่อ
เพื่อรบัรองงบการเงนิดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ

7. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ

8. จดัให้มนีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภบิาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้
นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุก
กลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 
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9. พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่ง 
ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ตามทีเ่สนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการชุดยอ่ย (ไมเ่กนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

11. พจิารณาแต่งตัง้ผู้บรหิารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และเลขานุการบรษิทั รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารดงักล่าว 

12. พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกู้ยมืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนั
การเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั เพื่อการประกอบธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย รวมทัง้บรษิทั
ในเครอื โดยไม่จ ากดัวงเงนิ ภายใต้ข้อบงัคบั ระเบยีบของบรษิัทฯ รวมทัง้กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

13. พจิารณาอนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิัทฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
พจิารณาอนุมตัหิลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่าง
กลุ่มบรษิทักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการ
มอี านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

14. จดัให้มชี่องทางในการสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อให้
มัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้งชดัเจน โปรง่ใส มคีวามน่าเชื่อถอื และมมีาตรฐานสงูสุด 

15. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล 
16. พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 
17. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม (หากมคีวามจ าเป็น) 
18. ดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้มี

ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
19. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชี

ของบรษิทัฯ 
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20. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสี ่(4) ครัง้ต่อปี 
21. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบในการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในรอบปีทีผ่่านมา 
และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

22. พจิารณาผลการประเมนิผลการท างานของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่
ไดร้บัการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานในด้านต่างๆ 
ได ้

23. ประเมนิผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลการท าง านของกรรมการรายบุคคล เพื่อ
พจิารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใช้ในการพฒันาและ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ได ้

24. ก ากบัและดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของ
บรษิทัฯ กฎหมายหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั เท่าที่ไม่
ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพยีงพอและ
เหมาะสม คณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอ านาจ และ/หรอื มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสอืมอบอ านาจทีใ่ห้ไว ้และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอื บรษิทัฯ ก าหนดไว ้ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะ
ไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้รบัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบั
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบักลุ่มบรษิทั ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นหรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิไว้ 
และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขการคา้ปกต ิซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

25. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 หรอืจ านวนใกลเ้คยีงกบั 1 ใน 3 มากทีสุ่ด ทัง้นี้ กรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมอ่กีไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

 ในกรณที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษิัท
คดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีเ่ขา้มาแทน 

 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดว่ากรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระมาแลว้เป็นระยะเวลา 9 ปี หรอื 
3 วาระติดต่อกัน อาจขาดความเป็นอิสระ คณะกรรมการบรษิัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จรงิของ
กรรมการอสิระผูน้ัน้เป็นประจ าทุกปี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมคีุุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดย ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้้ี  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกฤช ฟอลเลต็1 

 
กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายเทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายวศนิ ปรธิญั2 กรรมการอสิระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  
1) นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. 2563 
2) นายวศนิ ปรธิญั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ มผีลตัง้แต่วนัที ่2 ก.พ. 2564 

 
นายกฤช ฟอลเลต็ และ นายวศนิ ปรธิญั เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ โดยม ีนางสาวชนกนันท์ เทยีมรตัน์  เป็นรกัษาการเลขานุุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คอื 3 ปีนบัจากวนัที ่ไดร้บัแต่งตัง้ โดยกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระมสีทิธไิดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาใหมไ่ดไ้มเ่กนิ 3 วาระ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหก้ลุ่มบรษิทั มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอก และผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าเป็นเรือ่งส าคญัและจ าเป็นใน
ระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ  

2. สอบทานให้บรษิัท มรีะบบควบคุมภายใน ( internal control) และระบบตรวจสอบภายใน ( internal audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมนิผลการปฏิบตัิงานหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้กลุ่มบรษิัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้สอบทานให้บรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากบัดูแลกจิการที่บรษิทัฯ 
เขา้ไปลงทุน 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชขีอง
กลุ่มบรษิทั รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
และมกีารพจิารณาเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชทีุก 3 ปี 

5. พจิารณารายการระหว่างกนั รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวาม
ถูกต้องและครบถ้วน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกลุ่มบรษิทั 

6. จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. ในการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการ
กระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใต้หน้าที่
ความรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอื มคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนินการใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาตามตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการ หรอื การกระท าตามวรรคหนึ่ง
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เหน็สมควร 

10. สอบทานและตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ประเมนิผลการจดัการความเสีย่งจากคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง  

11. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก าหนดออกตามวาระอาจ
ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้้ี 

  
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายเทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายศุภวฒัน์ วนิชประภา กรรมการ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหม าะสมกับองค์กร และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
2. พิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิัทและกรรมการชุุดย่อยตลอดจนสรรหาและ

พจิารณากลัน่กรองบุุคคลที่มคีุุณสมบตัเิหมาะสม สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ย่อยทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรอืกรณีอืนๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและ/หรอืเสนอ
ขออนุุมตัต่ิอทีป่ระชุุมผู ้ถอืหุน้แลว้แต่กรณี 

3. พจิารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิาร ระดบัสููง ในกรณีที่มี
ต าแหน่งว่างลง 

4. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัโดยมกี าหนดระยะเวลา
อยา่งเพยีงพอก่อนการประชุุมผูถ้อืหุน้ 

5. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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การสรรหากรรมการ 
บรษิัทจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ หรอื ในกรณีอื่นๆ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นรายย่อยเสนอ
ชื่อบุุคคลที่มคีุุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการดงักล่าวอกีทางหนึ่งงโดยจะเสนอรายชื่อผู้ที่
ได้รบัการคดัเลอืกให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนเสนอรายชื่อต่อที่ประชุุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุุมตัต่ิอไป
(ตามแต่ละกรณี) ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน และ
ภาพรวมของโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัว่าทกัษะของกรรมการทางด้านใดที่ยงัขาดอยู่โดยจดัท าเป็น BOARD 
SKILL MATRIX ซึ่งช่วยท าให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนิ นธุุรกิจของบริษัท 
ประกอบการพจิารณาเพื่อก าหนดตวับุุคคลที่มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านประสบการณ์ความรูค้วามสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้มาเป็นกรรมการ โดยใหส้อดคลอ้งกบักลยุทุธ์ในการด าเนินธุุรกจิของบรษิทั ทัง้นี้บุุคคลทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจะต้องมคีุุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ 
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั ้้งทมีกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้ง้ที่
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) กฎหมายอื่น และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ - 14 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

การประเมินความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน (BOARD SKILL MATRIX) 
บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญั ในการสรรหา คดั เลอืก และแต่งตัง้บุุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุุดย่อย โดยจัดท าเป็น BOARD SKILL MATRIX ซึ่งช่วยท าให้การสรรหากรรมการมี
องคป์ระกอบตามที่ก าหนดและมคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินธุุรกจิของบรษิทั ทัง้กลยุุทธร์ะยะสัน้และระยะ
ยาว รวมทัง้พจิารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นต่างๆ ทีห่ลากหลายและเป็น
ประโยชน์ต่อธุุรกจิของบรษิทั โดยไมจ่ ากดัหรอืแบ่งแยกเพศและเชือ้ชาตหิรอืความแตกต่างใดๆ เพื่อใหอ้งคป์ระกอบ
คณะกรรมการมคีวามสมบููรณ์และเป็นประโยชน์สงูสุุดของบรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 
 

 หลกัเกณฑ ์ จ ำนวน
กรรมกำร 

อำยุุ 35 - 50 ปี 7 
51 - 60 ปี 1 
มากกวา่ 60 ปี 1 

เพศ ชาย  9 
หญงิ - 

จริยธรรม ความเป็นผูม้คีุุณธรรมและจรยิธรรม 9 
ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ 

ท ำงำน 

ความรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ 2 
ความรูด้า้นการบรหิารจดัการและบรหิารธุุกจิ 9 
ความรูเ้กี่่ยวกบัการตลาด และการสื่่อสารการตลาด 2 
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่่ยวกบักฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุุรกจิ 2 
ความรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์ 1 
ความรูด้า้นวศิวกรรม 1 
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการก ากบัดูแูลกจิการและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 1 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการก าหนดค่าตอบแทน 
1. พจิารณารูปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั และกรรมการชุุดย่อย ใหม้คีวาม

ชดัเจน เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัผล
ประกอบการและปัจจยัแวดล้อมอื่นที่ เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บรษิทัชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั 

2. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษิทัและกรรมการชุุดย่อยเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อทีป่ระชุุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุุมตั ิ

3. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตุุผลและวตัถุุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี  

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับผลประกอบการของบรษิัทฯ รวมถึงหน้าที่ ความ
รบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและบรษิทัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนัแลว้ และเพียงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษา
กรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บับรษิทัฯ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รบัการพจิารณาและอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอื
หุน้เป็นประจ าทุกปี 
 

การพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดอกีทัง้ ใหเ้ป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรอือุตสาหกรรมดว้ย อนั
จะสามารถจงูใจและรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพใหป้ฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
 

คณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการและผู้บรหิารเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารโดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลงกนัล่วงหน้ากบักรรมการและ
ผู้บรหิารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบตัิงานทางด้านการเงนิ ผลงานเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตาม
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว การพฒันาผูบ้รหิาร ฯลฯ และเสนอผลประเมนิขา้งต้นให้คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาให้ความเหน็ชอบ และประธานกรรมการหรอืกรรมการอาวุโสควรเป็นผูส้ ื่อสารผลการพจิารณาให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2563 ไดม้มีตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 

ต าแหน่ง รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาทต่อครัง้) 

โบนัสประจ าปี ค่าตอบแทนอ่ืน 

ประธานกรรมการ 15,000 22,500 วงเงนิไม่เกนิ 
1,000,000 บาท 

ประกนัสขุภาพ 
วงเงนิไม่เกนิ 
240,000 บาท 

กรรมการ 15,000 17,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 22,500 
กรรมการตรวจสอบ - 17,500 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - 17,500 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - 14,000 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 17,500 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 14,000 

หมายเหตุ:  * ค่าเบีย้ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามทีเ่ขา้ประชุมจรงิ 
** กรรมการบรหิารหรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอยีดขา้งตน้ แต่จะมกีารจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดอืนและสวสัดกิารตามโครงสรา้งค่าตอบแทนของบรษิทัฯ 
*** คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจดัสรรโบนสัประจ าปีใหก้บักรรมการภายใตเ้งือ่นไขตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หากกรรมการท่าน
ใดไดร้บัการแต่งตัง้ระหว่างปี ใหจ้่ายตามระยะเวลาทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในปีนัน้ 

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการบรษิทัรายบุุคคลทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารรวม 3 ท่าน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1.35 ลา้น
บาท โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปูแบบเงนิเดอืน และค่าเบีย้ประชุุม ดงัน้้ี 
 
ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจา่ยผลตอบแทนรวมใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัโดยแยกเป็นรายบุคคลตามรายละเอยีด
ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าตอบแทนราย

เดอืน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

โบนสัประจ าปี 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. นายกฤช ฟอลเลต็ 165,000 190,000 - 355,000 
2. นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั 180,000 262,500 59,848 502,340 
3. นายเทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิ 180,000 255,500 59,848 495,348 

รวม 525,000 708,000 119,696 1,352,688 
หมายเหตุ  
1) นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. 2563 

อนึ่ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ขา้งตน้เป็นเช่นเดยีวกบัปี 2562 
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ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของกรรมการบริษทั 
นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดย
ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสวสัดกิารประกนัสุขภาพประจ าปีใหก้บัคณะกรรมการในวงเงนิไมเ่กนิ 240,000 บาท 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีเป็นผู้บริหาร 
ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารจ านวน 5 คน มลูค่า 31.99 ลา้นบาท โดย
ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
และผลประโยชน์พนกังานอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงู 
บรษิทัฯ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ ผู้บรหิารระดบัสููงเป็นประจ าทุุกปี โดย
คณะกรรมการบรษิัทร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้ประเมนิผลผู้บรหิารระดบัสูงโดย
พจิารณาจากผลการด าเนินงานทางธุุรกิจ การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายประกอบกบัสภาวการณ์
เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม 
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ขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงู มดีงันี้ 
1. การตัง้เป้าหมาย (Goal Setting) การตัง้เป้าหมายในการปฏบิตังิานเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารและผูบ้รหิาร
ระดบัสููงได้ทบทวนผลการปฏบิตัิงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนงานที่ เป็นเป้าหมายในปีปัจจุุบนัที่่สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุุทธ์ของบรษิทั โดยดชันีชี้วดั ผลการปฏบิตังิานจะประกอบไปดว้ย ดชันีชี้วดั ผลตอบแทนทางการ
เงนิ ดชันีชีว้ดัประสทิธภิาการปฏบิตังิาน และดชันีชี้วดัคุณภาพจากปัจจยัภายนอก ในการประเมนิผล โดยแบ่งเป็น 3 
หมวดหมู ่ไดแ้ก่ 

 เป้าหมายระดบับริษทั (Company Wide goal) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 เป็นตวัชีว้ดั ความส าเรจ็ภาพรวม
ขององค์กรททีางผู้บรหิารระดบัสููงทุุกท่านต้องถอืรบัผดิชอบร่วมกนั เช่่น อตัราการเตบิโตของรายได้และ
ยอดขาย อตัราส่วน EBITDA Margin รายไดต่้อปรมิาณการผลติ ต้นทุุนต่อปรมิาณการผลติ ดชันีชีว้ดัความ
ภกัดขีองลูกูคา้  รวมไปถงึค่าใชจ้า่ย ค่าความเสยีหาย  

 เป้าหมายระดบัปฏิบติังาน (Functional Goal) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 เป็นตวัชีว้ดั ความส าเรจ็ภาพรวม
ของหน่วยงานที่ผู้บรหิารระดบัสููงแต่ละท่านได้รบัผดิชอบดููแลอยู่ ได้แก่ การส่งมอบงาน ความพงึพอใจ
ของลูกูคา้ รายไดจ้ากหน่วยงาน เป็นตน้ 

 เป้าหมายระดบับุุคคล (Individual Goal) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 เป็นตวัชีว้ดั ความส าเรจ็ของผูบ้รหิาร
ระดบัสูงูรายบุคุคล เช่น ภารกจิส่วนตวั งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและการพฒันาตนเอง เป็นตน้ 

2. การประเมินกลางปี (Mid-year review) เป็นขัน้ตอนที่ผูบ้รหิารระดบัสููงจะไดพ้จิารณาทบทวนผลการปฏบิตังิาน
ในครึง่ปีแรกและตดิตามความคบืหน้าของแผนงานทีไ่ดว้างเป้าหมายไว ้รวมทัง้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการสรุปผล
การปฏบิตังิานในช่วงปลายปี 
3. การประเมินผลส้ินปี (End Year Review) ขัน้ตอนการประเมนิผลปฏบิตังิานประจ าปี เป็นขัน้ตอนทีผู่บ้รหิาร
ระดบัสูงูทุุกท่านสรุปผลการปฏบิตังิานประจ าปี ออกมาเป็นระดบัคะแนนสอดคลอ้งกบัความส าเรจ็ของดชันีชี้วดั ผล
การปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ของผูบ้รหิารระดบัสูงูแต่ละท่านทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไวต้ามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยระดบั
คะแนนจะน า ไปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมทัง้ค่าตอบแทนระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งประกอบไปดว้ย
เงนิเดอืนและโบนสั 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 
บรษิทัฯ ได้ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม รวมทัง้ ในการลงมตแิต่ละวาระ จะตอ้งมกีรรมการรว่มประชุมอยู่
ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสในการลงมตคิณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั
ว่ากรรมการจะใชค้วามพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุด
ย่อยทีต่นเองด ารงต าแหน่งอยู่ แมว้่าในบางโอกาสหรอืสถานการณ์อาจท าใหก้รรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกจิการที่ด ีกรรมการจะต้องเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทีเ่กดิขึน้ตลอดปี โดยในปี 2563 มรีายละเอยีดการเขา้
รว่มประชุมของกรรมการ ดงันี้ 
 

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชมุ / จ านวนการประชมุ (ครัง้) 
การประชุม 
ผูถ้ือหุ้น 

(AGM/EGM) 

คณะกรรมการ
บริษทั 
(BOD) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(AC) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
(NRC) 

คณะกรรมการ
บริหารความ 

เส่ียง 
(RMC) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(Ex-Com) 

1. นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ 2/2 9/9 - - - 11/12 
2. นายสราวุฒ ิ 

พรพฒันารกัษ์ 
2/2 9/9 - - - 12/12 

3. นายกฤช ฟอลเลต็1 2/2 7/8 3/4 - - - 
4. นายณฏัฐะวุฒ ิ 

เครอืประดบั 
2/2 9/9 4/4 2/2 - - 

5. นายเทอดศกัดิ ์ 
โรจน์สุรกติต ิ

2/2 9/9 4/4 2/2 - - 

6. นายยุทธพงษ์ มา 2/2 8/9 - - - - 
7. นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย 2/2 9/9 - - - 12/12 
8. นายศุภวฒัน์ วนิชประภา2 2/2 9/9 - 2/2 - 7/7 
9. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์ 1/2 8/9 - - - - 

10. นางสาวณฐัฐนิี 
      เจนวฒันาเวช3 

- - - - - 9/12 

11. นางสาวนนัทวรรณ  สุวรรณ
เดช4 

- - - - - 5/5 

หมายเหตุ  
1) นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. 2563 
2) นายศุภวฒัน์ วนชิประภา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร มผีลวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
3) นางสาวณฐัฐนิี เจนวฒันาเวช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 มผีลตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 
4) นางสาวนนัทวรรณ สุวรรณเดช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 มผีลตัง้แต่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 
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ในปี 2563 คณะกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารได้มกีารประชุมร่วมกนั 1 ครัง้ ในวนัที ่24 มถุินายน 
2563 โดยไม่มกีรรมการที่เป็นผู้บรหิารหรอืฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมการประชุม ทัง้นี้ เพื่อร่วมกนัหารอืเกี่ยวกบัมุมมอง
ของคณะกรรมการฯ ต่อการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และน าขอ้เสนอแนะที่มคีวามเห็นอย่าง
อสิระใหก้บัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ พจิารณาน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดต่้อไป 
 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี  2563 
รายช่ือกรรมการ  จ านวนหุ้น เปล่ียน 

แปลง 
เพ่ิมขึ้น้ 
(ลดลง) 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

30 ธ.ค. 
2563 

30 ธ.ค. 
2562 

1. นายฤทธิไกร ธรรมรกัษ์ 
รกัษาการประธานกรรมการ 

 612,000 612,000 - 0.19 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
2. นายสราวฒิุ พรพฒันารกัษ์ 

รองประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

 179,595,700 179,595,700 - 56.50 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
3. นายณัฏฐะวฒิุ เครือประดบั 

กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน 

 514,300 514,300 - 0.16 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - 50,400 - 0.02 
4. นายเทอดศกัด์ิ โรจน์สุรกิตติ 

กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 - 37,000 - 0.01 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
5. นายยทุธพงษ์ มา 

กรรมการ 
 - - - - 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
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รายช่ือกรรมการ  จ านวนหุ้น เปล่ียน 
แปลง 
เพ่ิมขึ้น้ 
(ลดลง) 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

30 ธ.ค. 
2563 

30 ธ.ค. 
2562 

6. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 
กรรมการ และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  377,800 377,800 - 0.12 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
7. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา 

กรรมการ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 1,160,000 1,181,000 21,000 0.37 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
8. นายปิยวชัร ราชพลสิทธ์ิ 

กรรมการ  
กรรมการบรหิาร และ 
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

 560,000 560,000 - 0.18 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
9. นางสาวณัฐฐินี เจนวฒันาเวช 

กรรมการบรหิาร และ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 23,000 23,000 - 0.01 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
10. นางสาวนันทวรรณ  สวุรรณเดช 

กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 - - - - 

คู่สมรสและบุุตรที่่ยงัไมบ่รรลุุนิตภิาวะ - - - - 
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คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มกีรรมการบรหิารและผูบ้รหิารทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิารงาน 
ประกอบดว้ย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์1 รองประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ2์ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และ 
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

3. นางสาวณฐัฐนิี เจนวฒันาเวช กรรมการบรหิาร และ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

4. นางสาวนนัทวรรณ  สุวรรณเดช3 กรรมการบรหิาร และ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นางสาวทรงทพิย ์โคตรวบิลูย4์ กรรมการบรหิาร และ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

หมายเหตุ 
1) นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ ลาออกจากต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มผีลตัง้แต่วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 
2) นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2563 มผีลตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2563 
3) นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 มผีลตัง้แต่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 และ
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นรกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อท าหน้าทีแ่ทนนายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ ทีล่าออก ระหว่างการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน และไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มผีลวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2564 
4) นางสาวทรงทพิย ์โคตรวบิลูย์ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2563 มผีลตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2563 
* ตามค านิยามผู้บรหิารของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 เรื่อง ก าหนดบทนิยามผู้บรหิาร เพื่อการปฏบิตัิตามหมวด 3/1 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ.2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
** ผูบ้รหิาร หมายความถงึ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิารรายทีส่ ีทุ่กราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
ทัง้นี้ รายละเอยีดของผูบ้รหิารปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 5 ท่าน เป็น ทัง้สิน้ 31.99 ลา้นบาท 
 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี : บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิารโดยบรษิทัฯ
สมทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 10  ของเงนิเดอืน  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman) 
ประธานกรรมการบรหิารหน้าทีเ่ป็นประธานของคณะผูบ้รหิาร มอี านาจด าเนินการตามที ่คณะกรรมการบรษิทัได้
มอบหมายในการวางแผนการบรหิารงานและนโยบายธุุรกจิของบรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้้ี 

1. รบัผดิชอบ ดแูล บรหิารทศิทาง การด าเนินนโยบายธุุรกจิของบรษิทัในภาพรวม รวมทัง้ก าหนดและให้
ความเหน็แผนการบรหิารงานและเป้าหมายเชงิกลยุทุธร์่วมกบัคณะผูบ้รหิารเพื่อใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุน
ต่อสภาพเศรษฐกจิและการแขง่ขนั โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุุมตั ิ

2. ตดิตามการปฏบิตังิานดา้นนโยบาย ทศิทาง กลยุุทธ ์แผนงานต่างๆ และแนวทางบรหิารงานหลกัใหเ้ป็นไป
ตามทีว่างเป้าหมายไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. พจิารณาแผนการลงทุุนและประเมนิโอกาสในธุุรกจิและโครงการลงทุุนใหม่ๆ  โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุุมตั ิ

4. มอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบรษิทัใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุุ้คคลอื่นปฏบิตั ิงานเฉพาะอยา่งแทน
ได้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ งการมอบอ านาจตามหนังสอื
มอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนดหรอืค าสัง่ที่คณะกรรมการของบรษิทัได้ก าหนดไว้ 
ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรหิารนั ้้นจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานกรรมการบรหิาร
สามารถอนุุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่่ อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมสี่วนได้เสีย หรอือาจได้รบั
ประโยชน์ ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดั แย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยของบรษิัท 
ยกเว้นเป็นการอนุุมตั ิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ประชุุมผู้ถอืหุ้นหรอืคณะกรรมการบรษิัทได้
พจิารณาอนุุมตัไิว ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive 
Officer) 
1. รบัผดิชอบ ดูแูล บรหิาร การด าเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั รวมถงึการก ากบัดููแลการ

ด าเนินงานโดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุุทธ์ทางธุุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มตทิีป่ระชุุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดัท า แผนธุุรกจิ และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ขออนุุมัติ และมีหน้าที่รายงาน
ความกา้วหน้าตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุุมตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดั เลอืก การฝึกอบรมการว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนักงาน 
และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืนค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

4. ตดิตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบรษิทัฯ เสนอทางเลอืกและกลยุทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 
5. ดูแลและควบคุุมการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ของบรษิทั อาท ิการเงนิ การบรหิารความเสี่ยง การควบคุุมภายใน 

งานดา้นปฏบิตั ิการและงานดา้นสนบัสนุนต่างๆ และงานทรพัยากร 
6. ดแูลตดิต่อสื่อสารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลูกูคา้ และพนกังาน เพื่อเสรมิชื่อเสยีงและภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
7. ดูแลให้มกีารก ากบัดููแลกจิการที่ดี มอี านาจในการออก แก้ไข เพิม่เตมิ ปรบัปรุุง ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบั

เกี่ยวกับการท างานของบรษิัท เช่น การบรรจุุ แต่งตัง้ ถอดถอนและวินัยพนักงานและลููกจ้าง การก าหนด
เงนิเดอืนและเงนิอื่นๆ รวมตลอดถงึการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารต่างๆ 

8. พจิารณา เจรจาต่อรอง และอนุุมตักิารเขา้ท านิตกิรรมสัญญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทัง้นี้ภายใต้วงเงนิที่อนุุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิัท 
ตามตารางอ านาจอนุุมตัขิองบรษิทั (Authority Limit) 

9. มีอ านาจ หน้าที่และความรบัผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสอืมอบอ านาจทีใ่หไ้ว ้และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ที ่คณะกรรมการของบรษิทัได้
ก าหนดไว้ ทัง้นี้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที่บรหิารนั ้้น จะต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืผู้รบัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร สามารถอนุุมตัริายการทีต่นหรอืบุุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจ
ได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดั แย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อยของ
บรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุุมตั ิรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ประชุุมผูถ้อืหุ้นหรอืคณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณาอนุุมตัไิว ้
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เลขานุการบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มมีติแต่งตัง้ นางสาวชนกนันท์ 
เทยีมรตัน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2551 ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั มดีงันี้ 
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บรหิารเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในขอ้ก าหนด
กฎหมายทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการและผูบ้รหิาร 

2. ตดิตามดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งตามระเบยีบ ประกาศ และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

3. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบยีนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(ง) รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

4. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงาน 

5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการเรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอื ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถอืหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั
บรษิัท และข้อพงึปฏบิตัิที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มกีารปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

7. ด าเนินการให้มกีารจดัท าแบบประเมนิผลการท างานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใช้ในการพฒันา
และปรบัปรงุการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ไดร้วมทัง้จดัท าสรุปผลการประเมนิและแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อรบัทราบผลการประเมนิต่อไป 

8. จดัท าระบบการเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแสดงขอ้มลูดงัต่อไปนี้ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารเกบ็
รกัษาเอกสารหรอืหลกัฐานดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดใ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับ
แต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 
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การเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการเกบ็รกัษาดว้ยระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบอื่น
ใดทีส่ามารถเรยีกดไูดโ้ดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้ความ 

(1) การใหข้อ้มลูประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ หรอืรายงานอื่นใดทีต่อ้ง
เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรอื มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
(3) ความเหน็ของบรษิทัฯ เมือ่มผีูท้ าค าเสนอซือ้หุน้ของบรษิทัฯ จากผูถ้อืหุ้นเป็นการทัว่ไป 
(4) การใหข้อ้มลูหรอืรายงานอื่นใดเกีย่วกบักจิการทีบ่รษิทัฯ จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้หรอืประชาชน
ทัว่ไป ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

9. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดต่อไป 
10. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหนุ้ และไมก่ระท า การใดอนั
เป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั 

11. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและความระมดัระวงัเยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท า
ภายใตส้ถานการณ์อย่างเดยีวกนั โดย 

(1) การตดัสนิใจไดก้ระท าไปดว้ยความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของ
บรษิทัฯ เป็นส าคญั 
(2) การตดัสนิใจไดก้ระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่าเพยีงพอ และ 
(3) การตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มสี่วนไดเ้สยี ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

 
ทัง้นี้ ในกรณทีีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการ
บรษิทัคนใหมภ่ายใน 90 วนันบัแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จากต าแหน่งหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
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บคุลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มบีุคลากรทัง้หมด 686 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงาน
ประจ า 622 คนและพนกังานรายวนั 64 คน โดยมรีายละเอยีดจ าแนกตามฝ่ายงาน ดงันี้ 

ฝ่ำย จ ำนวน (คน) 
ฝ่ายบรหิารองคก์รและเลขานุการบรษิทั 26 
ฝ่ายผลติและคลงัสนิคา้ 181 
ฝ่ายขายและการตลาด 371 
ฝ่ายบญัชกีารเงนิ 40 
ฝ่ายกฎหมาย 1 
ฝ่ายบุคคลและธุรการทัว่ไป 65 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

รวม 686 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 310.93 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษัทฯ มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้า และความมัน่คงในอาชีพ โดยได้จดัให้มี
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี เงนิ
โบนสั เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพี รวมไปถงึสวสัดกิารทีด่ใีหก้บัพนกังาน อาท ิการให้
ซื้อสนิค้าในราคาส่วนลดพนักงาน ค่ารกัษาพยาบาล (OPD) การท าประกนัชวีติและอุบตัเิหตุให้กบัพนักงาน การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี เงนิช่วยเหลอืงานศพพนักงานหรอืครอบครวัของพนักงานเสยีชวีติ การจดัใหส้ถานพยาบาล
จากภายนอกเขา้มาตรวจสุขภาพ ส าหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานตามจุดที่มคีวามเสีย่ง บรษิทัฯ ไดส้อดส่องเฝ้าระวงั
และจดัใหพ้นกังานไดต้รวจสุขภาพอย่างทัว่ถงึครบถว้น หากตรวจพบว่ามปัีญหาทางดา้นสุขภาพจะมกีารส่งตรวจซ ้า
และเปลีย่นงานใหท้นัท ี
 
ในปี 2563 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทัง้สิ้น 310.93 ล้านบาท อีกทัง้ ได้
มอบหมายให ้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพีของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ภายใต้ชื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล สมดุลตามอายุ ตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมาโดย บรษิทัฯ สมทบเงนิรอ้ยละ 3-10 ของเงนิเดอืนของพนักงานเขา้กองทุุนส ารองเลี้้ยง
ชพี และพนกังานจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทุุนในอตัรารอ้ยละ 3-15 ของเงนิเดอืนของพนกังานแต่ละราย 
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นโยบายการพฒันาบคุลากร 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ประกอบธุรกจิเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโปรง่ใส เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ปฏิรูปค่านิยมร่วม (Core Value) และ
วฒันธรรมองคก์รสู่ความเป็นเลศิในทุกดา้น บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าบุคลากรเป็นทรพัยากรทีม่คี่าและเป็นก าลงัส าคญั
ในการขบัเคลื่อนองคก์ร โดยมุ่ง เน้นพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณภาพมคีุณธรรมจรยิธรรม ยดึมัน่ในความซื่อสตัย์
สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อองค์กรและสงัคม นอกจากนี้ ยงัสนับสนุนให้พนักงานมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม 
ซึ่งบรษิทัฯ เชื่อว่าการปลูกฝังพนักงานให้เป็นคนด ีมคีวามสามารถ จะช่วยส่งเสรมิให้องค์กรเตบิโตก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ยนืบรษิทัฯ ให้ความส าคญักบับุคลากร จงึก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู ้และ
ความสามารถในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคนอยา่งเหมาะสมและต่อเนื่องอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 
1. แผนงานการฝึกอบรมพนักงาน (Training Road Map) เพื่อก าหนดแผนการฝึกอบรมใหก้บัพนักงาน ทัง้ในงาน
ที่ต้องปฏบิตัติามหน้าที่หรอืงานอื่นๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มให้พนักงานในการพฒันา
ความรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยั และเหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง
งาน 
2. การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่
เหมาะสม บรษิทัฯ ไดส้่งพนักงานเขา้รบัการอบรมหรอืสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ กบัสถาบนัจดัอบรมภายนอก มกีารส่ง
พนักงานไปดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ส่งพนักงานไปอบรมกบัศูนย์พฒันาฝีมอื
แรงงานเพื่อเตรยีมการส าหรบัเป็นวทิยากรและผูต้รวจสอบการจดัระดบัฝีมอืช่างของโรงงาน 
3. การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพ ความรู้ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้จดัให้มีผู้บริหารหรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
นอกเหนือจากความรู้ในงาน และจดัอบรมภายในองค์กรอยู่สม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กรและ
สภาวะการแขง่ขนัในปัจจุบนั 
4. การฝึกอบรมความรู้ในงาน (OJT : On the Job Training) เพื่อพฒันาพนักงานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้จงึได้มกีารฝึกอบรมให้ความรูพ้นักงานทัง้ในด้านทกัษะทางเทคนิค (Technical Skill) และ
สมรรถภาพส่วนบุคคล (Soft Skill) อยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาตนเองในการปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพ และมี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ส าหรบัพนักงานใหม่และพนักงานทีม่กีารเลื่อนต าแหน่ง บรษิทัฯ ไดจ้ดัหลกัสตูรการเรยีนรูง้าน
ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงาน 
 

ค่าใช้จ่ายอบรม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน (บาท) 755,523 256,927 275,318 
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ข้อมลูส าคญัอ่ืนๆ 

รายช่ือผู้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบงานโดยตรง 

 ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ  
นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์   ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

 ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี 
นางสาวทรงทพิย ์โคตรวบิลูย ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

 เลขานุการบรษิทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
นางสาวชนกนนัท ์เทยีมรตัน์  เลขานุการบรษิทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางสาวขนิษฐา แสงฉาย  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(ศกึษาเพิม่เตมิเอกสารแนบ 2) 

 หวัหน้างานก ากบัดแูลกจิการ (Compliance) 
N/A 

 
ค่าตอบแทนของส านักงานสอบบญัชีและบริษทัในเครือ 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 ส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบ

บญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีทีผ่่านมาจ านวนเงนิรวม 4,500,000 บาท  ไมร่วมค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 
2. ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (Non-Audit Fee) 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไม่มคี่าบรกิารอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอบบญัชใีหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชแีละบรษิทัใน
เครอืดงักล่าว  
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ส่วนท่ี 2: กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคญั 
ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

 
สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการบรษิทัจะทบทวนและก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจของบรษิทัและบรษิทัในเครอืเพื่อปรบัให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกบัการด าเนินธุุรกจิทอีาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคู่กบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยได้
มอบหมายการท างานดา้นต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัและคณะท างานดา้นการก ากบัดแูลกจิการของ
บรษิทั เพื่อน าไปสู่การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั การสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถงึการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการก ากบัดแูลความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร หรอือื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร อกีทัง้ยงัไดม้กีารจดัประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปีที่ผ่านมา เพือแสดงถึงการด าเนินงานที่โปร่งใสสอดคล้องกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ แบบประเมิน
ดงักล่าวประเมนิโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยยดึตามตัวอย่าง แบบประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทัทีแ่นะน าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  
การสรรหากรรมการ 
ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ จ านวน 
2 ท่าน จากจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้หมด 3 ท่าน มหีน้าที่รบัผิดชอบในการพิจาณา
คดัเลอืกและกลัน่กรอง บุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และ เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดก้รรมการมอือาชพีและมคีวามหลากหลายโดยพจิารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการ โดยจานวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 เท่าของจานวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อขอความเหน็ชอบจากกรรมการ จากนัน้จะน าเสนอรายชื่อกรรมการดงักล่าวต่อ ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นเป็นผู้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต่์อไป ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ และแผนในอนาคตจงึไดก้าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ โดยต้องเป็นผูม้คีวามรูใ้นเรื่องการบรหิารธุรกจิและมี
ประสบการณ์ในการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนรว่มในการเสนอชื่อกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมดว้ย 
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การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงตาแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูสุด และเสนอชื่อบุคคล
ที่เหน็ว่าเหมาะสม พรอ้มเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป โดยในการสรรหาได้พจิารณา
กลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท และเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างด ีและสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวไ้ด้ 
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกจิการที่ด ีกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทีเ่กดิขึน้ตลอดปี โดยในปี 2563 มรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของ
กรรมการ ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชมุ / จ านวนการประชมุ (ครัง้) 
การประชุม 
ผูถ้ือหุ้น 

(AGM/EGM) 

คณะกรรมการ
บริษทั 
(BOD) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(AC) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
(NRC) 

คณะกรรมการ
บริหารความ 

เส่ียง 
(RMC) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(Ex-Com) 

1. นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ 2/2 9/9 - - - 11/12 
2. นายสราวุฒ ิ 

พรพฒันารกัษ์ 
2/2 9/9 - - - 12/12 

3. นายกฤช ฟอลเลต็1 2/2 7/8 3/4 - - - 
4. นายณฏัฐะวุฒ ิ 

เครอืประดบั 
2/2 9/9 4/4 2/2 - - 

5. นายเทอดศกัดิ ์ 
โรจน์สุรกติต ิ

2/2 9/9 4/4 2/2 - - 

6. นายยุทธพงษ์ มา 2/2 8/9 - - - - 
7. นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย 2/2 9/9 - - - 12/12 
8. นายศุภวฒัน์ วนิชประภา2 2/2 9/9 - 2/2 - 7/7 
9. นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์ 1/2 8/9 - - - - 

10. นางสาวณฐัฐนิี 
      เจนวฒันาเวช3 

- - - - - 9/12 

11. นางสาวนนัทวรรณ  สุวรรณ
เดช4 

- - - - - 5/5 

หมายเหตุ  
1) นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. 2563 
2) นายศุภวฒัน์ วนชิประภา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร มผีลวนัที ่31 กรกฏาคม 2563 
3) นางสาวณฐัฐนิี เจนวฒันาเวช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 มผีลตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2562 
4) นางสาวนนัทวรรณ สุวรรณเดช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 มผีลตัง้แต่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 
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โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล ตาม
รายละเอยีดดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าตอบแทนราย

เดอืน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

โบนสัประจ าปี 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. นายกฤช ฟอลเลต็ 165,000 190,000 - 355,000 
2. นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั 180,000 262,500 59,848 502,340 
3. นายเทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิ 180,000 255,500 59,848 495,348 

รวม 525,000 708,000 119,696 1,352,688 
หมายเหตุ  
1) นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่19 พ.ย. 2563 

 
อนึ่ง นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ขา้งตน้เป็นเช่นเดยีวกบัปี 2562 

 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินของกรรมการบริษทั 
นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดย
ในปี 2563บรษิทัฯไดจ้ดัสรรสวสัดกิารประกนัสุขภาพประจ าปีใหก้บัคณะกรรมการในวงเงนิไมเ่กนิ 240,000 บาท 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีเป็นผู้บริหาร 
ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบรหิารและผู้บรหิารจ านวน 5 คน เป็น จ านวน 31.99 ล้าน
บาท โดยค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบเขา้กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี และผลประโยชน์พนกังานอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บรษิทัก าหนดระเบยีบปฏบิตัใิห ้การเสนอชื่อและใชส้ทิธอิอกเสยีงแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
รว่ม ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทั
ร่วม มหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดทีีสุ่ดของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ และบรษิทัไดก้ าหนดใหบุ้คคลที่
ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนที่จะไปลงมต ิหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องส าคญัใน
ระดบัเดียวกับที่ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบรษิัทเอง ทัง้นี้ การส่ง
กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนใน บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั 
 
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัก าหนดระเบยีบให้บุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้จากบรษิทันัน้ ต้องดูแลให้บรษิทั
ย่อยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืการท ารายการส าคญัอื่น
ใดของบรษิทัดงักล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการ
ขา้งต้นในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทั รวมถงึต้องก ากบัดูแลให้มกีารจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทกึบญัชี
ของบรษิทัยอ่ยใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงนิรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 
การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ  
กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภบิาลทีด่ ี มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยมคีวาม
มุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตัง้มัน่ที่จะ
ด ารงตนใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และ
สามารถบรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคมบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณธุรกจิและหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึผลกระทบ
ในการด าเนินธุรกจิที่มต่ีอผู้ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุกดา้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี
และผู้เกี่ยวข้องเพราะบรษิัทฯ เชื่อว่าทรพัยากรและสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยขบัเคลื่อนให้ประเทศชาติ
เตบิโตไดอ้ยา่งแขง็แกรง่ ซึง่จะเป็นแรงส่งเสรมิทีช่่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืในอนาคตเช่นเดยีวกนั  
 
บรษิทัฯ ได้จดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ตามแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยนืของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยนื Global 
Reporting Initiative (GRI) เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถจดัท านโยบายทางดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีต่รง
ประเดน็ ใหเ้กดิการปฏบิตักิจิกรรมอนัส่งผลต่อความยัง่ยนืของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในทุกภาคส่วนต่อไป 
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ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารตดิตามเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการดูแลผู้มสี่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ โดยค านึงถึงความ
รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีตัง้แต่ผูถ้อืหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หนี้ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงั
ส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรมหลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมถงึการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
 การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะด า เนินธุรกจิอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลที่
ส าคญั และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบรษิัทฯ ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
พนกังาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรษิัทฯ มนีโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใต้หลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้ม
ทัง้น าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนื 

 การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และ
ความปลอดภยัในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัภูมภิาค รวมถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิที่
เป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่สี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆอนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืน
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 
บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิทัตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้ง
ไม่มสี่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรอืกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัในองค์กรใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึสื่อสาร ให้ความรู ้สนับสนุนและสร้างจติส านึกแก่
พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและตระหนักถงึความส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ 
โดยไดด้ าเนินกจิการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และสนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานอย่างมี
คุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective ActionCoalition: CAC) โดยบรษิทัอยู่ระหว่าง
การเตรยีมตวัเพื่อเสนอพจิารณาการเขา้รว่มประกาศเจตนารมย ์โดยโครงการนี้เป็นความรว่มมอืของ 8 องคก์รชัน้น า 
อนัไดแ้ก่ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาต ิสมาคมบรษิัทจดทะเบยีน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการนี้  บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ (Anti-
Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้านปัญหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ใหช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ โดยสรา้งวฒันธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถงึพษิภยัของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรา้งค่านิยมที่ถูกต้อง และ
เพิม่ความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
หากฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี้ จะต้องถูกพจิารณาโทษทางวนิัย และด าเนินคดตีามกฎหมายตามแต่กรณี โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั ปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าที ่หรอืใชอ้ านาจ
หน้าทีโ่ดยมชิอบฝ่าฝืนหลกักฎหมายหรอืหลกัจรยิธรรม ด าเนินการหรอืเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัการคอร์รปัชัน่
ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อันมคิวรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
น าเสนอ การใหค้ ามัน่สญัญา การขอ การเรยีกรบัหรอืใหผ้ลประโยชน์หรอืทรพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใด
กบัเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกจิกบับรษิทัฯ เป็นต้น การชกัจงูสู่การกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมาย 
หรอืการท าลายความไว้วางใจ หรอืการกระท าอื่นใดที่เป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการเรยีก รบั เสนอ 
หรอืใหท้รพัยส์นิ ประโยชน์อื่นใดกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ เป็นตน้  

 ก าหนดหลกัการส าหรบัการให้ หรอืรบัของขวญั หรอืการบนัเทงิ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯโดยพนกังานตอ้งไมเ่สนอ เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ การเลีย้งอาหาร
และความบนัเทงิต่างๆ หรอืประโยชน์อื่นใด ที่อาจมผีลให้เกดิขอ้สงสยัในพฤตกิรรมการให้สนิบน และการ
ทุจรติหากเป็นการรบัของขวญั ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผูกมดัทางธุรกจิ และไม่
ควรเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเท่าเงนิสด และต้องตระหนักอยู่เสมอืนว่าการกระท าหรอืไม่กระท าใดๆ ต้องอยู่
ภายใตค้วามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้
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 ก าหนดระเบยีบจดัซือ้จดัจา้ง วตัถุประสงคใ์นการท ารายการ การเบกิจ่ายเงนิ หรอืสญัญาใดๆ โดยในแต่ละ
ขัน้ตอนจะต้องมหีลกัฐานประกอบอย่างชดัเจน และมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม 
โปรง่ใส ไมข่ดัต่อกฎหมาย ระเบยีบงาน และขัน้ตอนปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้รวมทัง้จดัใหม้กีารตรวจสอบ
การปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งอยา่งสม ่าเสมอ 

 มกีารสื่อสารนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบและน านโยบายไปปฏบิตั ิ
สามารถแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะใหบ้รษิทัฯ ไดท้ราบ เพื่อสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิตามกระบวนการ 
และน าไปแกไ้ขปรบัปรงุ เป็นตน้ 

 จดัใหม้รีะบบการบรหิารบุคลากร สรา้งค่านิยมและวฒันธรรมในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมกีาร
สื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รบัทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
รวมถงึแนวปฏบิตัใินดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ 

 จดัให้มกีารแจง้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นที่บรษิทัฯ มอี านาจควบคุม และตวัแทนทางธุรกจิ เพื่อน า
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่แก่บุคลากรและสาธารณชน 

 ก าหนดช่องทางการแจ้ง เบาะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารทีห่ลากหลายช่องทาง เพื่อใหพ้นักงานและผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะต้องมมีาตรการการปกป้องผู้แจง้เบาะแส โดยมกีาร
ปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสและผู้ปฏเิสธการกระท าทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเขม้งวดไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบ
ใดๆ จากการกระท าดงักล่าว เพื่อหลกีเลีย่งการถูกลงโทษหรอืถูกโยกยา้ยทีไ่ม่เป็นธรรมรวมถงึมกีารแต่งตัง้
บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา   

 มกีารพฒันามาตรการการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลกั
ปฏบิตัดิา้นศลีธรรม โดยจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืสุ่มเสี่ยงต่อการทุจรติและ
คอร์รปัชัน่ และมกีารจดัท ามาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมกีารสื่อสารภายในองค์กรอย่าง
สม ่าเสมอ 

 จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการด าเนินงานที่
ไมเ่ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 จดัใหม้นีโยบายเรือ่งการเกีย่วโยงกนั โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาความเหมาะสมก่อนทีจ่ะท ารายการทีเ่กี่ยวโยง
กนัอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทัง้ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เสมอืนท ารายการ
กบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
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 หากกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รบัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้หรือมีโทษทาง
กฎหมาย 
 

อกีทัง้ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัมใิหเ้กดิการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบส าหรบัตนเองหรอืผู้อื่น
ในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

 การบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนับสนุน 
แนวทางในการบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืการให้เงนิสนับสนุนของบรษิัทฯ จะพจิารณาตามตารางอ านาจ
อนุมตัทิีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยรปูแบบของการบรจิาค อาจใหใ้นรปูของเงนิ
หรอืสิง่ของอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิ เช่น ทุนการศกึษา อุปกรณ์การเรยีน หนงัสอื คอมพวิเตอร ์ใหแ้ก่นกัเรยีน โรงเรยีน 
หรอืการบรจิาคสิง่ของต่างๆ เช่น สิง่ของเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัภบิตั ิค่ารกัษาพยาบาลหรอืสิง่ของแก่
ผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งต้องไม่เป็นข้ออ้างในการคอร์รปัชัน่แต่อย่างใด บรษิัทฯ จดัให้มกีารก ากบัดูแลเรื่องการ
บรจิาคหรอืใหเ้งนิสนับสนุน โดยใหม้จีดหมายหรอืบนัทกึรอ้งขอ โดยก าหนดใหผู้ม้อี านาจตามตารางอ านาจ
เป็นผูอ้นุมตั ิและมใีบเสรจ็ และ/หรอื หนังสอืขอบคุณ และ/หรอืหนังสอืตอบรบั และ/หรอื ภาพถ่าย ส าหรบั
เป็นหลกัฐานประกอบทุกครัง้ทีม่กีารบรจิาคหรอืใหเ้งนิสนบัสนุน 

 การช่วยเหลือทางการเมือง 
บรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระทางการเมอืง มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิโดยไม่องิกบัการเมอืงไม่ว่ากรณี
ใดๆ จงึไม่มนีโยบายใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นทางการเงนิหรอื ทรพัยส์นิใดๆ ของบรษิทัฯ 
ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไมไ่ดห้า้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั
ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอันด าเนินการภายใต้กฎหมายรฐัธรรมนูญ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง แต่จะตอ้งเขา้รว่มในนามส่วนตวัและไมพ่าดพงิบรษิทัฯ ในทางเสยีหาย 

 การรบัเงินและการจ่ายเงินเป็นค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่ารบัรอง  
บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานสามารถรบัเงนิและจ่ายเงนิเป็นค่าของขวญั ค่าบรกิาร 
และค่ารบัรองทีม่คีวามชดัเจนและเขา้ข่ายลกัษณะการใหบ้รกิารลกูคา้ คู่คา้ และหน่วยงานทเีกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิตามปกต ิหรอืตามธรรมเนียมปฏบิตั ิหรอื ตามเทศกาลสากล โดยไมส่่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ หรอือาจเป็นช่องทางในการคอรร์ปัชัน่ โดยต้องเป็นไปตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ไม่
เป็นการขดัหรอืแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ไม่เป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ได้เปรยีบใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรอืเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชดัเจน หรอืแอบแฝง เพื่อให้
ไดม้าซึง่ผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ อกีทัง้ ประเภทและมลูค่ามคีวามสมเหตุสมผล ถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
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 บริษทัฯ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องทางธรุกิจ 
บรษิัทฯ สนับสนุนและให้ความส าคญัเพื่อให้บรษิัทย่อย และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่อาจเป็นตวัแทนของ
บรษิทัฯ เขา้ร่วมในการปฏบิตักิารต่อต้านคอรร์ปัชัน่ และก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
ว่าจา้งตวัแทนหรอืตวักลางทางธุรกจิใดๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทัฯ จะแจง้ให้
บรษิัทย่อยและบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ รบัทราบนโยบายปฏิบตัิเพื่อการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ ทุกประการ 

 การประเมินความเส่ียง 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสินบนหรือการ
คอร์รปัชัน่ และต้องมกีารสื่อสารให้พนักงานทุกระดบัเข้าใจและพร้อมที่จะปฏบิตัิตาม เพื่อการบรหิาร
ความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพ โดยบรษิัทฯ จดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงในทุกระบบงาน โดยเฉพาะ
ขัน้ตอนหรอืวธิกีารทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการเกดิการตดิสนิบนและคอรร์ปัชัน่ ซึง่ตอ้งท าการทบทวนนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งโดยภาพรวมของบรษิทัฯ อยา่งน้อยปีละครัง้ รวมถงึมาตรการการจดัการความเสีย่ง
ทีเ่หมาะสมทีจ่ะป้องกนัความเสีย่งหรอืลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นภาวะทีย่อมรบัได้ 

 การควบคมุภายใน 
บรษิัทฯ ก าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในเพื่อการจดัการเรื่องคอร์รปัชัน่ โดยครอบคลุมทัง้ด้าน
การเงนิ การด าเนินงานทางบญัชีและการเก็บบนัทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
มาตรการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ ซึง่ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการ
ปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ มปีระสทิธภิาพ น่าเชื่อถือ รวมถึงการประเมนิความเพยีงพอของการควบคุม
ภายในที่ประกอบด้วย การประเมนิสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมนิความเสี่ยง มาตรการควบคุม 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบบญัชีและการจดัเกบ็รกัษาข้อมลู 
บรษิัทฯ มกีระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัช ีและมกีารอนุมตัิตามตารางอ านาจอนุมตัิก่อนการ
บนัทกึรายการเข้าระบบบญัชโีดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ กฎระเบยีบต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งสญัญาหรอืขอ้ตกลง โดยใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชแีละนโยบายบญัช ี

 การบริหารด้านทรพัยากรบคุคล 
บรษิทัฯ ไดน้ านโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่มาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานบุคคลากรของ
บรษิัทฯ รวมถึงกระบวนการในด้านการบรหิารงานบุคคล เช่น การสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม การให้
ค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง 
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 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอรร์ปัชัน่ 
ในกรณที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระท าใด อาจเข้าลักษณะเป็นการ
คอรร์ปัชัน่ หรอื เกดิความไมแ่น่ใจควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯ มอบหมายให้เป็น
ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และหากมหีลกัฐานว่ากรรมการ ผูบ้รหิารพนักงาน และ/หรอื บุคคลกระท าการแทนใน
นามบรษิทัฯ คนใดมสี่วนร่วมในการคอรร์ปัชัน่ จะต้องแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางที่ก าหนด 
ดงันี้ 

- ผ่านทางโทรศพัท ์02 917 3055 ต่อ 308  
- ผ่านทาง E-mail: whistle@dodaydream.com 
- ผ่านกล่องรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน 
- ผ่านทางไปรษณยี ์ส่งมายงั บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) “ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีน” 

เลขที ่32 ถนนเคหะรม่เกลา้ แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู  
กรงุเทพมหานคร 10240 

ทัง้นี้  ผู้ร ับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเลขานุการบริษัท หรือ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

 การปกป้องผูร้้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
ผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสมัน่ใจไดว้่าขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บัการตอบสนองอย่างจรงิจงั และจะไม่ได้รบั
ความเดอืดรอ้นอนัเนื่องมาจากการรายงานขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสโดยสุจรติ อยา่งไรกต็าม พนกังานผู้
รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแสควรรวบรวมขอ้มูลด้วยความระมดัระวงัและค านึงถงึความถูกต้องของข้อมูลที่
เปิดเผย 

 

ผู้รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสสามารถให้ขอ้มูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตนได้ และบรษิทัฯ จะเก็บขอ้มูลของผู้
รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาการสอบสวน บรษิทัฯ จะไมย่อมใหม้กีารกระท าอนั
เป็นการตอบโต้พนักงานที่รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส และจะด าเนินการทางวนิัยต่อบุคคลที่พบว่าไดก้ระท า
การตอบโต้ดงักล่าวตามขัน้ตอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิห้กระทบต่อการท างาน และ/หรอืความสมัพนัธ์
ดา้นการท างานของพนกังานทีแ่สดงตนและแจง้เบาะแส 
 

กรณทีีพ่นกังานเปิดเผยขอ้มลูโดยไมสุ่จรติ อาท ิการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการรอ้งทุกขส์่วนตวั หรอืมเีจตนา
ท าให้เกดิความแตกแยกภายในกลุ่มบรษิัท หรอืเป็นขอ้มูลที่พนักงานไม่เชื่ออย่างแท้จรงิว่าเป็นความจรงิ 
อาท ิขา่วลอื หรอืในกรณกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั การกระท าดงักล่าวจะถอื
การกระท าผดิอย่างรา้ยแรง บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารด าเนินการสอบวนิัย เพื่อพจิารณาลงโทษตามระเบยีบ
ของบรษิทัฯ ต่อไป 
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3. การดแูลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบติั  
บริษัทฯ มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้า และความมัน่คงในอาชีพ โดยได้จดัให้มี
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี เงนิ
โบนสั เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพี รวมไปถงึสวสัดกิารทีด่ใีหก้บัพนกังาน อาท ิการให้
ซื้อสนิค้าในราคาส่วนลดพนักงาน ค่ารกัษาพยาบาล (OPD) การท าประกนัชวีติและอุบตัิเหตุให้กบัพนักงาน การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี เงนิช่วยเหลอืงานศพพนักงานหรอืครอบครวัของพนักงานเสยีชวีติ การจดัใหส้ถานพยาบาล
จากภายนอกเขา้มาตรวจสุขภาพ ส าหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานตามจุดที่มคีวามเสีย่ง บรษิทัฯ ไดส้อดส่องเฝ้าระวงั
และจดัใหพ้นกังานไดต้รวจสุขภาพอย่างทัว่ถงึครบถว้น หากตรวจพบว่ามปัีญหาทางดา้นสุขภาพจะมกีารส่งตรวจซ ้า
และเปลีย่นงานใหท้นัท ีอกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอ
ภาคและเท่าเทยีมกนัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ หมัน่ตรวจตราและดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้
ไปมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการละเมดิสิทธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคับใช้
แรงงาน ต่อต้านการใชแ้รงงานเดก็ ใหค้วามเคารพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิซึ่งรวมถงึการปฏบิตัต่ิอบุคลากรของบรษิทัฯ ทุกคนโดยเสมอ
ภาคกนั ไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล หรอืสถานะอื่นที่
มไิด้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตัิงาน ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสทิธิ
มนุษยชนภายในบรษิทัฯ และมกีารกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความ
รบัผดิชอบของธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมกลุ่มบรษิทัผูร้ว่มทุน และคู่คา้อกีดว้ย 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯมนีโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มคีวามสุข และ
ยอมรบัซึง่กนัและกนั มกีารปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั เคารพ
สทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน ในดา้นการดูแลพนักงาน บรษิทัฯ มกีาร
บรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร 
รวมทัง้มกีารอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มกีารก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดกิารอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมโีอกาสที่จะก้าวหน้า มกีารเรยีนรูใ้นทุก
ระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานให้มคีวามเป็นมอือาชพีบนสภาพแวดล้อมการท างานที่
เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

 การจา่ยค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 
บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนักงาน ทัง้ในรปูของเงนิเดอืนและโบนสัทีเ่ป็นธรรมเหมาะสม
ตามศกัยภาพ รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสกา้วหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดัใหม้ี
สวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานของบรษิทัฯอย่างเหมาะสม เช่น ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
และการรกัษาพยาบาล เป็นตน้ 

 การพฒันาความรูศ้กัยภาพและการฝึกอบรม 
บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารพฒันาความรู ้ความสามารถ 
ศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่มีคีุณธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการ
สมัมนาการดูงาน เพื่อใหพ้นักงานได้รบัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพนอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดส้นับสนุน
การพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างานที่มปีระสทิธภิาพ การก าหนดบทบาท
หน้าที่ของพนักงานให้ชดัเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพฒันาระบบการประเมนิและเพิ่ม
สมรรถนะการท างานของพนกังาน 

 นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยัและมสีุขอนามยัในสถานที่
ท างานทีด่ ีโดยบรษิทัฯ มุง่เน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้ง
ให้พนักงานมจีติส านึกด้านความปลอดภยั อกีทัง้ มกีารให้ความรูผ้่านการฝึกอบรมให้ความรูก้บัพนักงาน
เรื่องดงักล่าวด้วย เช่น การอบรมการป้องกนัอคัคภียั การใช้เครื่องจกัรอย่างถูกวธิ ีกจิกรรมโรงงานสีขาว 
เป็นต้น และส่งเสรมิให้พนักงานมสีุขภาพอนามยัที่ด ีและไม่ท าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามยัแก่
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร รวมถงึดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะและปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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จ านวนอบุติัเหตใุนโรงงาน 
ในปี 2563 มอุีบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการท างานทัง้หมด จ านวน 0 ครัง้ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบัความรุนแรงของการ
เกดิอุบตัเิหตุ ดงันี้ 
 

ระดบัความรนุแรง จ านวน
อบุติัเหต ุ

ระดบั 3 การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างานทีส่่งผลใหพ้นักงานไม่สามารถกลบัมา
ท างานไดใ้นวนัต่อไปมากกว่า 1วนัขึน้ไป หรอืกรณทีีท่รพัยส์นิเสยีหายมากกว่า 
30,000 บาท 

0 

ระดบั 2 การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างานทีส่่งผลใหพ้นักงานไม่สามารถกลบัมา
ท างานได้ตัง้แต่ 2 ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ 1 วนั หรอืกรณีที่ทรพัยส์นิเสยีหายตัง้แต่ 
7,000 - 30,000 บาท 

0 

ระดบั 1 การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน แต่สามารถท าการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น หรอืนอนพกัเพื่อระงบัอาการหรอืวนิิจฉัยอาการ ณ หอ้งพยาบาลของ
บรษิทัฯ ในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ชัว่โมง และสามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกต ิ
หรอืกรณทีีท่รพัยส์นิเสยีหายน้อยกว่า 7,000 บาท 

0 

รวม 0 
 
 

4. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้าและผู้บริโภค 
บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการน าเสนอสนิคา้ที่มคีุณภาพสูงสุดใหก้บัลูกค้าเพื่อสรา้งความพงึพอใจอนัสูงสุดแก่ลูกคา้ 
ดงันี้ 

 บรษิทัฯ ค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้เป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นการใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ และการ
ผลติทีม่มีาตรฐานเพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพและไดร้บัความพงึพอใจสงูสุดในราคาทีเ่หมาะสม 

 บรษิัทฯ มโีครงการที่จะพฒันาคดิค้นสนิค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้
ลกูคา้ไดใ้ชส้นิคา้ทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและมาตรฐาน และตรงความตอ้งการของลกูคา้ 

 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการด าเนินการใหลู้กค้าได้รบัขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิค้า
ของบรษิัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกินจรงิ เพื่อให้ลูกค้ามขี้อมูลที่ถูกต้องและ
เพยีงพอในการตดัสนิใจ 

 บรษิทัฯ จดัตัง้ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อออกแบบ สรา้งสรรค์ และดดัแปลงผลติภณัฑต่์างๆ ให้มี
ความเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภค 
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 บรษิัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลูกค้า และมุ่งมัน่ที่จะให้ลูกค้าได้รบัสินค้าที่มคีุณภาพและมีความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคบัด้านความปลอดภยัระดบัสากลและตามที่
กฎหมายก าหนด 

 บรษิทัฯ ท าการขออนุญาตการผลติทีถู่กตอ้งตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั ดงันี้ 
- บรษิทัฯ ไดร้บัการอนุญาตการผลติจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านกังาน อ.ย.) 
- ผลติภณัฑม์ขีอ้ความแสดงถงึวธิกีารใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งละเอยีดเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูบ้รโิภค 
- ผลติภณัฑ์มกีารก าหนดนโยบายรบัคืนหรอืเรยีกคืนสินค้า ในกรณีสนิค้ามปัีญหาไว้เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏบิตั ิ
- มกีารรบัฟังความคิดเห็นจากพนักงานขายและลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Call 

Center และ Social Media อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้ 
- มชี่องทางเพื่อให้ข้อมูลผลติภณัฑ์แก่ผู้บรโิภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Web Board, Call 

Center และ Social Media 
- บรษิทัฯ มกีารประเมนิ หลกัเกณฑก์ารเลอืกผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิเพื่อใหว้ตัถุดบิมคีุณภาพทีสู่งทีสุ่ด สรา้ง

ความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค 
- บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบลูกค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลูกค้า รวมถึงการรบัเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกบัคุณภาพของสนิค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อยา่งรวดเรว็ 

- บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบัและจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 
- บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้กบับรษิทัฯ ใหย้ัง่ยนื 
 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการใหค้วามส าคญักบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยจะไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการท าลาย แต่จะคอยปกป้อง ป้องกนั รวมถงึสรา้งสรรคก์จิกรรม
เพื่อสนับสนุนการรกัษาสิง่แวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถงึปลูกฝังจติใต้ส านึกของพนักงานทุกคนให้ปฏบิตัิตาม
มาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 
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6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที่ด ี
และปฏบิตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบรษิัทฯ จะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสรมิและ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บรษิัทฯ ตัง้อยู่ให้มคีุณภาพดีขึ้นพร้อมกบัการเติบโตของ
บรษิทัฯบรษิทัฯ ยดึถอืนโยบายทีต่้องดูแลและสานสมัพนัธก์บัชุมชนใกลเ้คยีง จงึสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่างๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อการ
พฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื รวมถงึส่งพนกังานของบรษิทัฯ เขา้รว่มกจิกรรมชุมชน พรอ้มทัง้ให้การสนบัสนุนกจิกรรมใน
ชุมชนอยา่งเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 
 
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ จะสนับสนุนใหม้นีวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานภายในองคก์ร และในระดบัความร่วมมอืระหว่าง
องค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึง การริเริ่มท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี้  ยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคดิ หรอืการผลติ เพื่อเป็นการเพิม่มูลค่าเพิม่ให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวตักรรมคอืการ
เปลีย่นแปลงในเชงิบวก เพื่อท าให้สิง่ต่างๆ เกดิความเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ ก่อใหเ้กดิผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งสงูสุด โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 

 ส ารวจกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่บรษิัทฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรอืสิง่แวดล้อมหรอืไม่ พร้อมทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
ดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียด และ
ครอบคลุมทุกดา้น เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 

 เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏบิตัติาม 

 วเิคราะหแ์นวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม ่าเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นการ
สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบรษิัทฯ และเพื่อการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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8. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าทรพัยส์นิทางปัญญา อนัไดแ้ก่ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ เป็น
สิง่ส าคญัในการรกัษาความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ หรอื
ผูอ้ื่นกต็าม ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมหีน้าทีป่กป้องและรกัษาสทิธทิีบ่รษิทัฯ มต่ีอทรพัยส์นิทาง
ปัญญาทัง้หมด และใชส้ทิธเิหล่านัน้อยา่งรบัผดิชอบ รวมถงึการเคารพในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นดว้ย 
 
9. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานจะต้องปฏบิตัหิน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทั กรณทีีบุ่คคลใดมสี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งในรายการทีพ่จิารณา บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแจ้งใหห้น่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทีม่หีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทีดู่แลในเรื่องดงักล่าวทราบและไม่ร่วมพจิารณาการ
ท าธุรกรรมดงักล่าว 
 
ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดต้รวจสอบกรณทีีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยมขีอ้สรปุดงันี้ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบธุรกรรมของบรษิทัทีม่ ีกบัคู่คา้และมขีนาดรายการตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป
รวมทัง้สิน้ 27 รายการ พบว่าไม่มรีายการใดทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทั 

 เพื่อยกระดบัการกากบัดูแลกจิการภายในองคก์ร บรษิทัฯอยูร่ะหว่างการพจิารณาปรบัปรงุจรรยาบรรณธุรกจิ
ในส่วนของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหค้รอบคลุม ป้องกนัและลดความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการจะ
พจิารณอนุมตัต่ิอไป 
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10. การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
บรษิัทมกีารดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยได้
ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน  จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางของบรษิัทและบรษิัทย่อย ที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2560 โดยสรปุนโยบายส าคญัดงันี้ 

 บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้งและทีป่รกึษา รบัทราบถงึประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งของสา
นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลง การถอื
ครองหลกัทรพัย ์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์และ
ให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรบัทราบเพื่อจดัท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรพัย์ของ
กรรมการ และผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบ นอกจากนัน้ ยงัไดแ้จง้
บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 

 บรษิทัมขีอ้ก าหนดหา้มน าขอ้มลูภายใน เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิด้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง และห้ามท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอื่นทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิัท/กลุ่มบรษิัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นับแต่ไดม้ ีการเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแลว้ การไม่ปฏบิตัติามขอ้กาหนด
ดงักล่าวถอืเป็นการกระทาผดิวนิัยของบรษิทั หากกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน ทีไ่ด้ล่วงรูข้อ้มลูภายในที่
สาคญั คนใดกระท าผดิวนิัยจะได้รบัโทษตัง้แต่ การตกัเตอืน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง 
จนถงึการเลกิจา้ง 
 

ทัง้นี้ แนวทางดงักล่าวไดผ้่านการใหค้วามเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
         วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้    

บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น

ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนสอดคลอ้งตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ประกอบดว้ย นายวศนิ ปรธิญั เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั และ  
ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยม ีนางสาวชนกนันท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั  
เป็นรกัษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายมุ่งเน้นให้บรษิทัปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมกีารบรหิารจดัการความเสี่ยงที่มผีลกระทบส าคญัต่อองค์กร  รวมทัง้สอบทานให้มรีะบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมทัง้สิ้นจ านวน 4 ครัง้ โดยรายละเอยีดการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฎอยู่ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่าย
บรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าที ่ไดด้งันี้ 

 
1. การสอบทานงบการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี 
2563 ทัง้ในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตัต่ิอไป ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบในได้สอบถามผูส้อบบญัชใีนเรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงนิ ความเหมาะสมของนโยบายการบญัช ีวธิกีารบนัทกึบญัช ีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บญัช ีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีี่ส าคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ 
รวมถงึขอบเขตการตรวจสอบ โดยในปี 2563 ผูส้อบบญัชไีม่ได้มขีอ้สงัเกตทีเ่ป็นสาระส าคญั และไม่พบพฤตกิารณ์
อนัควรสงสยัแต่ประการใด 
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คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสม เพื่อการเปิดเผย

ขอ้มลูทางการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิ อนัเป็นสาระส าคญั และมกีารจดัท าตามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
 
2. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและและก ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมด้าน บญัชกีารเงนิ การใช้ทรพัยากร การป้องกนัและดูแลรกัษาทรพัยส์นิ การปฏบิตังิาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั  

ส าหรบังานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไป
ตามนโยบายการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบทีไ่ดอ้นุมตัไิว ้รวมทัง้พจิารณาประเดน็จากการตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า การควบคุมภายในของบรษิทัมปีระสทิธภิาพเหมาะสมเพยีงพอกบัสภาพ
การ ด าเนินธุรกจิ รวมทัง้มรีะบบการตรวจสอบภายในของบรษิทัเป็นไปอย่างอสิระ แผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบั
กลยทุธ ์และความเสีย่งของของบรษิทัฯ 
 
3. การสอบทานการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยยดึหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ และประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เป็น
แนวทาง อกีทัง้ ไดร้บัการยนืยนัจากผูบ้รหิารว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ มกีารเปิดเผย
รายการเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ จากรายงานและค ายนืยนัของ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล  เป็นปกตทิางธุรกจิ และมกีาร
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
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4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
บรษิัทฯ ได้มกีารจดัท าระบบบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทระดบัองค์กร โดยผู้บรหิารแต่ละสายงานเป็นผู้

ประสานงานและรบัผดิชอบงานบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาโครงสรา้ง กรอบการบรหิาร
ความเสีย่ง และแผนการจดัการความเสีย่ง รวมทัง้ทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง การพจิารณา
ปัจจยัเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกดิผลกระทบและการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตอืนภยัตามหลกัการทีก่ าหนดไว ้  

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพยีงพอกบัสภาพการ
ด าเนิน ธุรกจิ โดยมกีารประเมนิความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งและการตดิตามความคบืหน้า รวมทัง้มกีารทบทวน
ความ เสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งสม ่าเสมอ 

 
5. การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ จดัให้มกีารติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบับรษิัทฯ และด าเนินการให้บรษิัทฯ ถือปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ นัน้อย่างถูกต้อง และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ  ได้ถือปฏิบตัิตามข้อ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้พระรชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบที่
บงัคบัใชก้บับรษิทัฯ แลว้ 

 
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏบิตัิงานตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎบัตรฯ  และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้น าเสนอ
ขอ้เสนอแนะ แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุมสรุปโดยภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนผู้บรหิารของบรษิทัฯ มจีรยิธรรมและความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของบรษิัทฯ อย่างมคีุณภาพ อกีทัง้ ได้ให้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการที่มปีระสทิธผิล โปร่งใส และเชื่อถือได้ มรีะบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพยีงพอ และรายงาน
ทางการเงนิทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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7. การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากภายนอกของบรษิทัฯ รวมทัง้ค่าตอบแทนการ

สอบบญัชี โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน  รวมทัง้ความรู้ ความ
เชีย่วชาญ และความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีเหน็ว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อขออนุมตัิที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายเจรญิ ผู้
สมัฤทธิเ์ลศิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4068 และ/หรอื นายวรีะชยั รตันจรสักุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที่ 4323 และ/หรอื นางมญัชุภา สงิหส์ุขสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 6112 จากบรษิทั เค
พเีอม็จ ีภูมไิชยสอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เสนออนุมตัคิ่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 
2563 
 

โดยสรุปภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างอสิระ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และ
ความระมดัระวงั รอบคอบ ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วน
ได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายงานทางการเงนิของบรษิัท มคีวามถูกต้อง 
เชื่อถอืได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงนิและตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป คณะกรรมการ
บรษิัท ตลอดจนผู้บรหิารของบรษิัท มคีวามมุ่งมัน่ใน การปฏบิตัิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบรษิัทอย่างมี
คุณภาพ อีกทัง้ได้ให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบ การก ากับดูแลกิจการที่มปีระสิทธิผล 
โปรง่ใสและเชื่อถอืได ้รวมทัง้มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นายวศนิ ปรธิญั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและส่งเสรมิกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 
บรษิทัฯ ไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมมอบสบู่ลา้งมอืใหก้บัโรงพยาบาล 37 แห่งทัว่ประเทศ ป้องกนัโรคไวรสั COVID-19 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2: กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

กำรควบคมุภำยในและรำยกำรระหว่ำงกนั 
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การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ า
ทุกปี และคณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานผลการประเมนิการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การรายงานทาง
การเงนิมคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ และมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆที่เกี่ยวขอ้งบรษิทัฯ ได้มกีาร
ออกแบบและปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายใน และปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อลด
ความเสีย่งทีส่ าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานและธุรกจิของบรษิทัฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ 
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในปัจจบุนัและอนาคต อกีทัง้ สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้นี้ ไดม้กีารแบ่งบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจนในการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 
1) คณะกรรมการบรษิทั รบัผดิชอบในการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ

เสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพเพื่อเป็นการปกป้องเงนิการใช้เงนิลงทุนของผู้ถอืหุ้นและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ โดย
พจิารณาเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 ก าหนดลกัษณะและขนาดของความเสีย่งทีม่สีาระส าคญัทีส่ามารถยอมรบัไดใ้นการทีจ่ะท าใหบ้รษิทั
ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ ์(The Risk Appetite) 

 ก าหนดให้ผู้บรหิารจดัให้มกีระบวนการในการระบุ ประเมนิ รวมทัง้การลดระดบัความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบในด้านการสอบทานการมปีระสทิธภิาพของระบบ
การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ซึง่รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

 การใหค้วามเชื่อมัน่จากการท างานของผูต้รวจสอบภายใน ผ่านขัน้ตอนการวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ซึ่งได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นใน
เรื่องการพจิารณาประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายในทีส่ าคญัทีไ่ดถู้กวางไวเ้พื่อลดระดบัหรอื
ป้องกนัความเสีย่งนัน้ 

 ได้รบัการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะในเรือ่งทีม่สีาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 
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 การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการกระท า ผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistle Blowing Policy) เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
และบุคคลภายนอกสามารถตดิต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 การใหค้วามเชื่อมัน่ในเรือ่งทีต่รวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก 
 

3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มคีวามเป็นอสิระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานดา้นการด าเนินงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าทีใ่นการสนับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทโดยการท าการประเมนิความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพจิารณา
ตามปัจจยัเสีย่ง (Risk Based Approach) ซึง่จะเน้นความเสี่ยงที่มคีวามส าคญั มผีลกระทบต่อวตัถุประสงค์
ของบรษิทัฯ และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานและอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบประจ าปีดังกล่าว รวมทัง้ติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสประเดน็ที่ตรวจพบจะถูกน ามาพจิารณาว่ามผีลกระทบในวงกว้างหรอืไม่ 
ประเดน็จากการตรวจสอบทีส่ าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแก้ไขหรอืปรบัปรุงของฝ่ายจดัการจนกว่าจะไดข้อ้สรุปเป็นที่
น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่ส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้จากผูบ้รหิาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก ากบัดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรือ่ง
ธุรกจิ การเงนิ การควบคุมภายใน การด าเนินงานและการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบที่
เกี่ยวข้องการควบคุมภายในของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากลของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
(COSO) ซึง่สรปุตามองคป์ระกอบของการควบคุมแต่ละดา้นดงันี้ 
 
3.1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถอืเป็นรากฐานส าคญัของการควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล และยงัให้
หลกัปฏบิตัแิละโครงสรา้งแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทัง้นี้ องค์ประกอบหลกัของ
สภาพแวดลอ้มการควบคุมของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 บรษิทัฯ สนับสนุนให้มสีภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีโดยมกีารก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การด าเนินการ การควบคุม และการก ากบัดแูลทีช่ดัเจนและเหมาะสม 
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 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในปรชัญาและจรรยาบรรณธุรกจิผ่านการกระท าและพฤตกิรรม ซึง่มสี่ วนส าคญั
ในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงัได้
จดัท าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน 

 คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารในทุกระดบัชัน้ ได้แสดงให้เหน็ถงึความส าคญัของคุณค่า
ความซื่อสตัย์ มจีรยิธรรม มกีารปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนัโดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี

 มกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารองคก์รใหเ้หมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดย
ระบุถงึสายอ านาจการบงัคบับญัชาและความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน 

 คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารไดก้ าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดบัวงเงนิอนุมตัิ
รายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในตารางอ านาจอนุมตัแิละระดบัวงเงนิอนุมตัิ 
(Delegated of Authority) 

 บรษิทัฯ ได้น านโยบายการให้ขอ้มูลการกระท าผดิและการทุจรติมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการ
รายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรบัแจง้ขอ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติเป็น
ประจ าทุกไตรมาส 
 

3.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
ผู้บรหิารได้ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และข้อพงึปฏบิตัิเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยง โดยเน้นว่าการ
บรหิารความเสีย่งถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน เพื่อใหส้ามารถ
บรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิธุรกจิของบรษิทัฯคณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยง 
รวมทัง้ให้ขอ้เสนอแนวทางในการบรหิารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งต่อทศิทางกลยุทธก์ารด าเนินงานและแผน
ธุรกจิ พรอ้มก ากบัดูแลตดิตามและสอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานและสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
 
 
 
 
 



 

การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั - 4 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

3.3 กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
บรษิัทฯ ให้ความส าคญักับการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได้ 
เหมาะสมกบัธุรกิจและการปฏิบตัิงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกก าหนดให้มีการ
ปฏบิตัผิ่านขอ้ก าหนด นโยบาย และวธิกีารปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และไดม้กีารสอบ
ทานและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ การท ารายการธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกนัรวมทัง้
ขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้ไดม้กีารควบคุมดูแลอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานก ากบัดูแลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนใหพ้นักงานตระหนักถงึความส าคญั
ในการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทัง้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อลดความเสีย่งในดา้นต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติและการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย
ต่างๆ 
 
3.4 ข้อมลูและการติดต่อส่ือสาร (Information & Communication) 
ระบบสารสนเทศของบรษิัทฯ ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการด าเนินธุรกิจ 
บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัความถูกต้อง เชื่อถอืได ้และทนัต่อเวลาของขอ้มลูสารสนเทศ รวมถงึการ
สื่อสารขอ้มลู เพื่อน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจไดท้นัเวลา ตลอดจนมรีะบบการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มูล และการก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินที่มปีระสทิธภิาพ ส าหรบัป้องกนัในเรื่องความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศขณะที่มอุีบตัภิยัรา้ยแรงจนระบบไม่สามารถปฏบิตังิานได้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมรีะบบ
การจดัเกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถตรวจสอบความถูกต้องยอ้นหลงัได ้และระบบขอ้มลูทีส่ามารถวเิคราะหห์รอืบ่งชี้
จุดทีอ่าจจะเกดิความเสีย่ง ซึง่ท าการประเมนิและจดัการความเสี่ยงพรอ้มทัง้บนัทกึหรอืรายงานผลไว้อย่าง
ครบถว้น โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ใน
การจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรต์ามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร บรษิทัฯ
ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพทัง้จากภายในและภายนอก และจดัให้มกีารสื่อสาร
ภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มกีารจดัส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมย่อยอื่นๆ โดยส่งขอ้มลู
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
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3.5 การติดตามผล (Monitoring) 
จากระบบขอ้มลูในปัจจุบนัทีส่ามารถใหข้อ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละทนัต่อเวลา ท าใหฝ่้ายบรหิารและคณะกรรมการ
บรษิทัสามารถควบคุมและตดิตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานทางการเงนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ช่วยให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดยีวกนัก็สามารถสอบทาน 
ประเมนิ และให้ค าแนะน าเพื่อปรบัปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการก ากับดูแลที่มปีระสทิธภิาพโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องฝ่ายตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตามแผนการ
ตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิละตดิตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แผนการตรวจสอบจดัท าขึน้จาก
ผลการประเมนิและวเิคราะห์ความเสี่ยงของบรษิทัฯ รวมถงึล าดบัความส าคญัของบรษิทัย่อยในกลุ่มบรษิทั 
กลุ่มธุรกิจหลกั และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบและการติดตามการปรบัปรุงแก้ไขจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ จนถงึปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่พบ
ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในที่มสีาระส าคญั อย่างไรกต็าม ไดม้กีารเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายในบางจุดทีต่รวจพบคณะกรรมการบรษิทัจะท าการสอบทานประสทิธภิาพของระบบการควบคุม
ภายในเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยค านึงถงึความเสี่ยงที่มสีาระส าคญั ประเมนิผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และการบรหิารจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายในที่จดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถงึหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ผู้บรหิารระดบัสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัประธานกรรมการบรหิาร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2558”  ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมี
กรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว
สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ 
คอื การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและ การ
สื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและ บรษิทั
ยอ่ยมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการ
ตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อยให้ สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิัทและบรษิัทย่อยจากการที่กรรมการหรอื
ผู้บรหิารน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งและ
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั อยา่งเพยีงพอแลว้ นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบ
บญัช ีจ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิ รายไตรมาสและประจาปี 2563 ได้ให้ความเหน็ในรายงานการ
สอบบญัชวี่า ไมต่รวจพบขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชแีละการเงนิทีส่ าคญั  
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ นางสาว ขนิษฐา แสงฉาย ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัตัง้แต่วนัที่  
20 กรกฏาคม 2563 เนื่องจาก มปีระสบการณ์ในปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกจิที่มลีกัษณะเดยีวกบั
บรษิทั มาเป็นระยะ 8 ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน ดา้นตรวจสอบภายในและมี
ความเขา้ใจในกจิกรรมและการด าเนินงานของบรษิทั จงึเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมที่จะปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเพยีงพอ 
 
ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บรษิทัจะผ่านการได้รบัความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 2 
 
หวัหน้างานก ากบัดแูล 

เนื่องจากในขณะนี้บรษิทัฯอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา จงึมอบหมายให ้นางสาวชนกนันท ์เทยีมรตัน เลขานุการ
บรษิัท เป็นผู้รบัผิดชอบงานการกับดูแลการปฏิบตัิงาน (compliance department) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่ก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบรษิทั โดยมคีุณสมบตัขิองผู้ด ารง
ต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั  
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 
 

รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2562 และ 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
และ 2563 ตามล าดบั ดงันี้ 
 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
1. นายสราวฒิุ พรพฒันารกัษ์ 
 
ความสมัพนัธ ์
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
รองประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบรหิาร  
ของบรษิทัฯ 

ค ้ าประกันเงินกู้ยืมและค่ า เช่ า
รถยนต์โดยไม่มคี่าตอบแทนนาย
สราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ เป็น 
ผู้ค ้าประกันค่าเช่ารถยนต์ตลอด
อายุสญัญาเช่า ให้แก่บรษิัทฯเพื่อ
ใช้ในการขยายกิจการ เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานและเพิ่มสภาพ
คล่องของบรษิทัฯ แบบ 
ไมม่คี่าตอบแทน 
 
- วงเงนิค่าเช่ารถยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 

บริษัทฯ ได้มีการค ้าประกันค่าเช่ารถยนต์
ตลอดอายุสญัญาเช่า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนดโดยผูใ้หเ้ช่า 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวเป็นการรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิจากการค ้าประกนัค่าเช่ารถยนต์
ตลอดอายุสญัญาเช่า  ซึ่งรายการดงักล่าวมี
ความจ าเ ป็นและสมเหตุสมผลและเ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า 
บริษัทฯควรลดการพึ่งพิงหรือรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิจากการค ้าประกนัส่วน
บุคคลโดยกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
2. บริษทั พี เอม็ เคมิคลั จ ากดั 
 
ลกัษณะธุรกจิ 
น าเขา้และจ าหน่ายสารเคม ี 
สพี่นรถยนตแ์ละสทีาอาคาร 
 
ความสมัพนัธก์รรมการ คอื  
นายสราวุฒ ิ พรพฒันารกัษ์ 
ผูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื 
1) นายสราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ 
2) นางสรญัญา งามไพบูลยส์มบตั ิและ  
3) นายสรานนท ์พรพฒันารกัษ์ 

1) เช่าโกดงัสนิคา้ 
บรษิทัฯ เช่าโกดงัสนิคา้จาก 
บจก. พี เอ็ม เคมิคัล จ านวน 1 
แห่ง มพีืน้ที ่1,320 ตารางเมตร 
ตัง้อยูเ่ลขที ่15 ซอยเสรไีทย 
87 ถนนเสรไีทย แขวงมนีบุรี เขต
มนีบุร ีกรงุเทพฯ เพื่อใชใ้นการเกบ็
บรรจุภณัฑ์ส าหรบัผลติภณัฑ์ของ
บรษิทัฯ ใน 
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 66,000 บาท 
(หรือคิดเป็น 50 บาทต่อตาราง
เมตร) จ่ายช าระเป็นประจ าทุก
เดือน โดยเริ่มเช่าตั ้งแต่ เดือน 
กนัยายน 2561 ม ี
ก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน 
- ค่าเช่า  
- ค่าบรกิาร 
- เงนิประกนัค่าเช่าทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.79 
0.06 
0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.72 
0.06 
0.13 

 

การเช่าโกดงัสนิคา้จาก บจก. พ ีเอม็ เคมคิลั 
เพื่ อ ใช้ ในการเก็บสิบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในอตัราค่าเช่าเดอืน
ละ 50 บาทต่อตารางเมตรเป็นอตัราค่าเช่าที่
เทียบเคียงได้กับค่าเช่าโกดังในบริเวณ
ใกลเ้คยีง ทีม่อีตัราค่าเช่าระหว่าง 100 - 110
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และเงือ่นไขการ
ช าระราคาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ปกติเช่นเดียวกับรายการเช่าทัว่ไป โดย
บรษิทัฯ เลอืกพืน้ทีข่องmบจก.พ ีเอม็ เคมคิลั 
เนื่องจากสามารถตอบสนองทัง้พื้นที่ใช้สอย
ไม่ใหญ่เกินความจ าเป็น ราคาค่าเช่าต่อ
ตารางเมตรกม็คีวามเหมาะสม และระยะทาง
กไ็มไ่กลจากบรษิทัฯ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยทีท่ าเลทีต่ ัง้ของพื้นที่เช่าอยู่ใกล้เคยีงกบั
บรษิทัฯ ซึง่มคีวามสะดวกเหมาะสมใน 
การด าเนินธุรกิจ อัตราค่าเช่าที่คิดระหว่าง
กันเป็นอัตราราคาตลาด มีราคาต ่ ากว่าคู่
เทยีบ และเงื่อนไขการช าระราคาเป็นไปตาม
ธุรกจิเช่าอาคารพาณชิยโ์ดยทัว่ไป 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
2 ) การซื้อวตัถุดบิและสทีาอาคาร
บรษิทัฯ ซือ้วตัถุดบิบางประเภทซึง่
โดยหลกั ได้แก่ น ้าแร่ชนิดพิเศษ 
สติ๊ก เกอร์ป้องกันสินค้าปลอม 
รวมถึงสทีาอาคารส าหรบัโรงงาน
และส านักงานของบริษัทฯ จาก 
บจก. พ ีเอม็ เคมคิลัโดยราคาขาย
และเงือ่นไขการ 
ช าระราคาเ ป็นราคาต่อหน่วย
สนิคา้ และมกีารคดิค่าบรกิารขนส่ง
แยกต่างหากตามค่าใชจ้า่ย 
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ซือ้วตัถุดบิและสทีาอาคาร 
- ค่าบรกิารขนส่ง 
- เจา้หนี้การคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4 
0.1 
0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.9 
0.0 
0.3 

รายการซื้อวตัถุดบิและสทีาอาคารดงักล่าว
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ โดยราคา
ซื้อสนิค้าโดยหลกัมรีาคาที่ต ่ากว่าผู้ขายราย
อื่น โดยเงื่อนไขการช าระราคาเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการคา้ปกต ิรายการดงักล่าว 
จงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล อย่างไรก็
ด ีวนัที ่1 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ และ บจก.
พ ีเอ็ม เคมคิลั ได้จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงเพื่อ
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ บจก.พ ีเอ็ม เคมิ
คลั ส าหรบัการจดัซื้อน ้าแร่ชนิดพิเศษและ
สติ๊กเกอร์ป้องกันสินค้าปลอมในลักษณะ
ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ (Cost Plus)ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 5 เพื่อใหค้รอบคลุมค่าใชจ้า่ยในการ 
ด าเนินการของ บจก.พี เอ็ม เคมิคัล และ
สอดคล้องกับผู้ให้บรกิารจดัจ าหน่ายทัว่ไป 
และหากมคี่าใชจ้า่ยในการจดัส่งสนิคา้เกดิขึน้ 
บจก.พ ีเอม็ เคมคิลั จะคดิค่าใชจ้่ายดงักล่าว
ต่อบรษิทัฯ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวเกดิขึน้ตามความจ าเป็นตาม
การด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ การท า
รายการดงักล่าวมรีาคา และ 
เ งื่ อนไขทัว่ ไปเสมือนกับที่บริษัทฯ ท า
ร า ย ก า ร กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ทั ้ ง นี้  
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบและเห็น
ดว้ยกบัการท าบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างบรษิทั
ฯ และ บจก.พี เอ็ม เคมิคัล ซึ่งเป็นการ
ก าหนดราคากับบริษัทฯในลักษณะ Cost 
Plus ซึง่จะช่วยใหร้ายการซือ้สนิคา้ 
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมมากขึน้ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
3. บริษทั เดอะ โฟรที์น จ ากดั 
 
ลกัษณะธุรกจิ 
ผู้แทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปยัง
ช่องทางจ าหน่ายต่างๆ ที ่
กลุ่มบรษิทัฯ ไมไ่ดข้ายโดยตรง 
 
ความสมัพนัธก์รรมการ คอื  
นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย 
 
ความสมัพนัธม์ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ (98%) 
คอื นางสาวพรเพ็ญ สรวงเกษมเป็นคู่
สมรสของ นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย ซึ่ง
เป็นกรรมการบรษิทัฯ และเป็น 
กรรมการและผูถ้อืหุน้ใน บจก. 
เดอะ โฟรท์นี 

รายไดจ้ากการขาย บจก.เดอะ โฟร์
ทีน เป็นหนึ่ งในผู้แทนจ าหน่าย
สินค้ า ให้ แ ก่ กลุ่ มบ ริษัท ไปยัง
ช่องทางจ าหน่ายต่างๆ ที่กลุ่ม
บรษิทัไมไ่ดข้ายโดยตรง โดย บจก. 
นามุ ไลฟ์ พลสั (บรษิทัย่อย) ขาย
สินค้าให้ บจก.เดอะ โฟร์ทีน ใน
ลกัษณะขายขาดในราคาขายสุทธ ิ
ภายหลังหักค่าตอบแทนในการ
กระจายสนิคา้ โดยบจก. นาม ุไลฟ์ 
พลสั เป็นผู้ก าหนดราคาขายและ 
กลยทุธท์างการตลาดที ่บจก. เดอะ 
โฟร์ทนีขายให้แก่ลูกค้า ซึ่ง บจก.
นาม ุไลฟ์ พลสั จะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายที่
เกิดขึ้นตามจริง ราคาขายและ
ค่าตอบแทนในการจ าหน่ายสินค้า
ที่จ่ายให้แก่ บจก.เดอะ โฟร์ทีน 
เป็นไปตามสญัญา และมอีตัราและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.เดอะ โฟรท์นี เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายสนิคา้
รายใหญ่ที่มสี่วนส าคญัคดิเป็นประมาณร้อย
ละ 2.3 และรอ้ยละ 10.8 ของรายไดร้วมก่อน
หกัส่วนลดในการกระจายสินค้าให้แก่กลุ่ม
บรษิทั ในปี 2563 และ 2562 ตามล าดบั ซึ่ง
ราคาที่ซื้อขายระหว่างกนั เป็นไปตามราคา
มาตรฐานที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
เพื่อขายให้กบัผู้แทนจ าหน่ายสนิค้าทุกราย 
โดยบจก.เดอะ โฟรท์นีต้องจ าหน่ายต่อตาม
ร า ค าที่ บ ริษั ท ฯ  ก า หนด  น อ ก จ า ก นี้
ค่าตอบแทนที่ให้แก่บจก.เดอะ โฟร์ทีน ใน
การจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นไปตาม
สญัญา และมอีตัราและเงื่อนไขทางการค้าที่
สามารถเทียบเคียงได้กับที่บจก.นามุ ไลฟ์ 
พลัส ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ารายอื่น
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มสี่วนลดล่วงหน้าให้แก่ 
บจก . เดอะ  โฟร์ทีน  เพื่ อ ให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขาย ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จรงิ ซึง่ไดแ้ก่ส่วนลดในการขายสนิคา้ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
เ งื่ อนไขทางการค้าที่ส ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัที ่บจก. นาม ุไลฟ์ 
พลัส ให้แก่ผู้แทนจ าหน่ายสินค้า
รายอื่น 
- รายไดจ้ากการขายสนิคา้สุทธ ิ
- ค่าใชจ้า่ยส่งเสรมิการขาย 
- ลกูหนี้การคา้ 
- ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยส าหรบั
ค่าตอบแทนในการจ าหน่ายสนิคา้ 

 
 
 
 

5.3 
0.8 
0.3 
0.0 

 
 
 
 

33.7 
5.2 
1.3 
0.2 

ของผู้แทนจ าหน่าย การท าการตลาดเพื่อ
การคา้ตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ และเงนิจงู
ใจของผู้แทนจ าหน่ายตามผลส าเร็จของ
ยอดขาย (KPI) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯมีการ
ช าระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่
เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง แ ก่ ผู้ จ ั ด จ า ห น่ า ย ร า ย อื่ น
เช่นเดยีวกนั โดยบจก.เดอะ โฟรท์นี ต้องส่ง
ใบแจง้รายการขายและยอดค่าใชจ้่าย 
ส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงให้แก่
บรษิทัฯ เป็นรายเดอืน ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการ
ขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงจะถูกหักกลบกับ
ส่วนลดล่วงหน้าดังกล่าว ดังนัน้ รายการ
ดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดย บจก.เดอะ โฟรท์นี โดยมรีาคาทีซ่ือ้ขาย
ระหว่างกัน เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ 
บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่ให้แก่บจก.เดอะ 
โฟรท์นี ในการจ าหน่ายสนิค้าให้แก่บรษิัทฯ 
เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขทางการค้าที่
สามารถเทียบเคียงได้กับที่บริษัทฯ ให้แก่
ตัว แทนจ าห น่ ายสินค้ า ร ายอื่ น  โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมการขายตามจริง 
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบและ
เห็นด้วยกบั การท าบนัทกึข้อตกลงระหว่าง 
บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั และบจก.เดอะ โฟรท์นี 
ซึ่งเป็นการเพิม่การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการขายสินค้าระหว่างบรษิัทฯ ให้มาก
ขึน้ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
พนักงานของบริษทัฯ 

ซื้อขายสินค้าสวัสดิการพนักงาน
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบาย
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน
สามารถซื้อสินค้าของบรษิัทฯ ได้
ในราคาที่ต ่ ากว่าราคาตลาด ซึ่ง
เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย  เ รื่ อ ง 
ส วัส ดิก า ร ส่ ว น ล ด ใ นก า รซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส าหรับ
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 
โดยมมีาตรฐานและสทิธจิ ากดัเป็น
รายเดอืน แบ่ง ตามต าแหน่งอย่าง
ชดัเจน 
- รายได ้
- ลกูหนี้การคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.2 
0.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3 
0.2 

รายการขายสินค้าดังกล่าวเ ป็นไปตาม
นโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับสวัสดิการของ
พนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด
มาตรฐานและสทิธจิ ากดัต่อคนเป็นรายเดอืน 
แบ่งตามต าแหน่งอย่างชดัเจน โดยให้อตัรา
ส่วนลดทีเ่ท่ากนัแก่พนกังานทุกราย ทัง้นี้การ
ให้ส่วนลดแก่กรรมการและผู้บรหิารบรษิัทฯ 
ในการซื้อสินค้านัน้ เพื่อให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารน าไปเป็นสนิคา้ทดลองใชใ้หแ้ก่คู่คา้
หรอืผูบ้รโิภคได ้
นอกจากนี้ การใหซ้ือ้สนิคา้ในราคาสวสัดกิาร
ยังเป็นการช่วยเพิ่มขวัญก าลังใจ ความ
ผูกพันต่อองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงาน ประกอบกับช่วยเพิ่ม
ความผูกพันและความรู้ความเข้าใจของ
พนกังานต่อสนิคา้ของบรษิทัฯ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง /ลกัษณะธรุกิจ /

ความสมัพนัธ ์

ประเภทรายการ มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น / ความสมเหตสุมผล / 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และมีความส าคัญ เนื่ อ งจากกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานบางส่วนงานตอ้ง 
มกีารน าสนิคา้ไปเป็นสนิคา้ทดลองใหแ้ก่คู่คา้
หรือผู้บริโภค นอกจากนี้  ยงัเป็นการตอบ
แทนกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน 
ในขณะที่บริษัทฯ ไม่ได้ เสีย  ประโยชน์
เนื่ องจากราคาที่ขายเป็นราคาที่สูงกว่า
ต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และ
จ านวนสินค้าที่ให้ซื้อต่อเดือนต่อคนมีการ
ก าหนดปรมิาณอยา่งเหมาะสม 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 
นโยบายและการท ารายการระหว่างกนัใน 

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในอนาคตกบับรษิทัฯ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ในกรณีที่มกีารเข้าท ารายการระหว่างกันหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัในอนาคต บรษิัทฯ จะปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ แต่เป็นการท ารายการทีไ่ดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 
ในกรณีทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิและเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บรษิทั
ฯ จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างองิกบัราคาและ
เงื่อนไขที่เหมาะสมและยุตธิรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน า เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเหน็และคณะกรรมการบรษิทั เป็น ผูพ้จิารณาอนุมตักิารท ารายการดงักล่าว นอกจากนี้ หากมกีารท ารายการ
ระหว่างกนั หรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกบัธุรกรรมระหว่างกนักบัผู้
ถอืหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ กรรมการ
ทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการในวาระทีเ่กี่ยวกบัการพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 
 
มาตรการคุ้มครองผูล้งทุน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในอนาคตถา้มรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ เกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารน าเสนอรายการดงักล่าว
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทที่มกีรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบทานและให้ข้อคดิเห็นเพื่อให้
รายการระหว่างกนัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

เอกสำรแนบ 1 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ  

ผูท่ี้ได้รบัมอบหมำยให้รบัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผูท่ี้
ได้รบัมอบหมำยให้รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

และเลขำนุกำรบริษทั 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) มคีณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยมี
รายละเอยีดของกรรมการดงันี้รายละเอยีดกรรมการบรษิทั 
 
1. นายฤทธิไกร ธรรมรกัษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ และ 
รกัษาการประธานกรรมการ 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
ตามหนงัสอืรบัรอง 
 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
23 กนัยายน 2558  
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี 3 เดอืน) 
 
อาย ุ(ปี) 44  
สญัชาต ิไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.19 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท สื่อสารมวลชน, มหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์ 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (ภาคภาษาองักฤษ) 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ประวตักิารอบรมกรรมการ 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
123/2016  โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ควิรอน 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. อเลก็ซีเ่ทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัติง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดรมี เดอรม์าโทโลจ ี
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 
2. ดร.สราวฒิุ พรพฒันารกัษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
ตามหนงัสอืรบัรอง 
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
11 กนัยายน 2553 
 (รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 10 ปี 3 เดอืน) 
 

อาย ุ(ปี) 44  
สญัชาต ิไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 56.50 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิ (ภาคภาษาองักฤษ)  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปรญิญาโท การจดัการและพฒันาองคก์ร  
(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ เอกโฆษณา  
(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตักิารอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

215/2016 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั  
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ควิรอน 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. อเลก็ซีเ่ทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัติง้ 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. บรษิทั เจเอม็เอส โกลบอล 

โซลชูนั 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สกนิ เมค สไมส ์
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. คลัเลอร ์เทรนด์ 
 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พเีอม็ เคมคิลั 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

3. นายณัฏฐะวฒิุ เครือประดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
15 มถุินายน 2559 
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 4 ปี 6 เดอืน) 
 

อาย ุ(ปี) 48 
สญัชาต ิไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.18 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 หลกัสตูรการบรหิารจดัการ โรงเรยีนธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวตักิารอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

125/2016 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 
27/2017 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) 2/2017 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) 14/201 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายจดัจ าหน่ายผลติภณัฑก๊์าซ

ธรรมชาต,ิ บมจ. ปตท. 
 2555 - 2558    ผูจ้ดัการส่วนบ ารงุรกัษาเครือ่งกลโรงแยก

ก๊าซธรรมชาต,ิ บมจ. ปตท. 
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 4. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจน์สุรกิตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
25 เมษายน 2562 
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดอืน) 
 
อาย ุ(ปี) 63  
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) ภาคภาษาองักฤษ, 
สถาบนัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประวตักิารอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 

163/2019 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร, บมจ. 

โรงพยาบาลเอกชล 
 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ, บจก. วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล 
 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร, สมาคมนกับรหิาร

โรงพยาบาลประเทศไทย 
 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร หลกัสตูรแพทยศาสตร์

บณัฑติ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 
 2560 - ปัจจบุนั อุปนายกและเลขาธกิารสมาคมศษิยเ์ก่า

โครงการปรญิญาโทส าหรบัผูบ้รหิารคณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัชมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารกองทุนศาสตราจารย์
สงัเวยีนอนิทรวชิยัคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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 5. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
ตามหนงัสอืรบัรอง 
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
23 กนัยายน 2558  
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี 3 เดอืน) 
 
อาย ุ(ปี) 43 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.12 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท อนิเตอรเ์นตและอ-ีคอมเมริซ์ เทคโนโลย,ี 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตร,์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ประวตักิารอบรมกรรมการ 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
123/2016 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี ฟิลปิปินส์ 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1  - 6 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

6. นายศภุวฒัน์ วนิชประภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
ตามหนงัสอืรบัรอง 
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
23 กนัยายน 2558  
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี 3 เดอืน) 
 
อาย ุ(ปี) 44 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.37 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ International Trading, 
 University of La Verne, แคลฟิอรเ์นีย  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ประวตักิารอบรมกรรมการ 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
123/2016 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ควิรอน 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. อเลก็ซีเ่ทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัติง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี ฟิลปิปินส์ 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 

 

  

 



 

เอกสารแนบ 1  - 7 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

7. นายยทุธพงศ ์มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ  
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
24 เมษายน 2561 
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 2 ปี 8 เดอืน) 
 
อาย ุ(ปี) 53 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) –ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Columbia Business School 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Columbia College ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2536 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. มอรแ์กน สแตนลยี ์

(ประเทศไทย) 
 2552- ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมาธกิาร, 

 โรงเรยีนนานาชาตไิอเอสบ ี
 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1  - 8 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

8. นายปิยวชัร ราชพลสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและ
การเงิน 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
ตามหนงัสอืรบัรอง 
 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
23 กนัยายน 2558  
(รวมจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี 3 เดอืน) 
 
อาย ุ(ปี) 35 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.18 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Cass Business School,  
City University ประเทศองักฤษ 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

215/2016 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
 2557 - 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย Private Equity, 

บจก. รชิารด์สนั ดอยล ์แอนด ์พารท์เนอรส์ 
 

 



 

เอกสารแนบ 1  - 9 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

กรรมการบริหารและผูมี้อ านาจควบคมุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) มผีูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท า
บญัช ีและเลขานุการบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ดร.สราวฒิุ พรพฒันารกัษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 

อาย ุ(ปี) 44  
สญัชาต ิไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 56.50 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิ (ภาคภาษาองักฤษ)  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปรญิญาโท การจดัการและพฒันาองคก์ร  
(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ เอกโฆษณา  
(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั  
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ควิรอน 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. อเลก็ซีเ่ทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัติง้ 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. บรษิทั เจเอม็เอส โกลบอล 

โซลชูนั 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สกนิ เมค สไมส ์
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. คลัเลอร ์เทรนด์ 
 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. พเีอม็ เคมคิลั 



 

เอกสารแนบ 1  - 10 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 
2. นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

อาย ุ(ปี) 52 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) –ไม่ม-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์(Master of Art), Communication 
Art, The University of West Florida, USA 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การตลาด 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ควิรอน 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. อเลก็ซีเ่ทรนน่ิง แอนด ์

คอนซลัติง้ 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สกนิ เมค สไมส ์
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ดรมี เดอรม์าโทโลจ ี
 2560 - 2562 - ผูอ้ านวยการอาวุโส, บมจ. เซน็ทรลั มารเ์กต็

ติง้ กรุป๊  
 2557-2560 - ผูจ้ดัการทัว่ไป, บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่

แนล  
 2554-2557 - กรรมการผูจ้ดัการ, บจก. เอเซยี บุ๊ค  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1  - 11 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

3. นางสาวณัฐฐินี เจนวฒันาเวช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการบริหาร 

 
อาย ุ(ปี) 44 
สญัชาต ิไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. สกนิ เมค สไมส ์
 2560 - 2561 Chief Marketing Officer,  

บจก. เซน็ทรลัมารเ์กต็ติง้ กรุป๊ 
 2557 – 2560 Head of Sale & Marketing High Rise 

Property, บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์ 
 



 

เอกสารแนบ 1  - 12 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

4. นายปิยวชัร ราชพลสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและ
การเงิน 
 
อาย ุ(ปี) 35 
สญัชาต ิไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) 0.18 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Cass Business School,  
City University ประเทศองักฤษ 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้ 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้ 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั 
 2557 - 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย Private Equity, 

บจก. รชิารด์สนั ดอยล ์แอนด ์พารท์เนอรส์ 
 



 

เอกสารแนบ 1  - 13 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

5. นางสาวทรงทิพย ์โคตรวิบลูย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการบริหาร และ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงิน  
(ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี) 
 
อาย ุ(ปี) 55 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) –ไม่ม ี-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2560 - 2563 ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ, 

 บจก.ซกินิฟาย คอมเมอรเ์ชยีล(ประเทศไทย) 
 2558-2560 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ,  

บมจ. ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 
 2557-2558 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ,  

บจก. มอนเดลซี อนิเตอรเ์นชนัแนล  
 2547-2557 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ,  

บจก. โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) 
 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1  - 14 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

6. นางสาวชนกนันท ์เทียมรตัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการบริษทั 
นักลงทุนสมัพนัธ์ 
 
อาย ุ(ปี) 30 
สญัชาต ิไทย 
 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ) –ไม่ม ี-  
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารอบรมเลขานุการบรษิทั 
 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 112/2020 

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

52/2020  
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2555 - 2559 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชอีาวุโส, บจก. ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส  
 
 
 
 
 

 
 



 

เอกสารแนบ 1 - 15 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

ข้อมลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ของบริษทั ด ู เดย ์ดรีม จ ากดั 
(มหาชน) ตามตารางดงัน้ี 

                           รายช่ือบริษทั 
 
 
 
รายช่ือกรรมการ 

บริษทั 
บริษทัย่อย 

บริษทั
รว่ม 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
ใน

ประเทศ 
DDD NAMU 

LIFE 
DID DDM SMS KURON ALEXI DDDH DDDT DDD 

PH 
JMS 

สดัส่วนการถือหุ้นของ บมจ.ด ูเดย ์ดรีม 100% 100% 95% 70% 76% 76% 100% 100% 51% 40% 
1) นายฤทธไิกร ธรรมรกัษ์ / /  /  / / / /   
2) ดร.สราวุฒ ิพรพฒันารกัษ์ /,// / /  / / / / /  / 
3) นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั /           
4) ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ ์ 

โรจน์สุรกติต ิ
/           

5) นายนิตโิรจน์ มโนลมา้ย / / /       /  
6) นายศุภวฒัน์ วนิชประภา / / /   / / / / /  
7) นายยทุธพงศ ์มา /           
8) นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์ /,// / /     / /   
9) นางสาวนนัทวรรณ สุวรรณเดช // / / / / / /     
10) นางสาวณฐัฐนิี เจนวฒันาเวช //    /      / 
11) นางสาวทรงทพิย ์โคตรวบิลูย ์ //           
12) นางสาว วรญัญา ราชพลสทิธิ ์    /        
13) นาย วริชั แซ่โงว้      / /     



 

เอกสารแนบ 1 - 16 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

                           รายช่ือบริษทั 
 
 
 
รายช่ือกรรมการ 

บริษทั 
บริษทัย่อย 

บริษทั
รว่ม 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
ใน

ประเทศ 
DDD NAMU 

LIFE 
DID DDM SMS KURON ALEXI DDDH DDDT DDD 

PH 
JMS 

สดัส่วนการถือหุ้นของ บมจ.ด ูเดย ์ดรีม 100% 100% 95% 70% 76% 76% 100% 100% 51% 40% 
14) นางสาวเสาวคนธ ์แหยมเจรญิ          /  
15) นาย จงุ วงู คมิ           / 
16) นาย จอง ฮา ว ู           / 
17) นาย แฮชอล จงั           / 
18) Tan Lian Kiow        / /   
19) Mydia Meedeka Lorena 

V.Lacaba 
         /  

20) Nicado M Falcis II          /  
หมายเหต ุ 

 

/ = กรรมการบรษิทั   // = กรรมการบรหิาร 
DDD: บมจ. ด ูเดย ์ดรมี                                  NAMU LIFE: บจก. นาม ุไลฟ์ พลสั   
DID: บจก. ด ูอนิฟินิท ดรมี                              DDM: บจก. ดรมี เดอรม์าโทโลจ ี          
SMS: บจก. สกนิ เมค สไมส ์                           KURON: บจก. ควิรอน 
ALEXI: บจก. อเลก็ซีเ่ทรนนิ่ง แอนด ์คอนซลัติง้     DDDH: บจก. ด ูเดย ์ดรมี โฮลดิง้      
DDDT: บจก. ด ูเดย ์ดรมี เทรดดิง้                     DDDPH: บจก. ด ูเดย ์ดรมี ฟิลปิปินส ์  
JMS: บจก. เจเอม็เอส โกลบอล โซลชูนั 

 



 

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ 

หวัหน้ำหน่วยงำนกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 
(Compliance) 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 2  - 1 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
นางสาวขนิษฐา แสงฉาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวโุส 

 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
20 กรกฎาคม 2563  
 
อาย ุ(ปี) 34 
สญัชาต ิไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. ด ูเดย ์ดรมี (รอ้ยละ)  –ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารรายอื่น –ไม่ม-ี 
  
คุณวุฒทิางการศกึษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
 2563 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวุโส,  

บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) 

 2560-2563 ผูจ้ดัการการบรหิารความเสีย่ง,  
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 2560-2560 ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนก ฝ่ายตรวจสอบต่างประเทศ
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 2555-2559 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในอาวุโส,  
บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 
 



 

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

เอกสำรแนบ 3 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจและ 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 
 

 



 

เอกสารแนบ 3   - 1 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

สินทรพัยถ์าวรหลกั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ ประเภท ที่ดนิ 
อาคาร และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และก่อสรา้ง โดยมมีลูค่าสุทธติามบัญชี
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ากบั 251.59 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.7 ของสนิทรพัยร์วม ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้  

รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบญัชี
สทุธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน 

 ทีด่นิบนถนนร่มเกลา้ กรงุเทพฯ ซึง่
เป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ จ านวน 4 
แปลง ขนาดพืน้ทีร่วม 2 ไร่ 

 ทีด่นิทีส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ านวน 2 
แปลง ขนาดพืน้ทีร่วม 19-0-55 ไร่ 

เจา้ของ 59.6 หลกัประกนัวงเงนิสถาบนั
การเงนิในประเทศแห่งหนึ่ง 

2. อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

 อาคารโรงงานทีส่วนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 อาคารส านกังานที ่ถนนเคหะรม่เกลา้ 
กรงุเทพฯ 

เจา้ของ 130.40 บางส่วนตดิหลกัประกนั
วงเงนิสถาบนัการเงนิใน
ประเทศแห่งหนึ่ง 

3. เครื่องจกัรและอปุกรณ์  
ทีใ่ชในการผลติสนิคา้ 

เจา้ของ 59.35 บางส่วนตดิหลกัประกนั
วงเงนิสถาบนัการเงนิใน
ประเทศแห่งหนึ่ง 

4. ยานพาหนะ 
ทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิและขนส่งสนิคา้ 

เจา้ของ 2.07 ภายใตส้ญัญาเช่าซือ้และ
สญัญาเช่าทางการเงนิ 

5. สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้และก่อสร้าง เจา้ของ 0.17 - ไมม่ ี- 
รวม 251.59  

หมายเหตุ: บรษิทัฯ ไดน้ าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์มลูค่าสุทธติามบญัชจี านวนประมาณ 95.37 ลา้นบาท เพือ่เป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ่ง  



 

เอกสารแนบ 3   - 2 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีรายการสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน คอื สทิธบิตัรและเครื่องหมาย
การค้า โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และข้อมูลความสมัพนัธ์ลูกค้า โดยมมีูลค่าสุทธติามบญัชตีามงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ เท่ากบั 426.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.99 ของสนิทรพัยร์วมดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบญัชีสทุธิ 
(ล้านบาท) 

1. สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้า 

 เครือ่งหมายการคา้ “OXE’CURE” 
 เครือ่งหมายการคา้ “LESASHA” 
 เครือ่งหมายการคา้ “SPARKLE” 

เจา้ของ 325.45 

2. ข้อมลูความสมัพนัธล์ูกค้า 
ทีไ่ดม้าจากการซือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทั ควิรอน จ ากดั  

เจา้ของ 74.72 

3. คอมพิวเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์ เจา้ของ 25.93 
รวม 426.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3   - 3 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

อกีทัง้ บรษิทัฯ  ได้จดทะเบยีนเครื่องหมายการค้ากบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชยแ์ละได้มกีารจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทัง้หมดถือเป็นกรรมสิทธิข์องบริษัทฯ 
รายละเอยีดดงันี้  
 
ประเทศไทย 
เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบั ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

ค392360 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2565  

 

ค402274 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2566 

 

ค398446 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิ 

สิน้สุด ปี 2566 

 

ค402275 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2566 

 

ค398444 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิ 

สิน้สุด ปี 2566 

 

ค398445 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิ 

สิน้สุด ปี 2566 

 

ค399259 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิ 

สิน้สุด ปี 2566 

 

161112778 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2568 

 

161112791 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2568 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบั ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

161108242 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2568 

 

161108243 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2568 

 

161108244 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2568 

 

171102834 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2568 

 

181121535 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2570 

 

181115000 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2570 

 

181123374 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2570 

 

181123360 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2570 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบั ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

181123355 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2570 

 

181123350 ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารงุผวิ สิน้สุด ปี 2570 

 

ต่างประเทศ 
บรษิทัฯ ได้มกีารจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้าของบรษิทัฯ ในต่างประเทศ  ภายใต้พธิสีารมาดรดิในประเทศไทย 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ มรีะยะเวลาความคุม้ครอง 10 ปีนบัจากวนัที่
ไดร้บัการจดทะเบยีนและสามารถยืน่ขอต่ออายเุครือ่งหมายการคา้ระหว่างประเทศไดค้ราวละ 10 ปี 
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แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 

บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 
 เครื่องหมายการค้า/แบรนด ์“OXE’CURE”   
จดัอยูใ่นกลุ่ม Marketing Related Intangible Assets ใชก้ ากบัสนิคา้ประเภทผลติภณัฑส์ าหรบัผูม้ปัีญหาสวิและผวิ
บอบบางแพง้่าย 
 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน เครือ่งหมายการคา้/แบรนด ์“OXE’CURE”   

จ าพวก 3 เครือ่งส าอางบ ารุงผวิ เครือ่งส าอางใชใ้นการอาบน ้า  
หนงัสอืจดทะเบยีน เลขที ่ค315677  
ระยะเวลาคุม้ครอง 26 ตุลาคม 2552 – 25 ตุลาคม 2572  
สามารถต่ออายไุดทุ้กๆ 10 ปี 

ผูถ้ือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั ดรมี เดอรม์าโทโลจ ีจ ากดั (ผูถ้อืสทิธิ)์  
เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดู เดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 95 

วิธีการประเมิน วธิปีระเมนิมลูค่ามลูค่าสนิทรพัยท์างปัญญา  
(The Relief from Royalty Rate Method) 

ราคาประเมิน  ณ วนัทีซ่ือ้ขายเครือ่งหมายการคา้ (5 เมษายน 2561) มมีลูค่า 91.84 ลา้นบาท 
 ณ วนัทีส่ ิน้ปีของกจิการ (วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) มมีลูค่า 86.48 บาท 

ผูป้ระเมิน บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่จ ากดั 
ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานกลต. 
ผูป้ระเมนิหลกั คอื คุณอุดมศร ีนาทกีาญจนลาภ (วฒ.026) 

วนัท่ีในรายงานการ
ประเมินทรพัยสิ์น 

12 มกราคม 2564 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

 เครื่องหมายการค้า/แบรนด ์“LE SASHA”   
จดัอยูใ่นกลุ่ม Marketing Related Intangible Assets ใชก้ ากบัสนิคา้ประเภทผลติภณัฑส์ าหรบัผูม้ปัีญหาสวิและผวิ
บอบบางแพง้่าย 
 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน เครือ่งหมายการคา้/แบรนด ์“LE SASHA”  

จ าพวก 3  สเปรย/์มสู/โฟม/น ้ามนัจดัแต่งทรงผม ทรทีเมนทบ์ ารงุผม 
จ าพวก 8  เครือ่งท าลอน/เครือ่งรดี/เครือ่งหนีบผมไฟฟ้า  
              เครือ่งโกนขน/หนวดไฟฟ้า  

    เครือ่งมอืดดัขนตาไฟฟ้า ชุดเครือ่งมอืแต่งมอืและเลบ็ชนิดไฟฟ้า 
จ าพวก 11 เครือ่งเป่า/อบไฟฟ้า เครือ่งเป่ามอืไฟฟ้า 
จ าพวก 21 หวไีฟฟ้า 
หนงัสอืจดทะเบยีน เลขที ่171112230 / 161107448 / 171112552 / 171112548 
ระยะเวลาคุม้ครอง 17 เมษายน 2558 – 16 เมษายน 2568  
สามารถต่ออายไุดทุ้กๆ 10 ปี 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บรษิทั ควิรอน จ ากดั (ผูถ้อืสทิธิ)์  
เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดู เดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 76 

วิธีการประเมิน วธิปีระเมนิมลูค่ามลูค่าสนิทรพัยท์างปัญญา  
(The Relief from Royalty Rate Method) 

ราคาประเมิน  ณ วนัทีซ่ือ้ขายเครือ่งหมายการคา้ (3 มนีาคม 2563) มลูค่า 130.13 ลา้นบาท 
 ณ วนัทีส่ ิน้ปีของกจิการ (31 ธนัวาคม 2563) มลูค่า 141.26 บาท 

ผูป้ระเมิน บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่จ ากดั 
ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานกลต. 
ผูป้ระเมนิหลกั คอื คุณอุดมศร ีนาทกีาญจนลาภ (วฒ.026) 

วนัท่ีในรายงานการ
ประเมินทรพัยสิ์น 

18 มกราคม 2564 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

 เครื่องหมายการค้า/แบรนด ์“SPARKLE”   
จดัอยูใ่นกลุ่ม Marketing Related Intangible Assets ใชก้ ากบัสนิคา้ประเภทผลติภณัฑส์ าหรบัผูม้ปัีญหาสวิและผวิ
บอบบางแพง้่าย 
 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน เครือ่งหมายการคา้/แบรนด ์“SPARKLE”  

จ าพวก 3  ยาสฟัีน 
จ าพวก 21 แปรงสฟัีน ไหมขดัฟัน  
หนงัสอืจดทะเบยีน เลขที ่ค438034 / ค237206 
ระยะเวลาคุม้ครอง 7 มถุินายน 2556 – 6 มถุินายน 2566  
สามารถต่ออายไุดทุ้กๆ 10 ปี 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ บรษิทั ควิรอน จ ากดั (ผูถ้อืสทิธิ)์  
เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดู เดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 76 

วิธีการประเมิน วธิปีระเมนิมลูค่ามลูค่าสนิทรพัยท์างปัญญา  
(The Relief from Royalty Rate Method) 

ราคาประเมิน  ณ วนัทีซ่ือ้ขายเครือ่งหมายการคา้ (3 มนีาคม 2563) มลูค่า 96.88 ลา้นบาท 
 ณ วนัทีส่ ิน้ปีของกจิการ (31 ธนัวาคม 2563) มลูค่า 97.07 บาท 

ผูป้ระเมิน บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่จ ากดั 
ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานกลต. 
ผูป้ระเมนิหลกั คอื คุณอุดมศร ีนาทกีาญจนลาภ (วฒ.026) 

วนัท่ีในรายงานการ
ประเมินทรพัยสิ์น 

18 มกราคม 2564 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2563 
บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั  (มหำชน) 

 

 

 

เอกสำรแนบ 4 
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้    

บรษิทั ด ูเดย ์ดรมี จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ดู เดย์ ดรมี จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นสอดคลอ้งตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ประกอบดว้ย นายวศนิ ปรธิญั เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณฏัฐะวุฒ ิเครอืประดบั และ  
ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ ์โรจน์สุรกติต ิเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยม ีนางสาวชนกนันท ์เทยีมรตัน์ เลขานุการบรษิทั  
เป็นรกัษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายมุ่งเน้นใหบ้รษิทัปฏบิตัิตามหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งที่มผีลกระทบส าคญัต่อองคก์ร รวมทัง้สอบทานใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิ้นจ านวน 4 ครัง้ โดยรายละเอียดการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฎอยู่ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่าย
บรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าที ่ไดด้งันี้ 

 

1. การสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 
ทัง้ในส่วนงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม ร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชก่ีอนเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่ออนุมตัต่ิอไป ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบในไดส้อบถามผูส้อบบญัชีในเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของงบ
การเงนิ ความเหมาะสมของนโยบายการบญัช ีวธิกีารบนัทกึบญัช ีการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีการเปิดเผย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีี่ส าคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ รวมถงึขอบเขตการ
ตรวจสอบ โดยในปี 2563 ผู้สอบบญัชไีม่ได้มขี้อสงัเกตที่เป็นสาระส าคญั และไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสัยแต่
ประการใดคณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสม เพื่อการเปิดเผย 

 



 

เอกสารแนบ 4 - 2 
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บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ากดั  (มหาชน) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิ อนัเป็นสาระส าคญั และมกีารจดัท าตามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและและก ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตร
มาส ซึ่งครอบคลุมด้าน บัญชีการเงิน การใช้ทรพัยากร การป้องกันและดูแลรกัษาทรพัย์สิน การปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรอืข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ส าหรบังานตรวจสอบภายในคณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบทานการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบทีไ่ด้
อนุมตัไิว้ รวมทัง้พจิารณาประเดน็จากการตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนตดิตามผลการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า การควบคุมภายในของบรษิทัมปีระสทิธภิาพเหมาะสมเพยีงพอกบัสภาพการ ด าเนิน
ธุรกจิ รวมทัง้มรีะบบการตรวจสอบภายในของบรษิทัเป็นไปอย่างอสิระ แผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และ
ความเสีย่งของของบรษิทัฯ 
 
3. การสอบทานการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยดึ
หลกัความสมเหตุสมผล ความโปรง่ใส การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ เป็นแนวทาง 
อกีทัง้ ได้รบัการยนืยนัจากผู้บรหิารว่าบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ มกีารเปิดเผยรายการ
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ จากรายงานและค ายนืยนัของผูบ้รหิาร
ทีร่บัผดิชอบ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นปกตทิางธุรกจิ และมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ตามตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
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4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท าระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทัระดบัองคก์ร โดยผูบ้รหิารแต่ละสายงานเป็นผูป้ระสานงาน
และรบัผดิชอบงานบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาโครงสรา้ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง และ
แผนการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้ทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่ง การพจิารณาปัจจยัเสี่ยงทัง้
ภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้  
รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตอืนภยัตามหลกัการทีก่ าหนดไว ้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพยีงพอกบัสภาพการด าเนิน
ธุรกจิ โดยมกีารประเมนิความเสี่ยง การบรหิารความเสี่ยงและการตดิตามความคบืหน้า รวมทัง้มกีารทบทวนความ  
เสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งสม ่าเสมอ 

 
5. การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทัฯ 
บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตาม วเิคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บรษิทัฯ และด าเนินการให้บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ นัน้อย่างถูกต้อง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เฝ้าตดิตามจากการสอบทานงานต่างๆเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ  ได้ถอืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชก้บับรษิทั
ฯ แลว้ 

 
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เหน็ว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏบิตัคิรบถ้วนตามกฎบตัรฯ และได้รายงานผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้น าเสนอขอ้เสนอแนะ แจง้ให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ที่มีการประชุมสรุปโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนผู้บรหิารของบรษิัทฯ มจีรยิธรรมและความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัิหน้าที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของบรษิทัฯ อยา่งมคีุณภาพ อกีทัง้ ไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานภายใตร้ะบบการก ากบัดูแล
กจิการทีม่ปีระสทิธผิล โปร่งใส และเชื่อถอืได้ มรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และรายงานทางการเงนิที่
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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7. การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากภายนอกของบรษิทัฯ รวมทัง้ค่าตอบแทนการสอบบญัช ี
โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน  รวมทัง้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นแต่งตัง้ นายเจรญิ ผู้สมัฤทธิ ์
เลศิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4068 และ/หรอื นายวรีะชยั รตันจรสักุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน
เลขที่ 4323 และ/หรอื นางมญัชุภา สงิห์สุขสวสัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 6112 จากบรษิทั เคพเีอม็จ ี
ภมูไิชยสอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เสนออนุมตัคิ่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2563 
 
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่อย่างอสิระ โดยใช้ความรูค้วามสามารถ และความ
ระมดัระวงั รอบคอบ ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
อย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายงานทางการเงนิของบรษิทั มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้
สอดคล้องตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินและตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั มคีวามมุ่งมัน่ใน การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัอย่างมคีุณภาพ อกี
ทัง้ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบ การก ากบัดูแลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล โปรง่ใสและเชื่อถอื
ได ้รวมทัง้มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นายวศนิ ปรธิญั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบำยกำรก ำกบักิจกำร 
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ส่วนท่ี 3: งบกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน)  

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืนๆ  

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ  ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจ้าไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 

การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-เครืองหมายการคา้ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฌ) และ 4(ฏ) 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-เครืองหมายการคา้

ทีมีสาระสําคญัซึงมีมูลค่าตามบญัชี 84.75 ล้านบาท 

ทีเกิดจากการซือธุรกิจในปี 2561 

 

ผู ้บริหารจาํเป็นต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าเป็น

ประจาํทุกปี การประเมินมูลค่าทีได้รับคืนมาจาก

มูลค่าจากการใช้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแส

เงินสดทีจะได้รับในอนาคตทีเกิดขึนจากการใช้

สินทรัพยน์นั ซึงทางบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ

เพือช่วยในการวิเคราะห์  

 

การใช้ดุลยพินิจทีสําคญัเป็นสิงจาํเป็นในการกาํหนด

ขอ้สมมติซึงอาจมีความไม่แน่นอนในการประมาณ

และการคิดลดกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต 

ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ 

 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 สอบถามผู้บริหารและทําความเข้าใจถึงกระบวนการ 

การประเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้

ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 

 พิจารณาขอ้สมมติทีสําคญัในรายงานการประมาณมูลค่าที

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ โดยเปรียบเที ยบ 

ผลการประมาณการกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรม ขอ้มูลที

หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน รวมทงัประเมิน

มูลค่าแบบจาํลองทางการเงินทีกลุ่มบริษทัใชก้าํหนดอตัรา

คิดลด 

 

 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติทีสาํคญั และ 

 

 พจิารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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การรับรู้รายไดจ้ากการขายและการวดัมูลค่าค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฒ), 4(ด) และ 21 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้คิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้

รวมของกลุ่มบริษทั เนืองจากกลุ่มบริษทัมีสัญญากับ

ลูกคา้ซึงมีเงือนไขในการให้ส่วนลด รายการส่งเสริม

การขาย รวมถึงการให้ส่วนลดพิเศษเพือกระตุ้น

ยอดขายในบางช่วงเวลา มูลค่าค่าส่งเสริมการขาย 

ค้างจ่ายเหล่านี ณ สินปีจะคํานวณจากประมาณ 

การยอดขายทีคาดไว้ เนืองจากมูลค่าดังกล่า วมี

นยัสําคญัและเกียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ ขา้พเจา้จึง

เห็นวา่เรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ทาํความเขา้ใจนโยบายการประมาณการรายการส่วนลด 

และค่าส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั 

 

 ประเมินการออกแบบและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ

ประมาณการรายการส่วนลด และค่าส่งเสริมการขาย 

 

 สุ่มทดสอบการคาํนวณรายการการให้ส่วนลด ค่าส่งเสริม

การขาย การตงัค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย กบัเอกสารที

เกียวขอ้งว่าเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ทีเกิดขึนระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นปี 

 

 สุ่มทดสอบความเหมาะสมของการตงัค่าส่งเสริมการขาย

ค้างจ่ายกับเอกสารการจ่ายเงิน ใบลดหนีและเอกสาร

ภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชีทีเกียวขอ้ง และ 

 

 พจิารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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การซือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ก) และ 6 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

เมือวนัที 3 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซือธุรกิจ

ซึงดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

เสริมความงามและการให้บริการฝึกอบรมใหค้วามรู้

และให้คาํแนะนําด้านการขาย ทงันี ในระหว่างปี 

2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิทีซือแลว้เสร็จ ซึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั

มีการรับรู้ค่าความนิยมจํานวน 170.90 ล้านบาท 

เครืองหมายการค้าจํานวน 238.69 ล้านบาท และ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จาํนวน 81.51 ลา้นบาทใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 

2563 

 

การกําหนดมูลค่ายุติธรรมเหล่านีจําเป็นต้องใช ้

ขอ้สมมติเกียวกบัยอดขายในอนาคตและอตัราคิดลด 

ซึงฝ่ายบริหารไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระเพือช่วยใน

การวิเคราะห์ 

 

เนืองจากรายการการซือธุรกิจดังกล่าวมีสาระสําคญั 

การบัญชีสําหรับการซือธุรกิจเป็นเรืองทีซับซ้อน

และมีนัยสําคัญในการระบุและวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีได้มา ขา้พเจ้าจึงเห็นว่า

เรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 สอบถามผูบ้ริหารและอ่านสัญญาซือขายธุรกิจเพือทาํ

ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และเงือนไขในการเข้าทํา

รายการซือดงักล่าว  

 ประเมินผลงานของผู้ประเมินอิสระของกลุ่มบริษัท 

เกียวกบัการระบุสินทรัพยที์ไดม้า หนีสินทีรับมาและสิง

ตอบแทนทีโอนไป 

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู ้

ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติทีใชใ้นการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและ

ขอ้มูลภายใน  

 ใช้ผลงานผูเ้ชียวชาญของเคพีเอ็มจีในการประเมินความ

เหมาะสมของวิธีการวดัมูลค่าและค่าตวัแปรทางการเงิน

ทีใชใ้นการกาํหนดอตัราคิดลดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 ทดสอบการคาํนวณ และ 

 พจิารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอา่นขอ้มูลอืน

ตามทีระบุขา้งต้นเมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามที

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพอื

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานตอ่เนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่    

 ไดร้ับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี

เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบ           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดังกล่าว หรือ

ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การสือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 488,582,382         1,023,690,359      255,080,844         824,942,712         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 7 341,087,472         240,639,677         250,500,767         232,594,882         

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                            -                            230,000,000         114,000,000         

สินคา้คงเหลือ 9 361,407,641         361,815,951         71,781,654           276,665,435         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 27 3,083,330,233      2,908,041,682      3,083,329,732      2,908,041,682      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6,554,531             20,560,540           1,089,196             5,352,677             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,280,962,259      4,554,748,209      3,891,782,193      4,361,597,388      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            936,160,400         201,029,510         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 78,970,101           -                            -                            -                            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 251,587,374         257,934,978         227,077,459         255,568,933         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 59,037,025           -                            7,803,994             -                            

ค่าความนิยม 6, 16 170,900,114         -                            -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 17 426,098,376         99,295,770           11,737,445           14,174,399           

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 20,473,000           20,273,000           20,273,000           20,273,000           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 40,244,731           22,742,375           -                            5,320,544             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,239,387             1,714,632             504,269                29,130                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,052,550,108      401,960,755         1,203,556,567      496,395,516         

รวมสินทรัพย์ 5,333,512,367      4,956,708,964      5,095,338,760      4,857,992,904      

 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 221,903,217         180,979,629         33,507,403           43,480,711           

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าทางการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี 18 21,283,048           408,664                3,940,829             408,664                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 7,585,890             3,521,982             -                            3,521,982             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 7,138,216             5,112,917             1,279,200             983,027                

รวมหนีสินหมุนเวียน 257,910,371         190,023,192         38,727,432           48,394,384           

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าซือ

   และสัญญาเช่าทางการเงิน) 18 39,554,820           1,805,352             4,391,566             1,805,352             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 6, 27 29,114,777           -                            29,114,777           -                            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 79,667,794           -                            51,726,180           -                            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 34,772,963           2,295,839             3,415,581             2,134,200             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 183,110,354         4,101,191             88,648,104           3,939,552             

รวมหนีสิน 441,020,725         194,124,383         127,375,536         52,333,936           

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจาํนวน 318,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 318,000,000         318,000,000         318,000,000         318,000,000         

   หุน้ทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามญัจาํนวน 317,887,700 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 317,887,700         317,887,700         317,887,700         317,887,700         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4,399,859,862      4,399,859,862      4,399,859,862      4,399,859,862      

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลง

   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (31,835,833)          (31,835,833)          -                            -                            

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 31,800,000           31,800,000           31,800,000           31,800,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,005,310           29,121,775           254,334,405         56,111,406           

ส่วนไดเ้สียทุนอืน 6 (35,918,743)          -                            (35,918,743)          -                            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,335,772)            (6,296,817)            -                            -                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,719,462,524      4,740,536,687      4,967,963,224      4,805,658,968      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 173,029,118         22,047,894           -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,892,491,642      4,762,584,581      4,967,963,224      4,805,658,968      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,333,512,367      4,956,708,964      5,095,338,760      4,857,992,904      

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7, 21 1,000,337,479       729,064,786          158,809,529          372,514,187          

รายไดด้อกเบีย 3,136,504              33,780,780            6,815,338              35,318,667            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 10 -                            -                            114,000,135          24,519,077            

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 36,049,349            -                            36,049,349            -                            

กาํไรสุทธิจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 27 446,206,442          8,041,682              446,206,442          8,041,682              

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน 99,655,974            22,512,289            99,655,974            22,512,289            

รายไดอื้น 4,889,507              3,040,398              10,629,670            8,527,406              

รวมรายได้ 1,590,275,255       796,439,935          872,166,437          471,433,308          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 9 580,994,898          258,248,027          325,163,466          272,003,699          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 490,651,301          431,913,701          11,191,584            13,560,506            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 265,579,868          166,645,583          129,163,055          134,195,203          

รวมค่าใช้จ่าย 1,337,226,067       856,807,311          465,518,105          419,759,408          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 253,049,188          (60,367,376)          406,648,332          51,673,900            

ตน้ทุนทางการเงิน 2,002,248              612,707                 499,770                 612,707                 

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 17,287,016            -                            (2,963,544)            -                            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 11 1,029,899              -                            -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 21 232,730,025          (60,980,083)          409,112,106          51,061,193            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินได้ 24 53,185,401            (7,763,188)            57,107,514            2,596,339              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 21 179,544,624          (53,216,895)          352,004,592          48,464,854            

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,039,825              (9,191,041)            -                            -                            

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,039,825              (9,191,041)            -                            -                            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 19, 24 (2,289,356)            5,386,848              (303,947)               4,371,731              

ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 457,871                 (1,077,370)            60,789                   (874,346)               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,831,485)            4,309,478              (243,158)               3,497,385              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษี 208,340                 (4,881,563)            (243,158)               3,497,385              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 179,752,964          (58,098,458)          351,761,434          51,962,239            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 169,253,455          (53,785,195)          352,004,592          48,464,854            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,291,169            568,300                 -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 179,544,624          (53,216,895)          352,004,592          48,464,854            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 168,382,824          (57,769,323)          351,761,434          51,962,239            

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,370,140            (329,135)               -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 179,752,964          (58,098,458)          351,761,434          51,962,239            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 25 0.53                       (0.17)                     1.11                       0.15                       

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกวา่ทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลยีนแปลง ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย สาํรองการแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอนื งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              237,540,942            -                               1,996,789                4,957,249,460         25,470,528              4,982,719,988         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                               -                               -                               -                               (158,943,450)          -                               -                               (158,943,450)          -                               (158,943,450)

      เงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (3,093,499)               (3,093,499)

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (158,943,450)          -                               -                               (158,943,450)          (3,093,499)               (162,036,949)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร (ขาดทุน) -                               -                               -                               -                               (53,785,195)             -                               - (53,785,195)             568,300                   (53,216,895)             

   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                               -                               -                               -                               4,309,478                -                               (8,293,606)               (3,984,128)               (897,435)                  (4,881,563)               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               -                               (49,475,717)             -                               (8,293,606)               (57,769,323)             (329,135)                  (58,098,458)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              29,121,775              -                               (6,296,817)               4,740,536,687         22,047,894              4,762,584,581         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนตาํกวา่ทุน

จากการ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ เปลยีนแปลง ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย สาํรองการแปลงค่า ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัย่อย ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอนื งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              29,121,775              -                               (6,296,817)               4,740,536,687         22,047,894              4,762,584,581         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                               -                               -                               -                               (153,538,435)          -                               -                               (153,538,435)          -                               (153,538,435)          

      เงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (36,000,014)             (36,000,014)             

   รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               -                               (153,538,435)          -                               -                               (153,538,435)          (36,000,014)             (189,538,449)          

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      จากการซือบริษทัย่อยใหม่ 6 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               138,486,289            138,486,289            

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 10 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               37,125,000              37,125,000              

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               175,611,289            175,611,289            

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (153,538,435)          -                               -                               (153,538,435)          139,611,275            (13,927,160)             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 6 -                               -                               -                               -                               -                               (35,918,743)             -                               (35,918,743)             -                               (35,918,743)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                               -                               -                               -                               169,253,455            -                               - 169,253,455            10,291,169              179,544,624            

   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                               -                               -                               -                               (1,831,485)               -                               961,045                   (870,440)                  1,078,780                208,340                   

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                               -                               -                               -                               167,421,970            -                               961,045                   168,383,015            11,369,949              179,752,964            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 317,887,700            4,399,859,862         (31,835,833)             31,800,000              43,005,310              (35,918,743)             (5,335,772)               4,719,462,524         173,029,118            4,892,491,642         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            163,092,617          -                             4,912,640,179       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                             -                             -                             (158,943,450) -                             (158,943,450)         -                         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             (158,943,450)         -                             (158,943,450)         

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                             - - 48,464,854            - 48,464,854            

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             3,497,385              -                             3,497,385              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                             -                             51,962,239            -                             51,962,239            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            56,111,406            -                             4,805,658,968       

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทุนอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            56,111,406            -                             4,805,658,968       

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                             -                             -                             (153,538,435)         -                             (153,538,435)         -                         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             (153,538,435)         -                             (153,538,435)         

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ 6 -                             -                             -                             -                             (35,918,743)           (35,918,743)           

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                             - - 352,004,592          - 352,004,592          

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             (243,158)                -                             (243,158)                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                             -                             351,761,434          -                             351,761,434          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 317,887,700          4,399,859,862       31,800,000            254,334,405          (35,918,743)           4,967,963,224       

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 179,544,624          (53,216,895)          352,004,592          48,464,854            

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 53,185,401            (7,763,188)            57,107,514            2,596,339              

ตน้ทุนทางการเงิน 2,002,248              612,707                 499,770                 612,707                 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13, 14, 17 69,740,502            33,698,109            36,570,382            33,195,471            

(ผลกาํไรกลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 17,287,016            7,090,000              (2,963,544)            -                             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 (156,359)                586,558                 977,434                 521,319                 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,245,654              (363,854)                1,533,904              575,152                 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 27 (439,402,476)        (8,041,682)            (439,402,476)        (8,041,682)            

กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของหนีสินทางการเงิน (6,803,966)            -                             (6,803,966)            -                             

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 11 1,029,899              -                             -                             -                             

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน (99,655,974)          (22,512,289)          (99,655,974)          (22,512,289)          

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ -                             5,981,943              -                             5,873,813              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 167,909,192          40,428,113            143,437,607          39,203,091            

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (166,927)                168,807                 (166,887)                168,807                 

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             29,952                   -                             29,952                   

เงินปันผลรับ (36,049,349)          -                             (150,049,484)        (24,519,077)          

ดอกเบียรับ (3,136,504)            (33,780,780)          (6,815,338)            (35,318,667)          

(93,427,019)          (37,082,499)          (113,726,466)        40,849,790            

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 111,329,972          18,378,055            (14,343,248)          (35,194,785)          

สินคา้คงเหลือ (7,502,785)            (10,660,749)          61,446,174            43,311,602            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 16,878,931            (15,456,545)          4,263,481              (2,647,897)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (403,132)                8,732                     (475,139)                (3,000)                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (70,365,813)          24,086,008            (9,477,833)            (9,445,590)            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 (3,310,677)            -                             -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,813,694)            2,258,725              296,173                 (97,791)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (48,614,217)          (18,468,273)          (72,016,858)          36,772,329            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (16,436,153)          (15,028,911)          (3,748,633)            (4,750,011)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (65,050,370)          (33,497,184)          (75,765,491)          32,022,318            

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

การเปลียนแปลงในเงินฝากสถาบนัการเงิน

   ทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (200,000)                -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (2,624,850)            -                             

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดรั้บมา 6 (554,050,401)        -                             (732,506,040)        -                             

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 11 (80,000,000)          -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน (4,117,061,052)     (6,592,721,658)     (4,117,060,552)     (6,592,721,658)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4,480,830,952       6,114,798,216       4,480,830,952       6,114,798,216       

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,983,847)          (14,864,847)          (5,101,726)            (13,012,181)          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,323,233              4,961                     1,399,976              4,961                     

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             (38,946)                  -                             (15,000)                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,361                   -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                             -                             (136,000,000)        (24,000,000)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 7 -                             -                             20,000,000            10,000,000            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             114,000,135          24,519,077            

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 36,049,349            -                             36,049,349            -                             

ดอกเบียรับ 3,136,504              38,182,770            5,577,474              41,038,136            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (249,931,901)        (454,639,504)        (335,435,282)        (439,388,449)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,125,000            -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสนั (57,613,144)          -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว -                             (91,197,084)          -                             (91,197,084)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่ายเพือ

   ลดจาํนวนหนสิีนซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (9,666,654)            (1,130,598)            (3,940,921)            (1,130,598)            

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 (153,538,436)        (158,943,450)        (153,538,436)        (158,943,450)        

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (36,000,014)          (3,093,499)            -                             -                             

ดอกเบียจ่าย (2,073,088)            (694,136)                (499,770)                (694,136)                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (221,766,336)        (255,058,767)        (157,979,127)        (251,965,268)        

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ดู เดย์ ดรีม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (536,748,607)        (743,195,455)        (569,179,900)        (659,331,399)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 1,640,630              (7,596,212)            (681,968)                -                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (535,107,977)        (750,791,667)        (569,861,868)        (659,331,399)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,023,690,359       1,774,482,026       824,942,712          1,484,274,111       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 488,582,382          1,023,690,359       255,080,844          824,942,712          

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหว่างปีมีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเพิมขึนในระหว่างปี 13, 14 19,574,498            15,554,241            4,619,736              13,703,989            

การเปลียนแปลงในเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ 409,350                 (689,394)                481,990                 (691,808)                

ยอดซือสุทธิทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ายเป็นเงนิสด 19,983,847            14,864,847            5,101,726              13,012,181            

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

20 

หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือธุรกิจ 

7 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

9 สินคา้คงเหลือ 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

12 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

15 สัญญาเช่า 

16 ค่าความนิยม 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 

18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

19 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

20 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 

21 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

22 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

23 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

24 ภาษเีงินได ้

25 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

26 เงินปันผล 

27 เครืองมือทางการเงิน 

28 การบริหารจดัการทุน 

29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมอืวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั ดู เดย ์ดรีม จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทยและจดทะเบียนก ับ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือวนัที 26 ธันวาคม 2560 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตงัอยู่เลขที 32 

ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายสราวุฒิ พรพฒันารักษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 56.50)  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเครืองสาํอาง 

และผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย   

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ 

ปรับปรุงใหมน่นั มีผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที

เกียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผย

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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นอกจากนีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทีอาจ

เกิดขึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ซึงคาด

วา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 

 

(ข) สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทงัหมดมีการ

ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึน

จริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 

ขอ้มูลเกียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัทีสุดต่อ

จาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ญ), 14 และ 15 สัญญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า

หรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยที์ผูเ้ป็น

เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 

4(ด) และ 21 

 

 

การพิจารณาเกียวกบัการรับรู้รายได ้  

- การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกรายการ          

แยกจากกนัไดห้รือไม่ 
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4(ด) และ 21 - การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 

- ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการคา้ทีกลุ่มบริษทัทาํรายการนันมีลกัษณะการเป็น

ตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 

- การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกคา้มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหา

เงินทีมีนยัสาํคญัหรือไม ่

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือธุรกิจ การพิจารณาว่าวนัใดเป็นวนัซือธุรกิจ และพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมกิจการทีซือมาหรือไม่ 

11 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัใน

กิจการทีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  

 

ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงมีความเสียง

อย่างมีนยัสําคญัทีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงทีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ในปีบญัชีถดัไป  ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ญ) การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมทีใชใ้นการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า 

4(ด) และ 21 การรับรู้รายได ้- การประมาณการรับคืนสินคา้ 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซือบริษัทย่อย ซึงการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ (รวมสิงตอบ

แทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ได้มาและหนีสินทีรับมา 

วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

16 และ 17 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนเกียวกบัการใช้ขอ้

สมมติทีสําคญัในการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

19 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้กียวกบัขอ้สมมติหลกั

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

27 การวดัมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้เกียวกบัขอ้สมมติทีสําคญั

ทีใชใ้นการกาํหนดอตัราสูญเสียถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (Weighted-average loss rate) 

24 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตทีจะนาํผลแตกต่าง

ชวัคราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

27 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีนาํขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช ้
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3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

และ TFRS 16 เป็นครังแรก 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดงันนั

กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลทีนําเสนอในปี 2562 และไม่นําขอ้กาํหนดเกียวกับการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีใหข้อ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง)  

และขอ้ 4(ฎ) ผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน มี

ดงันี 

 

(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

TFRS 9 กาํหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดย

จัดประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหาร

จัดการสินทรัพยท์างการเงินนนั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนทงันีเมือกาํหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได ้TFRS 9 ยกเลิกการจัด

ประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผือขาย หลกัทรัพยเ์พือคา้ และเงินลงทุนทวัไป

ตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 (TAS 105) 
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ตารางดงัต่อไปนีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่าตาม

บญัชี  

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย-

สุทธิ  รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

เงินลงทุนชัวคราว  

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ 2,908,042  2,908,042  -  2,908,042 

 2,908,042  2,908,042  -  2,908,042 

      

เงินลงทุนระยะยาวอืน      

 เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดั      

    ในการเบิกใช ้ 20,273  -  20,273  20,273 

 20,273  -  20,273  20,273 

 

(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของเครืองมือทาง

การเงิน ในขณะที เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี 

และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการ

ประเมินว่าการเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนันมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั ทงันี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติั

กบัสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายซึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 แลว้ พบวา่ไม่มีผลกระทบต่องบ

การเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 
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(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีไดรั้บทีเกียวขอ้งกับ

สัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนที

ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใช้ขอ้ยกเวน้ต่อไปนี  

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีอายสุัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน 

- ใช้ขอ้เท็จจริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า   

- ใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอย่างสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ เพือเป็นทางเลือกในการ

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563    

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง (2,770)  (2,770) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 18,982  11,484 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ (16,212)  (8,714) 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

27 

การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 17,301  8,987 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน (2,574)  (2,072) 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 

   ทีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 2,403 

 

2,403 

 17,130  9,318 

    

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย 

   เงินกูย้ืมส่วนเพิม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 16,212  8,714 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีรับรู้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 2,214  2,214 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรู้ ณ วันที 1 มกราคม 2563 18,426  10,928 

อตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.88  4.88 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหนึงของส่วนงานผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ     

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทั (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนได้เสีย      

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุม (ตามทีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)     

ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัทีซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนไปยงัผูซื้อ 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและ

หนีสินทีรับมาซึงวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ กาํไรจากการซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายตุิธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

สิงตอบแทนทีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์โอนไป  หนีสินทีกลุ่มบริษัทก่อขึนเพือจ่ายชาํระ

ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทงันีสิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายตุิธรรมของหนีสินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผูถู้ก

ซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซือ 

ให้ใชร้าคาทีตาํกว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป

หกัจากสิงตอบแทนทีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอืน 

 

สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัซือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            

ณ ทุกวนัทีรายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง

เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

ต้นทุนทีเกียวขอ้งกับการซือของกลุ่มบริษัททีเกิดขึนซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน 

 

หากการบันทึกบัญชีเมือเริมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสินรอบระยะเวลารายงานที                

การรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่า

ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนีสินเพิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั

มูลค่า เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือ ซึง

ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ  
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บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิด

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่

วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า

จากผูถู้กซือ 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม  

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัย่อยนนัออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนนั กาํไร

หรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

เดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
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ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุน

การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงิน

ลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการทีถูกลงทุนนนั  ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าที

เมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการ

ดอ้ยค่า 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึง

รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัทีบริษัท

สูญเสียความมีอทิธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั การควบคุม หรือการควบคุมร่วม 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
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(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัน  

 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา 

ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง

ค่าทีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

รายการทีเป็นตวัเงินทีเป็นลูกหนีหรือเจา้หนีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหนีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ

จาํหน่ายเงินลงทุนนนัออกไป 
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(ง) เครืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมือเริมแรก  

 

ลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือมีการออกตราสารเหล่านนั สินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินอืนๆ ทงัหมดรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เครืองมือทางการเงินนนั 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการ

จัดหาเงินทีมีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ย

มูลค่ายตุิธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีการคา้

ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนัยสําคญัวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยราคาของการทาํรายการ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมือ

เริมแรกดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 

 

(ง.2)  การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลัง 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี

การเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที

ไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการ

จดัประเภท  
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สินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัต่อไปนี 

-  ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พือรบักระแสเงินสดตามสัญญา และ 

-  ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ 

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

ตราสารหนีทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนไดห้ากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัตอ่ไปนี 

-  ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

-  ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่ไดถื้อไวเ้พือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน

ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ซึงการเลือกนี

สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเมือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพยท์างการเงินทงัหมดทีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตามทีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซึง

รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทงัหมด ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์

ทางการเงินทีเขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดังกล่าวช่วยขจดัหรือลด

ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซึงอาจเกิดขึนซึงเมือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินทีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนืองจากเป็นวิธีที

ดีทีสุดทีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลทีนาํเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลทีใช้ในการพิจารณา

รวมถึง  

- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบติั 

โดยเฉพาะอยา่งยงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหารเกียวกบัการรับดอกเบียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบีย 

การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีสินทีเกียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด

ออกทีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเสียงทีมีผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินทีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยุทธ์ในการบริหารจดัการความเสียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ ัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถี ปริมาณและเวลาทีขายในงวดก่อน เหตุผลทีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลทีสามทีไม่เขา้เงือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ

ขายซึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีถือไวเ้พือคา้หรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพยีงเงินต้นและดอกเบียจากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก 

“ดอกเบีย” หมายถึง สิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกับจาํนวนเงิน

ตน้ทีคา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึงและความเสียงในการกูย้มืโดยทวัไป และตน้ทุน (เช่น ความ

เสียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ้่ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขนัตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครืองมือทางการเงิน ซึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาทีสามารถเปลียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึงอาจ

ทาํใหไ้ม่เขา้เงือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนซึงเป็นเหตุใหมี้การเปลียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เงือนไขทีอาจเปลียนแปลงอตัราดอกเบียตามสัญญา ซึงรวมถึงอตัราดอกเบียผนัแปร และ 

- เงือนไขเมือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามทีกาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินทีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย)  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทนุ 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรและขาดทุน

สุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบียและเงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า รายได้ดอกเบีย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิด

จากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบีย

คํานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง กาํไรและขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือมีการตดั

รายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุนสะสมทีรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้

เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุน

ของเงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  
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หนสิีนทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หนีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พือ

คา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบีย

จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หนีสินทางการเงินอืนทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบียที

แทจ้ริง ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที

เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.3) การตดัรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความ

เสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที

กลุ่มบริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและ

ไม่ไดค้งไวซึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซึงมีการโอนสินทรัพย์ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทงัหมดหรือเกือบทงัหมดในสินทรัพยที์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์

ในกรณีนี สินทรัพยที์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หนสิีนทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส

เงินสดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมทีสะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 

 

การตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนที

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดทีไดโ้อนไปหรือหนีสินทีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ง.4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิ ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจที

จะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

(ง.5) อนุพนัธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนอืน 

 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหนีซึงกลุ่มบริษทัตงัใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหนีทีเหลือ 

 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรมและการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการทีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุน

สะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบีย 

จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผอืขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัที

รายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

อนุพนัธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือใชสิ้ทธิในอนุพนัธด์งักล่าว 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ

เรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็นส่วน

หนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอนื 

 

ลูกหนีรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนนัจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์เกิดจาก

สัญญา 

 

ลูกหนีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ หนี

สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน  
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(ช) สินค้าคงเหลือ  

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ในสถานทีและสภาพ

ปัจจุบนั หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงือนไข ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง 

ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

ตน้ทุนคาํนวณโดยวิธีดงัต่อไปนี 

 

สินคา้สาํเร็จรูปทีจา้งผลิต -   ราคาทุนวิธีถวัเฉลียเคลือนที 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต -   ราคาต้นทุนมาตรฐานซึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตามวิธี

ราคาทุนถวัเฉลียเคลือนที 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุสินเปลืองโรงงาน -   ราคาทุนตามวิธีถวัเฉลียเคลือนทีและจะถือเป็นส่วนหนึง

ของตน้ทนุผลิตเมือมีการเบิกใช ้

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

บริษทัไดท้าํการตงัค่าการประมาณการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมคุณภาพ 

 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เมือคาดว่าจะได้รับคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี

เดิมของสินคา้คงเหลือทีขายหักตน้ทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 
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(ซ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

 การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพย์นันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนัใหถื้อวา่ ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอปุกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอปุกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์มเ่ท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ  ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี  

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20  ปี 

เครืองจกัรและอปุกรณ์  3 - 10  ปี 

ยานพาหนะ  5  ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสิน  

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริมแรกของค่าความ

นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ดๆ ที

เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนๆ ทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยท์ีสามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนัน ค่าใชจ่้ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
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ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้ประโยชน์

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 2 - 10   ปี 

ค่าสิทธิบตัรและเครืองหมายการคา้  7, 10   ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้    10   ปี 

 

วธีิการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม

บริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานันให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุหรือไม่ 

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม

บริษัทจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที

เป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้

สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว  
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจ

ในสัญญาเช่าทีไดรั้บ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนั

สินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทีเช่าให้กับกลุ่มบริษทัเมือ

สินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ใน

กรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยที์เช่า ซึงกาํหนดตาม

เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบียเงิน

กูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหักสิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตาม 

สิทธิเลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิ 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมโดยนําอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 
 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลียนแปลง ค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการจาํนวนเงิน

ทีคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซือ สิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมลูค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัทีเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่ารายการ

หนึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตามสัญญา

ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  
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เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน

ทงัหมดหรือเกือบทังหมดทีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไมมี่ สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

เมือกลุ่มบริษทั เป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกัน 

และพิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีเกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่า

หลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสันทีกลุ่มบริษทัใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วง

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าทีได้รับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ

แสดงเป็นส่วนหนึงของรายได้ค่าเช่า/รายได้อืน ต้นทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึงสัญญาเช่า

ดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา

เช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ  

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น

ทีเช่านนัๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึก

เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตาํกว่า หักด้วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือ

ของหนีสิน ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่า

เช่าทงัสินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตาม

ระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน รวมถึงเงินให้กูย้มืแก่กิจการอืน

และกิจการทีเกียวข้องกัน) เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา ลูกหนีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชือทีอนุมตัิและไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนัก    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส

เงินสดทีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนนัคาํนวณดงัต่อไปนี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที

คาดว่าจะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนทีคาดว่า

จะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดวา่จะเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทงัหมดทีเหลืออยู่ของสัญญา 

 

ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการคา้ ลูกหนีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพย์

ทางการเงินเหล่านีประมาณการโดยใชต้ารางการตงัสํารอง ซึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต 

การปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนั ๆ และการประเมินทงัขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั

และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 
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ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอย่าง

มีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการด้อยค่า

ดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใช้ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุดตาม

สัญญาทีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเสียงดา้นเครดิตตาํเมือมีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ใน ‘ระดบัทีน่า

ลงทุน’ ซึงเป็นการจดัอนัดบัทีเขา้ใจในระดบัสากล 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 90 วนั มีการเปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอย่างมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอย

อย่างมีนยัสาํคญัของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือ 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบยี เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 

การประเมินการเพิมขนึของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนัยสาํคญันนัมีการประเมินทงัแบบเป็นรายลูกหนีหรือแบบ

กลุ่ม ขึนอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั

กลุ่มเครืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสียงดา้นเครดิตทีคล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบั

ความน่าเชือถือ  

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนมีการประเมินใหม่ ณ สินรอบระยะเวลาทีรายงาน เพือสะท้อนการ

เปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก การเพมิขนึของ

ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก

จากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนซึงเป็นรายการเกียวเนืองกบั

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 

ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือมากกว่าหนึง

เหตุการณ์ซึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเ งิน 

สถานการณ์ทีเป็นขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การทีลูกหนีประสบปัญหาทาง

การเงินอย่างมีนัยสําคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปได้ทีลูกหนีจะเขา้สู่การ

ลม้ละลาย เป็นตน้ 

 

การตัดจาํหน่าย 

 

มูลค่าตามบญัชีขนัต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ

กลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตัิก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนที

ซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ ซึงเคยรับรู้

แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  

 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึนในภายหลงั  

และการเพิมขึนนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผอืขาย การ

กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่  

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิด  

เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์นเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ 

สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีที

ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลง

ประมาณการทีใช้ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่

เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฐ) หนีสินทีเกิดจากสัญญา 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัทีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีสินทีเกิดจากสัญญารับรู้เมือ

กลุ่มบริษทัไดร้ับชาํระหรือมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดร้ับสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้เกียวขอ้ง 

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพอืใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ันจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัทีไดร้ับ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแตล่ะหน่วยทีประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของ

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมือรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการ

จ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแส

เงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพอืชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพอืใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่หนีสิน  

ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขนึเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที 

กลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอในจาํนวนที

เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 

หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้มูลทีสามารถ

สังเกตไดที้มีความเกียวขอ้งให้มากทีสุด และลดการใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยทีสุด การเลือกเทคนิค

การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทงัหมดทีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย  

 

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษพัิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซือเสนอขาย

ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกันหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ 

และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุของเครืองมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายตุิธรรมทีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทงัหมดจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเมือ

รายการดงักล่าวสินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินกลุ่มบริษทั ใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

มูลค่ายตุิธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี 

 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือหนีสินนนันอกเหนือ 

จากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนัน 

 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชันของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

(ด) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทั  

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

และส่วนลดตามปริมาณ 

 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรบัคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 
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(ต) รายได้อนื 

 

รายได้อืนประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบียรับและอืนๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวันที    

กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 

(ถ) ดอกเบีย 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563  

 

อัตราดอกเบยีทีแท้จริง 

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราที

ใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทุีคาดการณ์ไวข้องเครืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมลูค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใช้อตัราดอกเบียที

แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ

รายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราทีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน ยกเวน้ใน

กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย 
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(ท) ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งใน

การรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผล

แตกต่างชวัคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึงเป็นรายการที

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที

เกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลา

ทีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ กลุ่ม

บริษทัเชือว่าได้ตังภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมินผล

กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอยู่บน

พืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล

ใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู่ การ

เปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกตา่งชวัคราวดงักล่าว กาํไรเพอืเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ

กลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวทีเกียวขอ้ง ดงันนั กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจาํนวนไม่เพียงพอทีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้งัจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

  

(ธ) กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณ

โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออก 

จาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีซือคืน 
 

(น) บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล 

หรือกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําค ัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการ

ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารตอ่บุคคลหรือกิจการนนั  
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(บ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละ

สินทรัพยอื์น 
 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาํให้ประเทศไทยและหลาย

ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสังให้มีการปิด

สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชวัคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซึงส่งผล

กระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลายกิจการใน

วงกวา้ง ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพือให้มันใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทั

ปลอดภยั และพยายามอยา่งยงิยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ 

 

ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน

การประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน กลุ่มบริษัท จึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง 

มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี 

 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทั พิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ในอนาคต 

(Forward-looking information) มาพิจารณา 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน

ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใชป้ระโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน 
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(ข)  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นําสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมของการซือธุรกิจบริษทั คิวรอน จาํกดั และ บริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ 

คอนซลัติง จาํกดั  

 

(ค)  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร 

ทางภาษีในอนาคตเพือใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

 

6 การซือธุรกิจ 

 

เมือวนัที 3 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซึงอาํนาจควบคุมในบริษทั คิวรอน จาํกดั (“คิวรอน”) ซึงดาํเนินธุรกิจ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม และบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั (“อเล็กซี”) ซึงดาํเนินธุรกิจ

ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้และให้คาํแนะนาํดา้นการขาย โดยการซือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในคิวรอนจาํนวน 

1,104,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 543.85 บาท (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 600.95 ลา้นบาท 

และในอเล็กซีจาํนวน 38,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 223.51 บาท (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 

8.49 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในคิวรอนและอเล็กซี ในอตัราร้อยละ 76 

 

สิงตอบแทนทีจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจาํนวน 600.95 ลา้นบาท และ 8.49 ล้านบาทตามลาํดบั และสิงตอบแทนที

คาดว่าจะตอ้งจ่ายใหก้รณีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยใชสิ้ทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) ตามขอ้ตกลงการซือกิจการ เป็น

จาํนวนเงิน 35.41 ลา้นบาท และ 0.51 ลา้นบาทตามลาํดบั ทงันี กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือจาํนวน 9.01 

ลา้นบาทซึงรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร  

 

การมีอาํนาจควบคุมในคิวรอนและอเล็กซี จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีรายไดเ้พิมจากผลิตภณัฑ์ทีเสริมความงาม มีฐาน

ลูกคา้เพิมขนึ เพมิความสามารถและประสบการณ์ดา้นการตลาดออนไลน์  
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ในระหว่างงวดนับตงัแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทั คิวรอน จาํกัด และบริษทั อเล็กซี 

เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั มีรายไดร้วมเป็นจาํนวนเงิน 619.05 ลา้นบาท และกาํไรรวมเป็นจาํนวนเงิน 42.13 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัได้

มีการซือธุรกิจคิวรอนและอเล็กซีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วมเพิมขึนจาํนวนเงิน 137.64 ลา้นบาท 

และกาํไรรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 เพมิขนึจาํนวนเงิน 1.40 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว 

ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการทีเกิดขนึในระหว่างงวดนนั

ไดเ้กิดขนึตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

 

สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย 

 

กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงให้สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put option) แก่ผูถื้อหุน้ของคิวรอนและอเล็กซีทีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่ม

บริษทั รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 29.11 ลา้นบาท ซึงเงือนไขเป็นไปตามทีกลุ่มบริษทัและคิวรอนและอเล็กซีตกลงกนั 

โดยสิทธิเลือกขายสินทรัพยจ์ะหมดอายุภายวนัที 30 มิถุนายน 2564 ทงันี สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายนีแสดง

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึงถูกกาํหนดโดยการพจิารณาการจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไวค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด

ลดทีปรับค่าความเสียง การจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไวถู้กกาํหนดด้วยการพิจารณาถึงสถานการณ์ทีเป็นไปได้

ของกาํไรสุทธิทีคาดการณ์ไว ้จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายในแต่ละสถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 

มูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายสาํหรับหนีสินถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที 3 
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บริษัท คิวรอน จํากดั     
     
สินทรัพย์ทีได้มาและหนสิีนทีรับมา     มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      54,228 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน    214,122 

สินคา้คงเหลือ    159,998 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    2,835 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์    23,298 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    51,052 

เครืองหมายการคา้    238,690 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้    81,510 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน    20,076 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน    3,001 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน    (57,613) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (111,086) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (1,664) 

หนีสินหมุนเวียนอืน    (486) 

หนีสินตามสัญญาเช่า    (52,078) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (28,478) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน    (29,550) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้    567,855 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 24)    136,285 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทีได้รับ    431,570 

ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ    169,376 

สิงตอบแทนทีโอนให้    600,946 

     

เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย    54,228 

เงินสดทีจ่าย    (600,946) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    (546,718) 
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บริษัท อเล็กซีเทรนนงิ แอนด์ คอนซัลติง จํากดั     
     
สินทรัพย์ทีได้มาและหนสิีนทีรับมา     มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      1,161 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน    15,892 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    38 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    821 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน    120 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน    (1,244) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (159) 

หนีสินหมุนเวียนอืน    (3,354) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน    (4,105) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้    9,170 

หัก ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 24)    2,201 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ทีได้รับ    6,969 

ค่าความนิยมจากการซือธุรกิจ    1,524 

สิงตอบแทนทีโอนให้    8,493 

     

เงินสดสุทธิทีไดม้าจากการซือบริษทัย่อย    1,161 

เงินสดทีจ่าย    (8,493) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    (7,332) 

 

มูลค่ายตุิธรรมตอ่ไปนีไดพิ้จารณาโดยเกณฑก์ารประมาณการ 

 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เครืองหมายการคา้และความสัมพนัธ์กับลูกคา้) ได้รับการพิจารณา

ประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ได้มาทีระบุไดแ้ละหนีสินที

รับมา และปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัทีซือ ซึง ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินที

เสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ 
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ค่าความนิยม 

 

ปัจจยัสาํคญัทีทาํให้เกิดค่าความนิยมคือ ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการแลกเปลียนความรู้และความเชียวชาญระหวา่ง

บุคลากรซึงจะเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและการพฒันาผลิตภณัฑ ์ค่าความนิยมที

เกิดจากการซือธุรกิจนีไม่สามารถนาํมาหักเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้  

 

7 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอืนที

เกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหว่างกนัทีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัตอ่ไปนี 

 

ชือกิจการหรือบุคคล 

ประเทศท ี

จัดตัง / สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายสราวุฒิ พรพฒันารักษ์ ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันีรวมถึงเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของกลุ่มบริษทั 

บริษทั พี เอม็ เคมีคลั จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เดอะ โฟร์ทีน จาํกดั ไทย เกียวขอ้งกนัโดยกรรมการ 

บริษทั นามะ นามะ กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน    

สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่

ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี รวมถึงกรรมการ

ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าทีในระดับ

บริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด  ราคาตลาดหกัส่วนลด 

รายไดค้่าเช่าและบริการ  ตามอตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค้่าบริการขนส่ง  ตามอตัราทีตกลงกนัซึงคิดเป็นร้อยละของยอดซือสินคา้ 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  ตามอตัราทีตกลงกนัตามสัญญาซึงคิดเป็นร้อยละของยอดขายสินคา้  

ดอกเบียรับ  อตัราเงินฝากประจาํ 

เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 

ซือสินคา้  ราคาตลาดหกัส่วนลด 

ค่าส่งเสริมการขาย  ตามอตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

 

7.1 รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด - - 157,086 373,996 

รายไดค้่าเช่า - - 539 515 

รายไดค้่าเช่าช่วง - - 542 - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,468 5,003 

ดอกเบียรับ - - 3,975 2,201 

เงินปันผลรับ - - 114,000 24,519 

รายไดอื้นๆ - - 2,644 - 

     

บริษัทร่วม     

รายไดค้่าเช่า 16 - 16 - 

รายไดค้่าเช่าช่วง 542 - 542 - 

รายไดอื้นๆ 1,252 - 1,252 - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั     

ขายสินคา้สุทธิจากส่วนลด 5,299 33,818 - - 

รายไดอื้น 5 - 5 - 

ซือสินคา้ 360 1,058 360 1,058 

ค่าส่งเสริมการขาย 829 5,215 - - 

ค่าเช่า 852 774 852 774 

ค่ารับรอง - 9 - 9 

     

ผู้บริหารสําคัญ     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารคนสาํคญั     

   ผลประโยชน์ระยะสัน 67,161 39,669 50,760 39,669 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 27,989 168 45 168 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 95,150 39,837 50,805 39,837 

 

7.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอนื งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย   - - 245,302 229,495 

บริษทัร่วม   1 - 1 - 

บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 308 1,305 - - 

รวม 309 1,305 245,303 229,495 

หัก ค่าเผอืผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า  

   (2562: ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ) 

 

- - - - 

สุทธิ 309 1,305 245,303 229,495 
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 อัตราดอกเบยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที         

เงินให้กู้ยืมระยะสัน 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563          

บริษทัยอ่ย 1.90  114,000  136,000  (20,000)  230,000 

รวม   114,000      230,000 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจาก   

การดอ้ยคา่ (2562: ค่าเผือ

หนสีงสัยจะสูญ) 

  

- 

     

- 

สุทธิ   114,000      230,000 

          

2562          

บริษทัยอ่ย 1.90  100,000  24,000  (10,000)  114,000 

รวม   100,000      114,000 

หัก ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ   -      - 

สุทธิ   100,000      114,000 

 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  935  79 

บริษทัอืนทีเกียวขอ้งกนั 71  466  71  264 

รวม 71  466  1,006  343 

 

7.3  สัญญาสําคญัทีทาํกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) บริษทัมีสัญญาให้บริการกบับริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั บริษทั ดรีม เดอร์มา

โทโลจี จาํกดั และบริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ภายใตเ้งือนไขของแต่ละสัญญา บริษทัตกลง

ให้บริการในการเป็นทีปรึกษาแนะนํา รวมทังบริหารจัดการงานต่างๆ ในการนี บริษัทย่อยตกลงจะจ่าย

ค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินทีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา 
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ข) บริษทัมีสัญญาเช่ากับบริษทั นามุไลฟ์ พลสั จาํกดั บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี 

จาํกัด และบริษัท สกิน เมค สไมส์ จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย ภายใต้เงือนไขของแต่ละสัญญา บริษัทตกลงให้

บริษัทย่อยใช้พืนทีอาคารเพือใช้ประโยชน์เป็นทีตงัสํานักงานภายใตเ้งือนไขและขอ้กาํหนดในแต่ละสัญญา  

ในการนี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนใหก้บับริษทั ตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ค) บริษัทมีสัญญาให้บริการฉบับหนึงกับ Do Day Dream Trading Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใน

ต่างประเทศแห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการดา้นการบริหารลูกหนีและการจดัการ

เงินทุน ในการนี บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัในอตัราร้อยละ 0.1 

ของยอดรายไดสุ้ทธิ สัญญานีสินสุดเมือทงัสองผ่ายตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเมือฝ่ายใดฝ่ายหนึง

ไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ในกรณีทีอีกฝ่ายหนึงไม่ปฎิบติัตามขอ้ตกลง 

 

ง) บริษทัอเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ จา้งเหมางาน กบับริษทั  

คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทั อเล็กซี เทรนนิง 

แอนด ์คอนซัลติง จาํกดั ไดต้กลงทีจะใหบ้ริการในการจดัหาและฝึกอบรมพนักงาน ให้กบับริษทั คิวรอน จาํกดั 

ภายใตเ้งือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการนี บริษทัคิวรอน จาํกัด ตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือน

ใหก้บับริษทัอเลก็ซี เทรนนิง แอนด์ คอนซลัติง จาํกดั ตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

จ) บริษทั คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย มีสัญญาให้บริการ กบับริษทัอเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั

ซึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง ภายใต้เงือนไขของสัญญา บริษัท คิวรอน จาํกัด ได้ตกลงทีจะ

ใหบ้ริการในการจดัทาํและให้คาํปรึกษาทางดา้นบญัชี และการบริหารงาน ใหก้บับริษทั อเล็กซี เทรนนิง แอนด์ 

คอนซัลติง จาํกดั ภายใตเ้งือนไขและแต่ละขอ้กาํหนดในสัญญา ในการนี บริษทัอเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอน

ซลัติง จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทั คิวรอน จาํกดั ตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ฉ) บริษทั คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยมีสัญญาเช่ากบับริษทั อเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัคิวรอน จาํกัดไดต้กลงให้บริษทั อเล็กซี   

เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ใชพื้นทีอาคารเพือใช้ประโยชน์เป็นทีตงัสํานกังานภายใตเ้งือนไขและแต่ละ

ขอ้กาํหนดในสัญญา ในการนี บริษทั อเล็กซี เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั ตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือน

ใหก้บับริษทั คิวรอน จาํกดั ตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 214  74  35  27 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 112,694  112,351  22,540  14,789 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 372,686  908,280  229,518  807,142 

เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 2,988  2,985  2,988  2,985 

รวม 488,582  1,023,690  255,081  824,943 

 

9 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินคา้สําเร็จรูป 381,342  182,700   71,575   97,627 

สินคา้ระหวา่งผลิต 5,180  5,804   5,180   5,804 

วตัถุดิบ 50,997  59,312  50,997  59,313 

บรรจุภณัฑ ์ 96,797  132,156   94,711   130,992 

วสัดุสินเปลือง 3,740  4,150   3,654   4,123 

สินคา้ระหวา่งทาง 14,194  4,034  1,198  3,993 

รวม 552,250  388,156  227,315  301,852 

หัก ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินคา้ (190,842)  (26,340)  (155,533)  (25,187) 

สุทธิ 361,408  361,816  71,782  276,665 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย       

- ตน้ทุนขาย 413,086  217,820  181,725  232,801 

-  การปรับลดมูลค่า 167,909  40,428  143,438  39,203 

สุทธิ 580,995  258,248  325,163  272,004 
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10  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

ชือกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศที 

กิจการจดัตงั 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง             

บริษทั นามุ ไลฟ์ พลสั จาํกดั จาํหน่ายเครืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 100 100 5,000 5,000 52,655 52,655 - - 52,655 52,655 - 23,000 

บริษทั ดู อินฟินิท ดรีม จาํกดั ให้การบริการดา้นการบริหาร   

ดา้นเทคนิค ดา้นการเงินและ

สนบัสนุนวิสาหกิจ 

ไทย 100 100 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 

บริษทั ดรีม เดอร์มาโทโลจี จาํกดั จาํหน่ายเครืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

ไทย 95 95 50,000 50,000 47,500 47,500 - - 47,500 47,500 - 1,519 

บริษทั สกิน เมค สไมส์ จาํกดั จาํหน่ายเครืองสาํอาง ไทย 70 70 5,000 1,250 3,499 875 - - 3,499 875 - - 

บริษทั คิวรอน จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมความงาม  ไทย 76 - 295,392 - 724,013 - - - 724,013 - 114,000 - 

บริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด ์

คอนซลัติง จาํกดั 

ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้และ

ให้คาํแนะนาํดา้นการขาย 

ไทย 76 - 5,000 - 8,493 - - - 8,493 - - - 

รวม       936,160 201,030 - - 936,160 201,030 114,000 24,519 

บริษัทย่อยทางอ้อม            

Do Day Dream Holding Pte. Ltd. กิจกรรมลงทุน สิงคโปร์ 100 100 USD 2,000,000 USD 2,000,000      

Do Day Dream Trading Pte. Ltd. จาํหน่ายคา้ส่งทวัไป รวมถึง      

นาํเขา้และส่งออก 

สิงคโปร์ 100 100 USD 300,000 USD 300,000      

Do Day Dream Philippines 

   Corporation 

จาํหน่ายคา้ส่งทวัไป รวมถึง      

นาํเขา้และส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 51 51 PHP 66,000,000 PHP 66,000,000      
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การซือเงินลงทุน 

 

(1) บริษทัลงทุนในบริษทั คิวรอน จาํกัด โดยการซือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัที 3 มีนาคม 2563 จาํนวน 

1,104,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 543.85 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 600.95 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 76 และมีค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัการซือหุ้นจาํนวน 9.01 ลา้นบาท บริษทัได้รับโอนหุ้นแลว้เสร็จเมือ

วนัที 3 มีนาคม 2563 

 

(2) บริษทัลงทุนในบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดัโดยการซือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมในวนัที  

3 มีนาคม 2563 จาํนวน 38,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 223.51 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 8.49 ลา้นบาท ซึงคิดเป็น

สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 76 บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเมือวนัที 3 มีนาคม 2563 

 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั คิวรอน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัย่อยได้อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท (เพิมจาก 145.4 ลา้นบาท 

เป็น 295.4 ลา้นบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เป็นจาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อย

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 ซึงบริษทัไดล้งทุนใน

บริษัทย่อยโดยการซือหุ้นสามัญในวนัที 2 มิถุนายน 2563 จํานวน 1,140,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท        

เป็นจาํนวนเงินรวม 114 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 76 และมีค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการซือ

หุน้จาํนวน 0.05 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บโอนหุน้แลว้เสร็จเมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 

 

(4) ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สกิน เมค สไมลส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เมือวนัที 27 เมษายน 2563 ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติใหเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนทีเหลือในอตัราร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท คิด

เป็นจํานวนเงิน 3.75 ล้านบาท ซึงบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที                

13 กรกฎาคม 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 

เมือวนัที 2 เมษายน 2563 บริษทั สกิน เมค สไมล ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 70 ได้ร่วมลงทุนกบั GP Club Company Limited ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัตาม

กฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นบริษทัจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑดู์แลผิวขนาดใหญ่ เพอืจดัตงับริษทั เจเอม็เอส โกลบอล โซลูชนั จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท เพอื

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัไปยงัประเทศในแถบเอเชีย ทงันี บริษทั สกิน เมค สไมล ์จาํกดั มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 40 

(สัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มของกลุ่มบริษทัร้อยละ 28) 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงนิลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม

       งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศที

กิจการจดัตงั 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทร่วม                      

บริษทั เจเอม็เอส 

โกลบอล   

โซลูชนั จาํกดั 

ผลิต รับจา้งผลิต คา้ปลีก

และคา้ส่งเครืองสาํอาง 

ไทย 28  -  200,000 - 80,000  - 78,970 - - - 

รวม         80,000  - 78,970 - - - 
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บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสาํคัญ  

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสําคญัจากจาํนวน

เงินทีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 บริษทัร่วมทีไม่มีสาระสาํคญั 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมทีไม่มีสาระสําคัญ 78,970  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั (1,030)  - 

 

12 ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม  

 

ตารางต่อไปนีสรุปข้อมูลเกียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัททีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมี

สาระสาํคญั 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

 บริษทั คิวรอน จาํกดั 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 24 

  

สินทรัพยห์มุนเวยีน 386,366 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 439,130 

หนีสินหมุนเวียน (103,100) 

หนีสินไม่หมุนเวียน (124,884) 

สินทรัพย์สุทธิ 597,512 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 143,403 

บริษทัยอ่ยอืนทีไม่มีสาระสาํคญั 29,626 

รวม 173,029 
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 31 ธนัวาคม 2563 

 บริษทั คิวรอน จาํกดั 
 (พันบาท) 

รายได ้ 568,588 

กาํไร 38,095 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 38,095 

  

กาํไรทีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,143 

บริษทัยอ่ยอืนทีไม่มีสาระสาํคญั 3,082 

รวม 12,225 

  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 

บริษทัยอ่ยอืนทีไม่มีสาระสาํคญั 1,079 

รวม 1,079 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 52,432 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 150,000 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 36 ลา้นบาท)  

 

(207,771) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,339) 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

  งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 เครืองจกัร

และ 

อุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  59,596  144,266  117,594  17,899  11,307  350,662 

เพมิขึน  -  2,205  7,461  1,368  4,520  15,554 

โอน  -  3,619  10,816  -  (14,435)  - 

จาํหน่าย  -  -  (729)  -  -  (729) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  150,090  135,142  19,267  1,392  365,487 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (6,700)  -  (6,700) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  150,090  135,142  12,567  1,392  358,787 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 -  40,816  23,533  1,167  -  65,516 

เพมิขึน  -  1,078  6,090  27  2,114  9,309 

โอน  -  -  2,138  -  (2,138)  - 

จาํหน่าย  -  -  (491)  -  (1,202)  (1,693) 

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

  

- 

  

- 

  

32 

  

72 

  

- 

  

104 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  191,984  166,444  13,833  166  432,023 
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  งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 เครืองจกัร

และ 

อุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ค่าเสือมราคา             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  -  20,741  44,976  10,724  -  76,441 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  7,229  20,980  3,007  -  31,216 

จาํหน่าย  -  -  (105)  -  -  (105) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  -  27,970  65,851  13,731  -  107,552 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (3,930)  -  (3,930) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  -  27,970  65,851  9,801  -  103,622 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 -  24,727  16,808  683  -  42,218 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  8,882  24,800  1,278  -  34,960 

จาํหน่าย  -  -  (407)  -  -  (407) 

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

- 

 

41 

 

- 

 

- 

 

41 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  -  61,579  107,093  11,762  -  180,434 
             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  122,120  69,291  5,536  1,392  257,935 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  122,120  69,291  2,766  1,392  255,165 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  130,405  59,349  2,071  166  251,587 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เครืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พนับาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  59,596  144,266  115,931  17,899  11,288  348,980 

เพมิขึน  -  2,205  6,961  -  4,539  13,705 

โอน  -  3,619  10,816  -  (14,435)  - 

จาํหน่าย  -  -  (729)  -  -  (729) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  150,090  132,979  17,899  1,392  361,956 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (6,700)  -  (6,700) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  150,090  132,979  11,199  1,392  355,256 

เพมิขึน  -  748  1,758  -  2,114  4,620 

โอน  -  -  2,138  -  (2,138)  - 

จาํหน่าย  -  -  (155)  -  (1,202)  (1,357) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  150,838  136,720  11,199  166  358,519 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เครืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 

รวม 

  (พนับาท) 

ค่าเสือมราคา             

ณ วนัที 1 มกราคม 2562  -  20,741  44,267  10,724  -  75,732 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  7,229  20,553  2,975  -  30,757 

จาํหน่าย  -  -  (102)  -  -  (102) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  -  27,970  64,718  13,699  -  106,387 

โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 -  -  -  (3,930)  -  (3,930) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  -  27,970  64,718  9,769  -  102,457 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  7,537  20,586  985  -  29,108 

จาํหน่าย  -  -  (123)  -  -  (123) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  -  35,507  85,181  10,754  -  131,442 

             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในปีก่อน  59,596  122,120  68,261  4,200  1,392  255,569 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  59,596  122,120  68,261  1,430  1,392  252,799 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  59,596  115,331  51,539  445  166  227,077 
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ราคาทรัพยสิ์นก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคง

ใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

งบการเงินรวม 64,896  16,989 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 26,840  16,601 

 

การคาํประกัน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดน้าํทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

95.37 ล้านบาท (2562: 95.61 ล้านบาท) ได้ถูกนําไปวางเป็นหลกัประกันสําหรับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน 

(หมายเหตุขอ้ 18) 

 

14 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

 งบการเงินรวม 

 

หมายเหตุ ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 - 11,204 4,342 7,366 22,912 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 2,804 48,248 - - 51,052 

เพมิขึน  - 2,464 1,345 6,457 10,266 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2,804 61,916 5,687 13,823 84,230 

       

ค่าเสือมราคา       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 - - - 3,930 3,930 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  908 14,534 2,012 3,809 21,263 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  908 14,534 2,012 7,739 25,193 

       



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

77 

 งบการเงินรวม 

 

 ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที 1 มกราคม 2563  - 11,204 4,342 3,436 18,982 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  1,896 47,382 3,675 6,084 59,037 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 3,912 4,342 7,160 15,414 

เพมิขนึ  - 1,346 - 1,346 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  3,912 5,688 7,160 16,760 

      

ค่าเสือมราคา      

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 - - 3,930 3,930 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  1,346 2,012 1,668 5,026 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  1,346 2,012 5,598 8,956 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที 1 มกราคม 2563  3,912 4,342 3,230 11,484 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2,566 3,676 1,562 7,804 
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15 สัญญาเช่า 

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าทรัพย์สินหลายประเภท โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าอาคารและคลังสินคา้ 

สัญญาเช่าเหล่านีมีกาํหนดระยะเวลา 1.5 ถึง 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสัุญญาเช่าเมือสินสุดอายสุัญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระ

เป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหนึงปีก่อนสินสุด

ระยะเวลาเช่าทีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าสาํหรับสัญญา

เช่าใหม่เพือให้มีความยืดหยุ่นในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิทีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้

สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สําคญัหรือมีการ

เปลียนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสาํคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

จํานวนทรัีบรู้ในกําไรหรือขาดทุน        

รายไดค้่าเช่าช่วง  - - (1,084) - 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14     

- ทีดิน  908 - - - 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  14,534 - 1,346 - 

- เครืองจกัรและอุปกรณ์  2,012 - 2,012 - 

- ยานพาหนะ  3,809 - 1,668 - 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  2,002 - 500 - 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน  1,177 - 1,123 - 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพย ์

ทีมีมูลค่าตาํ 

 

2,238 - 367 - 

ค่าเช่าจ่าย  - 7,223 - 2,459 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

79 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 13.1 ลา้นบาท และ 5.4 ลา้นบาท

ตามลาํดบั 

 

16 ค่าความนยิม 

 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม  -  - 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 6 170,900  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม    170,900  - 

     

ขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัที 1 มกราคม  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม   -  - 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที 31 ธันวาคม   170,900  - 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทมีีค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมเกิดจากการทีบริษทัซือหุ้นในบริษทั คิวรอน จาํกดั และบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จาํกดั 

ในอตัราส่วนร้อยละ 76  เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมไดปั้นส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์

ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มบริษทัคือ บริษทั คิวรอน จาํกดั และบริษทั อเล็กซีเทรนนิง แอนด์ คอนซลัติง จาํกดั 
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การทดสอบการด้อยค่า 

 

ในการประเมินและทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าทีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าทีสูงกว่า ระหว่างมูลค่าจาก

การใช้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักด้วย ค่าใช้จ่ายที

เกียวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ 

 

ทงันีในการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บนนั มาจากการกาํหนดขอ้สมมติ

ทางการเงินจากการประเมินในระยะยาวของผูบ้ริหารโดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง แนวโน้มการเติบโตใน

อนาคตของอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้ง และขอ้มูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 

 

ขอ้สมมติหลกัทีใชใ้นการประมาณการมูลค่าทีจะไดรั้บคืนมีดงันี 

 

อัตราคิดลด 

 

อตัราคิดลดทีใช้มาจากตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ซึงประกอบดว้ย

ขอ้สมมติทางการเงินทีสําคญั ไดแ้ก่ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป้าหมาย ตน้ทุนของหนีสิน และตน้ทุนของส่วน

ของผูถื้อหุน้  

 

อัตราการเติบโตสุดท้าย  

 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉลียการเติบโตระยะยาวของดชันีผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเติบโต

ระยะยาวของอุตสาหกรรมทีเกียวข้องในประเทศทีดําเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในระยะยาว รวมถึงการ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต 

 

ประมาณการกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต โดยหลกัประกอบดว้ยการประมาณการเติบโตของ

รายได ้รวมทงัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง โดยพิจารณาจากอตัราเติบโตถวัเฉลียในอดีตทีผ่านมา และประมาณ

การปริมาณขาย ราคาขาย และค่าใช้จ่าย โดยอา้งอิงถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด ประกอบกบัแผนกลยุทธ์และ

การดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 

กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 

  งบการเงินรวม 

   

หมายเหตุ  

สิทธิบตัร

และ

เครืองหมาย

การคา้  

ความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

 

รวม 

   (พนับาท)   

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   97,296  -  16,188  113,484 

เพมิขนึ   18  -  21  39 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563  

 

97,314 

 

- 

 

16,209 

 

113,523 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6  238,690  81,510  38,396  358,596 

ตดัจาํหน่าย   (18)  -  (6)  (24) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   335,986  81,510  54,599  472,095 

 

ค่าตัดจําหน่ายและ 

   ขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

 

 

 

 

 

  

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   948  -  3,707  4,655 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   761  -  1,721  2,482 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   7,090  -  -  7,090 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 

   1 มกราคม 2563  

 

8,799 

 

- 

 

5,428 

 

14,227 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6  -  -  18,320  18,320 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   1,736  6,793  4,921  13,450 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   10,535  6,793  28,669  45,997 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562   88,515  -  10,781  99,296 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   325,451  74,717  25,930  426,098 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 สิทธิบตัร 

และ 

เครืองหมาย

การคา้  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์  

 

รวม 

   (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   5,456  15,762  21,218 

เพมิขนึ   -  15  15 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563  

 

5,456 

 

15,777 

 

21,233 

เพมิขนึ   -  -  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   5,456  15,777  21,233 

        

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัที 1 มกราคม 2562   948  3,672  4,620 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   762  1,677  2,439 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563  

 

1,710 

 

5,349 

 

7,059 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   763  1,674  2,437 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   2,473  7,023  9,496 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562   3,746  10,428  14,174 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   2,983  8,754  11,737 
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การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคต โดยอาศยัประสบการณ์ใน

อดีตปรับปรุงดว้ยรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บ และอตัราคิดลดซึงคาํนวณจากตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของเงินทุน ทงันี

จากการทดสอบการด้อยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ดังนันผูบ้ริหารจึงไม่ได้พิจารณาตังสํารองหรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 (2562: ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน 7.09 ล้านบาท) 

 

18 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินตามสัญญาเช่า  

(2562: หนสิีนตาม

สัญญาเช่าการเงิน) -  60,838  60,838  -  2,214  2,214 

รวมหนสิีนทีมีภาระ

ดอกเบีย -  60,838  60,838  -  2,214  2,214 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินตามสัญญาเช่า  

(2562: หนสิีนตาม

สัญญาเช่าการเงิน) -  8,332  8,332  -  2,214  2,214 

รวมหนสิีนทีมีภาระ

ดอกเบีย -  8,332  8,332  -  2,214  2,214 
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สินทรัพย์ทีใช้เป็นหลักประกันหนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

เงินฝากประจาํ  20,273  20,273  20,273  20,273 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 95,374  95,614  95,374  95,614 

รวม  115,647  115,887  115,647  115,887 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,299 ลา้นบาท 

และ 1,016 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 790 ล้านบาท และ 790 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน  

จาํนวนเงิน    

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย  ดอกเบีย  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  

ภายใน 1 ปี  506  (97)  409 

1 - 5 ปี  1,888  (83)  1,805 

รวม  2,394  (180)  2,214 

 

19 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 34,773  2,296  3,416  2,134 

รวม 34,773  2,296  3,416  2,134 
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โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้    

มีความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่ ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจาก    

อตัราดอกเบีย ความเสียงของการอตัราการเพิมขนึของเงินเดือน และความเสียงจากอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระโครงการ

ผลประโยชน์ผูกพนัตาม 

 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  2,296 7,096 2,134 5,985 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 33,655 - - - 

      

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน      

(กลบัรายการ) ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  (212) 541 941 481 

ตน้ทุนบริการในอดีต  - 3 - - 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั   56 43 37 40 

  (156) 587 978 521 

      

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน      

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

   

 

  

 

-  ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  1,961 (3,522) 304 (3,363) 

-  ขอ้สมมติทางการเงิน  7 (16) - (18) 

-  การปรับปรุงจากประสบการณ์  321 (1,849) - (991) 

  2,289 (5,387) 304 (4,372) 

      
ผลประโยชน์จ่าย  (3,311) - - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  34,773 2,296 3,416 2,134 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  1.86  2.67  1.49  2.67 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  4 - 5  3 - 5  5  3 - 5 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 2 - 57  0 - 63  10 - 57  0 - 63 

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 18.8 ปี (2562: 

16.02 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอืนๆ คงที 

 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

อตัราคิดลด (3,508)  (302)  4,071  328 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต 4,024  314  (3,540)   (292) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (274)  (37)  324  46 

อตัรามรณะในอนาคต (14)  (2)  14  312 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด  (473)  (278)  563  304 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต 534  292  (459)  (272) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (59)  (34)  60  43 

อตัรามรณะในอนาคต (3)  (2)  3  312 

 

20 ส่วนเกินทุนและสํารอง 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินนีตังเป็นทุนสํารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญันีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

การจัดสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุน

สํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกวา่สาํรองตามกฎหมายนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

สํารองการแปลงค่างบการเงิน 

 

สาํรองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทงัหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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21 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเครืองสาํอาง และธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงาม

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญั

อย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 

ส่วนงานที 1  ธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

ส่วนงานที 2  ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

 

ทงันี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดใ้ชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานในการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานแต่ละเดือน 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั

ไดม้าจากการขายสินคา้ โดยมีจงัหวะในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึงเพียงอยา่งเดียว 

 

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตงัของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้          

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 460,487   904,058   641,159  -  1,101,646  904,058  (276,516)  (352,109)  825,130  551,949 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ  326,916   359,443   2,696  -  329,612  359,443  (154,405)  (182,327)  175,207  177,116 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 787,403  1,263,501  643,855  -  1,431,258  1,263,501  (430,921)  (534,436)  1,000,337  729,065 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ                    

   ดาํเนินงาน 313,007  (478)  54,213  -  367,220  (478)  (114,171)  (59,889)  253,049  (60,367) 
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 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (2,002)  (613) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไป 

   ตาม TFRS9 

                 

(17,287) 

  

- 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

                 

(1,030) 

  

- 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้                 (53,185)  7,763 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี                 179,545  (53,217) 
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สินทรัพยแ์ละหนีสินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

เสริมความงาม 

 

รวม 

 การตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน                    

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6,014  5,692  475  -  6,489  5,692  (1,155)  (735)  5,334  4,957 

หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน                    

   ณ วนัที 31 ธันวาคม 863  607  124  -  987  607  (546)  (413)  441  194 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 

การจําแนกรายได้    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก    

รายไดจ้ากขายในประเทศ 101,304  274,007 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 57,506  98,507 

รวมรายได้ 158,810  372,514 

    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

ณ เวลาใดเวลาหนึง 158,810  372,514 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  - 

รวมรายได้ 158,810  372,514 

    
กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 409,112  51,061 

 

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  265,172  130,586  83,141  91,774 

โบนสั สวสัดิการและอืนๆ   43,983  20,331  13,300  17,529 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้  8,804  7,898  4,908  6,549 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 19   (156)  587  978  521 

รวม  317,803  159,402  102,327  116,373 

 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้

จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที

ไดรั้บอนุญาต 
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23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละวสัดุสินเปลือง  334,670  146,100  110,086  162,874 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายและการตลาด  350,184  391,192  10,576  5,536 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 22 317,803  159,402  102,327  116,373 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 167,909  40,428  143,438  39,203 

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  49,786  33,698  32,888  33,195 

ค่าใชจ้่ายสาํนกังาน  35,346  26,467  16,648  21,274 

ค่าธรรมเนียม  20,906  12,506  11,471  6,717 

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัสัญญาเช่า (2562: ค่าเช่าจ่าย) 15 3,415  -  1,490  - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน  -  7,090  -  - 

อืนๆ  57,207  39,924  36,594  34,587 

รวม  1,337,226  856,807  465,518  419,759 

 

24 ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับปีปัจจุบนั   18,219 9,522 - 6,608 

  18,219 9,522 - 6,608 

      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว  34,966 (17,285) 57,108 (4,012) 

  34,966 (17,285) 57,108 (4,012) 

      

รวมภาษีเงินได้  53,185 (7,763) 57,108 2,596 
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 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ภาษีเงินได้ 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษเีงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษเีงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ  

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,289) 

 

458 

 

(1,831) 

 

5,387 

 

(1,077) 

 

4,310 

รวม (2,289)  458  (1,831)  5,387  (1,077)  4,310 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

ภาษีเงินได้ 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษเีงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (304) 

 

61 

 

(243) 

 

4,372 

 

(874) 

 

3,498 

รวม (304)  61  (243)  4,372  (874)  3,498 
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การกระทบยอดเพอืหา  งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

อัตราภาษีทีแท้จริง   2563  2562  2563 2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  

 

(พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี     

เงินไดร้วม 

 

 

 

232,730 

  

 

 

(60,980) 

  

 

 

409,112 

  

 

 

51,061 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้ 20  46,546  20  (12,196)  20  81,822  20  10,212 

ผลกระทบของอตัราภาษีที   

   แตกต่าง         

 

 

  

1,646 

  

 

 

6,683 

   

- 

   

- 

การลดภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนั 

  

(3,034) 

   

(3,113) 

   

(3,034) 

   

(3,113) 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (22)    (29)    (22,800)    (4,903) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   3,718    3,269    1,171    885 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม   (107)    (2,335)    (75)    (485) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที 

ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   

 

4,414 

    

 

- 

    

 

- 

    

 

- 

อนืๆ   24    (42)    24    - 

รวม 23  53,185  -  (7,763)  14  57,108  5  2,596 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 115,024 24,550  37,530  7,104 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (154,447) (1,808)  (89,256)  (1,783) 

สุทธิ (39,423) 22,742  (51,726)  5,321 

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม    

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน     

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ไดม้าจาก  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี มกราคม  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอืน  การซือธุรกิจ  ธันวาคม 

      (หมายเหตุข้อ 6)  

 (พันบาท)   

2563         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 9,287  (2,457)  -  -  6,830 

ลูกหนีการคา้ 1,278  2,757  -  391  4,426 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (96)  -  205  109 

สินคา้คงเหลือ 5,268  32,048  -  1,484  38,800 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

    สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 394 

 

(66)  -  - 

  

328 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์ 

   ระยะยาวของพนกังาน    459 

  

(694)  458  6,731 

  

6,954 

รายไดจ้ากสินคา้ฝากขาย -  (205)  -  30,737  30,532 

ยอดขาดทุนยกไป 7,864  19,048  -  -  26,912 

อืนๆ -  133  -  -  133 

รวม 24,550  50,468  458  39,548  115,024 

          

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ -  (1,361)  -  -  (1,361) 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า 

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุน (1,608) 

 

(86,272)  -  - 

 

 

(87,880) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

    สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 

 

2,014  -  (67,205) 

  

(65,191) 

อืนๆ (200)  185  -  - (15) 

รวม (1,808)  (85,434)  -  (67,205) (154,447) 

          

สุทธิ 22,742  (34,966)  458  (27,657)  (39,423) 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม  

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 2,805  6,482  -  9,287 

ลูกหนีการคา้ 234  1,044  -  1,278 

สินคา้คงเหลือ 1,260  4,008  -  5,268 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150  244  -  394 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 1,418  118  (1,077)  459 

ยอดขาดทุนยกไป 1,163  6,701  -  7,864 

รวม 7,030  18,597  (1,077)  24,550 

        

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ (352)  (1,256)  -  (1,608) 

อืนๆ (144)  (56)  -  (200) 

รวม (496)  (1,312)  -  (1,808) 

        

สุทธิ 6,534  17,285  (1,077)  22,742 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนีการคา้ 1,246  (898)  -  348 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  76  -  76 

สินคา้คงเหลือ 5,037  26,069  -  31,106 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 394  (66)  -  328 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 427  196  61  684 

ยอดขาดทุนยกไป -  4,988  -  4,988 

รวม 7,104  30,365  61  37,530 

        

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ -  (1,361)  -  (1,361) 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (1,608) 

 

(86,272)  -  (87,880) 

อืนๆ (175)  160  -  (15) 

รวม (1,783)  (87,473)  -  (89,256) 

        

สุทธิ 5,321  (57,108)  61  (51,726) 

 

  



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน   

 ณ วันที 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วันที 31 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอืน  ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนีการคา้ 73  1,173  -  1,246 

สินคา้คงเหลือ 1,115  3,922  -  5,037 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 150  244  -  394 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์        

   ระยะยาวของพนกังาน 1,197  104  (874)  427 

รวม 2,535  5,443  (874)  7,104 

        

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ (352)  (1,256)  -  (1,608) 

อืนๆ -  (175)  -  (175) 

รวม   (352)    (1,431)  -  (1,783) 

        

สุทธิ 2,183  4,012  (874)  5,321 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสินสุดในระหว่างปี 2565-2568 โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชวัคราวที

เกิดจากขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวนเงิน 22.07 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) ซึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 4.41 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

เนืองจากความไม่แน่นอนทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 
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25 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

  สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 

 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นส่วนของ 

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขันพืนฐาน) 169,253 (53,785)  352,005  48,465 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

(ขันพืนฐาน) ณ วันที 31 ธันวาคม  317,888 317,888  317,888  317,888 

       

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.53 (0.17)  1.11  0.15 

 

26 เงินปันผล 

 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปนี 

 

 วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

 อตัราเงินปันผล 

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563       

เงินปันผลประจาํปี 7 เมษายน 2563 เมษายน 2563  0.125  39.74 

เงินปันผลระหวา่งกาล 14 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563  0.358  113.80 

รวม    0.483  153.54 

       

ปี 2562       

เงินปันผลประจาํปี 24 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562  0.50  158.94 
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27 เครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดัดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

สินทรัพยท์างการเงินอืน             

หน่วยลงทุน             

   - ตราสารทุน  2,047  2,047  -  2,047  -  2,047 

  - ตราสารหนี  1,036  1,036  -  1,036  -  1,036 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอืน  3,083  3,083         

             

หนสิีนทางการเงิน             

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์  29  29  -  -  29  29 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2562           

ตราสารหนีถือไวเ้พือคา้  2,908  -  2,908  -  2,908 
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เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

   
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ    

   ตอ้งการของตลาดทีวดัมูลค่าดว้ย  

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ  

   ขาดทุน (2562: เงินลงทุนเพือค้า) 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัทีรายงาน 

   
สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์(Put Option)  พิจารณาการจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไวค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย

ใชอ้ตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียง การจ่ายชาํระทีคาดการณ์ไว้

ถูกกําหนดด้วยการพิจารณาถึงสถานการณ์ทีเป็นไปได้ของ

กําไรสุทธิทีคาดการณ์ไว้ จํานวนเงินทีต้องจ่ายในแต่ละ

สถานการณ์และความเป็นไปไดข้องแต่ละสถานการณ์ 

 

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย์ (Put Option)   

ณ วนัที 1 มกราคม  - - 

ไดม้าจากการซือธุรกิจ 6 35,919  - 

การเปลียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม     

-  รับรู้ในรายไดอื้น  (6,804)  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม  29,115  - 
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(ข) รายการเคลือนไหวของตราสารทุนและตราสารหนีทีอยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหนีและตราสารทุนทีอยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

ณ วนัที 

1 มกราคม  ซือ  ขาย  

ปรับปรุง

มูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัที 

31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

- 

  

1,601,061 

  

- 

  

445,676 

  

2,046,737 

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

2,908,042 

  

2,516,000 

  

(4,381,175) 

  

(6,274) 

  

1,036,593 

รวม 2,908,042  4,117,061  (4,381,175)  439,402  3,083,330 

          

2562          

เงนิลงทุนชัวคราว          

หลกัทรัพยเ์พอืคา้  1,101,760  5,100,000  (3,301,760)  8,042  2,908,042 

รวม 1,101,760  5,100,000  (3,301,760)  8,042  2,908,042 

 

(ค) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง 

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความ

เสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทั จัดทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษทัเผชิญเพือ

กาํหนดระดับความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือให้พนกังาน

ทงัหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบัความเสียงทีกลุ่มบริษทั

เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน  ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอและในกรณีพิเศษและจะ

รายงานผลทีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค.1) ความเสียงด้านเครดิต 

 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญเ่กิดจากลูกหนี ทีเป็นลูกคา้

และเงินลงทุนในตราสารหนีของกลุ่มบริษทั 

 

(ค.1.1) ลูกหนีการคา้ ลูกหนีหมุนเวยีนอืนและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั ไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละ

รายอย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้

ซึงรวมถึงความเสียงของการผิดนดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้ราย

ใหม่แต่ละรายก่อนทีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชาํระเงินและการส่ง

สินคา้ วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้ําหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายที

เกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่าย

ชาํระสูงสุดที 3 เดือน 
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ตารางทีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเกียวกบัฐานะเปิดตอ่ความเสียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน

สาํหรับลูกหนีการคา้ 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

ลูกหนีการคา้ 

 ค่าเผอืผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 213,101  - 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 30 วนั 48,364  - 

   31 - 60 วนั 11,924  - 

   61 - 90 วนั 2,973  - 

   มากกวา่ 90 วนั 37,722  (23,043) 

รวม 314,084  (23,043) 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (23,043)   

สุทธิ 291,041   

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

ลูกหนีการคา้ 

 ค่าเผอืผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 35,681  - 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 30 วนั 8,236  - 

   31 - 60 วนั 2,686  - 

   61 - 90 วนั 11,771  - 

   มากกวา่ 90 วนั 168,488  (1,704) 

รวม 226,862  (1,704) 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (1,704)   

สุทธิ 225,158   

 



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

106 

อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตทีเกิดขึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่านี

คูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพือสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดทีเก็บขอ้มูล สภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทุีคาดการณ์ไวข้องลูกหนี 

 

ลูกหนีการค้า งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 142,501  87,264 

เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53,307  85,345 

3 - 6 เดือน 19,446  29,801 

6 - 12 เดือน 3,727  16,347 

มากกวา่ 12 เดือน 8,998  6,229 

 227,979  224,986 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (6,389)  (6,229) 

สุทธิ 221,590  218,757 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 15 วนั ถึง 180 วนั 

 

(ค.1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตดว้ยการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องและ

คู่สัญญาทีมีอนัดบัเครดิตอยา่งนอ้ย AAA จากบริษทัจดัอนัดบัเครดิต TRIS Rating 

 

กลุ่มบริษทัติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงด้านเครดิตด้วยการติดตามการจัดอันดับเครดิต

ภายนอกทีมีการเผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดบัเครดิตทีเผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่

และเพือประเมินวา่ความเสียงดา้นเครดิตเพิมขนึอยา่งมีนยัสําคญั ณ วนัทีรายงาน โดยไมไ่ดถู้กสะทอ้น

ในอันดับเครดิตทีเผยแพร่หรือไม่ เพือประกอบในการพิจารณา กลุ่มบริษัทมีการทบทวนการ

เปลียนแปลงของผลตอบแทน หากสามารถหาได ้ประกอบกบัข่าวทีมีการเผยแพร่และขอ้มูลการกาํกบั

ดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลของลูกหนี 
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(ค.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัทีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ถูก

จาํกัดเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินทีมีอันดับความน่าเชือถือ ซึงกลุ่มบริษัท

พจิารณาว่ามีความเสียงดา้นเครดิตตาํ 

 

(ค.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษัทกาํกับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดย

จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัต้นซึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม

สัญญา 

  
งบการเงนิรวม  

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ

นอ้ยกว่า 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนสิีนทางการเงิน           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอนื 

221,903  221,903  -  -  221,903 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ 29,115  29,115  -  -  29,115 

หนีสินตามสัญญาเช่า 60,838  21,283  17,120  22,435  60,838 

 311,856  272,301  17,120  22,435  311,856 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ

นอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนสิีนทางการเงิน           

เจา้หนีการคา้  33,507  33,507  -  -  33,507 

สิทธิเลือกขายสินทรัพย ์ 29,115  29,115  -  -  29,115 

หนีสินตามสัญญาเช่า 8,332  3,941  4,384  7  8,332 

 70,954  66,563  4,384  7  70,954 

  
  งบการเงนิรวม 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

 ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินฝากประจาํ  0.7 - 1.1  2,985  -  2,985 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1.1 - 1.45  -  20,273  20,273 

   2,985  20,273  23,258 

        

หนสิีนทางการเงิน        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.80  409  1,805  2,214 

   409  1,805  2,214 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินฝากประจาํ  0.7 - 1.1  2,985  -  2,985 

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 1.9  114,000  -  114,000 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 1.1 - 1.45  -  20,273  20,273 

   116,985  20,273  137,258 

        

หนสิีนทางการเงิน        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.80  409  1,805  2,214 

   409  1,805  2,214 

 

(ค.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดและ

อตัราแลกเปลียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ

ออกอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

 

(ค.3.1) ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกบัการซือและการขายทีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจาก

การมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ฐานะเปิดต่อความเสียงจากเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม 

 

ดอลลาร์สิงคโปร์        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9  423  -  - 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -  23  -  - 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 9  446  -  - 

        

ดอลลาร์ฮ่องกง        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,349  5,868  -  - 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 2,349  5,868  -  - 

        

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,799  -  6,799  - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,704  8,553  1,704  41,617 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 728  4,730  728  4,730 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 9,231  13,283  9,231  46,347 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ทีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์

ฮ่องกงทีมีต่อเงินสกุลอืนๆ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืองมือทาง

การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนเป็น

จาํนวนเงินตามทีแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตงัอยู่บนขอ้สมมติทีว่าตวัแปรอืนโดยเฉพาะ

อตัราดอกเบียเป็นอตัราคงที และไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อยอดขายและยอดซือทีคาดการณ์ไว ้
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ กาํไร/ (ขาดทุน)  กาํไร/ (ขาดทุน) 

 เปลียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

ดอลลาร์ฮ่องกง 1 23  (23)  -  - 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 78  (78)  78  (78) 

 

(ค.3.2) ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัรา

ดอกเบียตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซึงมีความเกียวขอ้ง

โดยตรงกบัสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีมีดอกเบีย ความเสียงจากอตัราดอกเบียนีไดถู้ก

บริหารอยา่งต่อเนืองโดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการลดผลกระทบต่อดอกเบียจ่ายสุทธิ ซึงอาจถูกกระทบ

อย่างมีสาระสาํคญัจากการเปลียนแปลงไปในทางลบของอตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเสียง

ดังกล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทังอัตราดอกเบียคงทีและอตัรา

ดอกเบียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านอัตราดอกเบีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เครืองมือทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียคงที        

สินทรัพยท์างการเงิน 23,261  23,258  23,261  23,258 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -  -  230,000  114,000 

 23,261  23,258  253,261  137,258 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีมีอัตราดอกเบียคงที 

 

กลุ่มบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินซึงมีอตัราดอกเบียคงทีด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่มีการกําหนดอนุพนัธ์ (สัญญาแลกเปลียนอตัรา

ดอกเบีย) เป็นเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงตามการป้องกนัความเสียงในมูลค่ายุติธรรม ดงันนั 

การเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย ณ วนัทีรายงานไม่ส่งผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 
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28 การบริหารจัดการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนักลงทุน เจา้หนี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

29 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

เครืองจกัรและอุปกรณ์  723 1,850  723 1,850 

รวม  723 1,850  723  1,850 

        

ภาระผูกพนัอืนๆ        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสัน  3,957 10,149  3,453  4,929 

หนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าจากธนาคาร  273 273  273  273 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซือสินคา้และ 

  วสัดุทียงัไม่ไดใ้ช ้

 

7,242 -  -  - 

รวม  11,472 10,422  3,726  5,202 

 

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

(30.1) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั

ให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลประจาํปีจากกาํไรสะสม

ทียงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 317.89 ลา้น

หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 158.95 ลา้นบาท ทงันีโดยการประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดร้ับการ

อนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนเมษายน 2564 
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(30.2) ตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการ

ผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบตัิดงักล่าวสินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงดาํเนินอยูภ่ายหลงัจากทีแนวปฏิบตัิดงักล่าวไดสิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้

โดยมีการตรวจพบผูติ้ดเชือเป็นจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนืองและมีการแพร่ระบาดไปทวัประเทศไทย 

เพือเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพือเฝ้าระวงัและ

ควบคุมการแพร่ระบาด โดยสนบัสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลียงการรวมตวักนั และ

จาํกดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 

เริมนาํไปใชไ้ดแ้ลว้และกาํลงัแจกจ่ายไปทวัโลก อยา่งไรก็ตาม ในขณะนียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าวคัซีน

ดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากน้อยเพียงใด และ

การแพร่ระบาดจะสินสุดลงเมือใด 

 

เนืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลียนแปลงไดทุ้กเมือ ณ ขณะนีจึงไม่สามารถ

คาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดทียงัคงดาํเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่าย

วคัซีน ทีอาจมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัทงันี ผูบ้ริหารไดต้ิดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดและ

ดาํเนินการเพือลดผลกระทบให้มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้




