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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�ำคัญอื่น

โครงสร้างการถือหุ้น

นโยบายการจ่าย
เงินปันผล

โครงสร้าง
การจัดการ

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทางการ
เงินที่ส�ำคัญ

การวิเคราะห์และค�ำ
อธิบายของฝ่ายจัดการ
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นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(มีอ�ำนาจลงนาม)
68 ปี
ไทย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มกราคม 2541
20 ปี 11 เดือน

DCC: 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.510 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 640,000,000 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- บิดา ของ นายมนต์รัก แสงศาสตรา และ นายมารุต แสงศาสตรา
ระหว่างผู้บริหาร
- น้องชาย ของ นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา    
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
1.  ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง
1.ประธานกรรมการ / บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้( ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ (ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา) (หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ
• บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
• บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
• บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
81 ปี
ไทย
- วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันที่ 21 เมษายน  2558
3 ปี 8 เดือน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ไม่มี(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   
รุ่น 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง)
- ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท (มีอ�ำนาจลงนาม)
70 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program - J.J.Kellogg North Western University
วันที่ 26 มกราคม 2541
20 ปี 11 เดือน

DCC: 176,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.696 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 72,900,000 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   หลักสูตร Director AccreditationProgram (DAP)
รุ่น 47/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
พี่สาวของนายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2. เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง คือ
1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2554-2557 กรรมการ
• บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
• บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
• บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนาม)
69 ปี
ไทย
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511
- ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และเอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ 26 มกราคม 2541
20 ปี 11 เดือน

DCC: 330,900,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.069 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 162,660,000 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003
- หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง
1.กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี  (ธุรกิจบริการทางการแพทย์)
2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (ธุรกิจบริการทางการแพทย์)
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง คือ
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ำกัด (มหาชน)
2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ�ำกัดและบริษัทในเครือ
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการ (มีอ�ำนาจลงนาม)
70 ปี
ไทย
มัธยมศึกษา โรงเรียนสหคุณศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2541
20 ปี 11 เดือน

DCC: 160,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.451 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 0 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ต�ำรวจ (กต.ตร.) สน.ราษฎร์บูรณะ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 			
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กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
75 ปี
ไทย
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 30 เมษายน 2541
20 ปี 8 เดือน
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์  
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์  
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2554 - ปัจจุบัน  เจ้าของส�ำนักงาน /ส�ำนักงานจัตุธรรมทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและส�ำนักงานทนายความ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
69 ปี
ไทย
- ศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 24 เมษายน 2560
1 ปี 8 เดือน
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director AccreditationProgram (DAP)
รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง
1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
2.เหรัญญิก  มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
3.เหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน นนทบุรี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นายทศพร บรรยงค์เวทย์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
68 ปี
ไทย
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2560
1 ปี 8 เดือน

DCC: 977,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 390,880 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง
1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ้งค์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย)
- ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
- วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นายมนต์รัก แสงศาสตรา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (มีอ�ำนาจลงนาม)
43 ปี
ไทย
- Master of Business Administration, Kasetsart University
- Master of Art in International Economics Southern Methodist University (SMU)
- Bachelor of Science in Business Computer Information Systems,
University of North Texas (UNT)
วันที่ 29 มกราคม 2556
5 ปี 11 เดือน

DCC: 480,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.353 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 192,000,000 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /  
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /  
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ท�ำงาน
2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นายมารุต แสงศาสตรา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย (มีอ�ำนาจลงนาม)
41 ปี
ไทย
M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันที่ 21 เมษายน 2558
3 ปี 8 เดือน

DCC: 480,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.353 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 192,000,000 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ น้องชาย นายมนต์รัก แสงศาสตรา
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
/  บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
/ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ท�ำงาน
2554-2560  รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
2554-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ และ นักลงทุนสัมพันธ์  / บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค
2554-2558  ผู้อ�ำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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นายจารุวัตร ไตรถวิล
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา    

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(มีอ�ำนาจลงนาม)
38 ปี
ไทย
- Master of Engineering Project Management, University of Melbourne, Australia
- Bachelor of Engineering (Honours), Australian National University, Australia
- Bachelor of Information Technology, Australian National University, Australia
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
1 ปี 5 เดือน

DCC: 8,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.123 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 3,200,000 หน่วย
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร 			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /  
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ท�ำงาน
2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค
2552 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต  บมจ. ไทล์ท้อปอินดัสตรี้
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  1/1  ครั้ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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วิสัยทัศน์
“ เป็นผู้น�ำด้านกระเบื้องเซรามิค
โดยมีสาขาทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ”

พันธกิจ
ต่อประเทศ
เป็นองค์กรสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
และมีต้นทุนต�่ำเพื่อให้บริการสินค้าดีในราคาประหยัด
ต่อลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย โดยผ่านสาขาที่กระจายอยู่ทั่ว
ทุกจังหวัดของประเทศไทย  ด้วยคุณภาพดีราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก  
มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย  ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง
ต่อผู้ถือหุ้น
มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ต่อพนักงาน
ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน  มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะพนักงาน  พัฒนาความสามารถหลัก  
ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาระบบเครือข่าย
ต่อคู่ค้า

ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า

ต่อสังคม
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

18

ค่านิยม
Differentiation
การสร้างความแตกต่าง

Cost Leadership
เป็นผู้น�ำด้านต้นทุนต�่ำ

Continuous Improvement
การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Total Management System
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

		

Trustworthy Product Quality
ความคุ้มค่า คุ้มราคา

On Time Delivery
การส่งมอบสินค้าตรงเวลา 

Profit, People, and Planet
ก�ำไร, สังคมและสิ่งแวดล้อม
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แผนภูมิการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
/ DCC
ผลิตกระเบือ้ งเซรามิค ปูพน้ื และเป็ นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
กระเบือ้ งเซรามิคทัง้ หมด รวมทัง้ ทีซ่ อ้ื มาจากบริษทั ย่อย

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) / RCI

บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(มหาชน) / TTOP

ผลิตกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื , บุผนัง ขายส่งให้
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิคและตัวแทนจ�ำหน่ายอืน่ ๆ

ผลิตกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื , บุผนัง ขายส่งให้
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิคและตัวแทนจ�ำหน่ายอืน่ ๆ

บริษทั ย่อยของ DCC ถือหุน้ ร้อยละ 4.05
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษทั ย่อยของ DCC ถือหุน้ ร้อยละ 96.83

ซื้ออุปกรณ์การปูกระเบื้อง
จากโรงงานในประเทศมาจ�ำหน่าย

ขายปลีก
ผ่านสาขาของบริษัท

ขายส่งให้
ตัวแทนจ�ำหน่าย
ในประเทศ

ส่งออกต่างประเทศ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) เดิม
ชื่อบริษัท โรแยลฟลอร์ไทล์จ�ำกัด ประกอบธุรกิจหลัก
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค เริ่มก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเข้าเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
3 มกราคม 2535 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
280 ล้านบาทเรียกเก็บเต็มมูลค่าหุ้นละ 10 บาทจ�ำนวน
272 ล้านบาทแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2538
ปลายปี 2540 กลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการของ
บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกล้
เคียงกัน ได้ประมูลซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวน
14.9 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 54.82 ของทุนที่ช�ำระ
แล้ว จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง
และได้ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี มีสีสรรสวยงาม รวม
ทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการกระ
จายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
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ปลายปี 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น
408 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40.8 ล้านหุ้นมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท เพื่อน�ำเงินทุนเพิ่มทุนไปลงทุนขยายก�ำลัง
การผลิตโดยการซื้อหุ้นสามัญของ  บริษัท ไทล์ท้อป อินดัส
ตรี้ จ�ำกัด(มหาชน)จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด ท�ำให้บริษัทฯ มี
โรงงานของ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้   จ�ำกัด(มหาชน)
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ใน
สัดส่วนร้อยละ 96.83 และ ได้แตกมูลค่าหุ้นเหลือหุ้นละ
1.00 บาท จ�ำนวน 408 ล้านหุ้น  
ปลายปี 2548 เพื่อท�ำตลาดขายปลีกเองในรูป
ตลาดนัดกระเบื้องฯ โดยผ่าน 3 บริษัทจัดจ�ำหน่าย คือ
บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค
จ�ำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด ซึ่งบริษัทได้
เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า  97%    ท�ำให้บริษัทใกล้ชิดกับ
ลูกค้ามากขึ้น
รู้ความต้องการและแนวทางการเลือกซื้อ
กระเบื้องของลูกค้า  และได้น�ำข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าและ
การบริการ ท�ำให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
กลางปี 2557 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดย
การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทจัดจ�ำหน่ายทั้ง 3 แห่ง
คือ บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค
จ�ำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด ซึ่งบริษัทได้
เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า 97% มีผลให้บริษัทเหลือบริษัท
ย่อยเพียง 1 แห่ง คือ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด(มหาชน)
ปลายปี 2557 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนและมูลค่าหุ้น (Par Value)
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,080 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10
บาท โดยมีทุนจดทะเบียนเท่าเดิมคือ 408 ล้านบาท
กลางปี 2558   บริษัทได้เพิ่มทุนจาก 408 ล้านบาทเป็น
652.8 ล้านบาท จากการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา  5 หุ้นเดิม
ต่อ 3 หุ้นใหม่ ท�ำให้มีหุ้นสามัญเพิ่มจาก 4,080 ล้านหุ้นเป็น
6,528 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
กลางปี 2559 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน จาก 652,800,000
บาท เหลือ 652,799,395.80 บาท เท่ากับทุนจดทะเบียนที่
ช�ำระแล้ว ของหุ้นสามัญจ�ำนวน 6,527,993,958 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.10 บาท

ปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้กรรมการและผู้
บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้
บริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จ�ำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน มีผลหลังผ่าน
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ของ บริษัท
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ในวันที่ 28
เมษายน 2560 และ อนุมัติให้ท�ำสัญญารับจ้างบริหาร
จัดการธุรกิจ อายุสัญญา 1 ปี (วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) และได้รับการบอกยกเลิกสัญญา
ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
และเนื่ อ งจากมี ก รรมการร่ ว มกั น และมี อ� ำ นาจ
ควบคุมในการบริหารจัดการ จึงต้องจัดท�ำงบการเงินรวม
โดย เสมือน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จ�ำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
เป็นต้นไป
ปี 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จ�ำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  โดยมีก�ำหนดการใช้สิทธิปีละ 1 ครั้ง
คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ
วันก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
จะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีที่วันก�ำหนดการ
ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�ำการให้เลื่อนวันก�ำหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าว เป็นวันท�ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้
สิทธิดังกล่าว)
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรองใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จาก หุ้นสามัญจ�ำนวน
6,527,993,958 หุ้น เป็น จ�ำนวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว จ�ำนวน
6,527,993,958 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทเป็นเงิน
652,799,395.80 บาท
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อสินค้า
ทัง้ หมดทีผ่ ลิตจาก บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ในราคาขายส่งมาจัดจ�ำหน่าย รวมทัง้ สัง่ ซือ้ กาวยาแนว กาวซิเมนต์
และบัวกาบกล้วย   รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) มาจัดจ�ำหน่ายผ่านสาขาทั่ว
ประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บรูไน มัลดิฟอินโดจีน ศรีลังกา เมียนม่าร์  
นิวซีแลนด์  แคนาดา ฟิจิ ลาว กัมพูชา เยเมน ไต้หวัน ฯลฯ  
บริษัทถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 89.84 และโดยชาวต่างประเทศร้อยละ 10.16 (ปิดสมุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้กระเบื้องที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้า  “ไดนาสตี้” (Dynasty), “ไทล์ ท้อป” (Tiletop),   
“จากัวร์ ” (Jaguar), “แวลู่” (Value), “มัสแตง” (Mustang), ”ไก่” (chicken), “นก” (birdie), ”เป็ด” (ducky), หงส์ (swan)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กระเบื้องปูพื้น (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
ขนาด 60x60 , 60x60 (ดิจิตอล)
ขนาด 30x60 (ขัดขอบ) , 30x60 (ดิจิตอลขัดขอบ)
ขนาด 40x40 , 40x40 (ขัดขอบ) , 40x40 (ดิจิตอล) , 40x40 (ดิจิตอลขัดขอบ)  
ขนาด 30x30 , 30x30 (ดิจิตอล)
ขนาด 20x20
กระเบื้องบุผนัง (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
ขนาด 20x20
ขนาด 20x25, 20x25 (ดิจิตอล)
ขนาด 20x30 , 20x30 (ดิจิตอล)
ขนาด 25x40 , 25x40 (ดิจิตอล)
กาวยาแนว (บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต)
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (สินค้าซื้อมาขายไป)
กาวยาแนว    ภายใต้เครื่องหมายการค้า  จระเข้เงิน  
                       กาวซิเมนต์    ภายใต้เครื่องหมายการค้า  เดฟโก้ ,  ตุ๊กแก       
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
• รายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิค ที่ผลิต โดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
• รายได้จากการจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและกาวยาแนวที่ซื้อจากบริษัทย่อย (บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ จ�ำกัด
(มหาชน)) และ รายได้จากการจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ที่ซื้อจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) มาจ�ำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าโดยบวกก�ำไรจากราคาส่งที่ซื้อจากบริษัทย่อยดังกล่าว
• รายได้จากการจ�ำหน่าย กาวยาแนว กาวซีเมนต์ และบัวกาบกล้วยที่ซื้อมาขายไป
• รายได้อื่น ๆ เช่น ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน , ดอกเบี้ยรับ , ก�ำไรจากการขายทรัพย์สิน, รายได้ค่าเช่า,ก�ำไรจากการ
ขายเงินลงทุนทั่วไป , รายได้ค่าบริการระบบ IT  เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้รวมเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ตามงบการเงินรวม)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ด�ำเนินการโดย

จ�ำหน่ายในประเทศ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค DCC รวมซื้อจากบริษัทย่อย
จ�ำหน่ายกาวยาแนวและอื่นๆ
DCC และ สาขา
รวมรายได้ในประเทศ
จ�ำหน่ายต่างประเทศ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค DCC รวมซื้อจากบริษัทย่อย
จ�ำหน่ายกาวยาแนวและอื่นๆ
DCC
รวมรายได้ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายทั้งสิ้น
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งสิ้น

ปี 2561
ล้านบาท %
7,428
326
7,754

93
4
97

273
3
0
0
273
3
8,027 100
26
0
8,053 100

ปี 2560 (1)
ล้านบาท %
6,790
285
7,075

92
4
96

288
4
0
0
288
4
7,363 100
30
0
7,393 100

ปี 2559
ล้านบาท %
6,672
201
6,873

93
3
96

291
4
1
0
292
4
7,165 100
19
0
7,184 100

(1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มีมติให้บริษัทฯ รับจ้างบริหารงาน ให้กับ
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”) และ บริษัทมีอ�ำนาจควบคุมผ่านการมีกรรมการและผู้บริหารที่
ส�ำคัญร่วมกัน และมีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร จึงได้น�ำ RCI มาจัดท�ำงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2560
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การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญในรอบปี 2561
ส่วนของโรงงาน
ผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด
ในช่วงปีที่ผ่านมาทางโรงงานได้เดินหน้าในการ
เพิ่มสัดส่วนกระเบื้องขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของกระเบื้องขนาดใหญ่ และแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้า  อีกทั้ง
ยังเพิ่มสัดส่วนการผลิตแบบระบบพิมพ์ดิจิตอล (Digital
Printing) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
ลวดลาย สีสัน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อีกสิ่งส�ำคัญที่โรงงานเน้นย�้ำที่จะพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง คือการเพิ่มผลิตภาพในระบบการผลิต และลดต้นทุน
การผลิตด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การน�ำระบบอัตโนมัติ
(Fully Automatic System) เข้ามาใช้ การพยายามลดระยะ
เวลาในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต (Quick Setup Time)
เพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงของตลาดและความ
ต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว
รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิ ต กระเบื้ อ งบุ ผ นั ง เป็ น ขบวนการผลิ ต
กระเบื้องบุผนังแบบเผาครั้งเดียว
เพื่อลดอัตราการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตกระเบื้องบุผนัง
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ส่วนของส�ำนักงานใหญ่
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จ�ำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีก�ำหนดการใช้สิทธิ
ปีละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีที่วันก�ำหนดการใช้สิทธิ
ตรงกับวันหยุดท�ำการให้เลื่อนวันก�ำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท�ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว)
การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการท�ำงาน
บริษัทยังคงเป้าหมายและเน้นเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ น�ำเสนอ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานให้สอดคล้องในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกในแต่ละส่วนงานตลอด
ทั้งปี โดยเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนของสาขา
การขยายสาขาและปรับปรุงภาพลักษณ์
บริษัทฯ ยังคงมองหาท�ำเลเพื่อเพิ่มสาขาใหม่
และย้ า ยที่ ตั้ ง สาขาใหม่ เ พื่ อ ทดแทนสาขาเดิ ม ที่ ไ ม่
สามารถต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ได้
เพื่อให้ไดนาสตี้
ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการเปลี่ยนภาพ
ลักษณ์ของสาขา โดยในปี 2561 ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์
ของสาขาให้มีความโมเดิร์นทันสมัยยิ่งขึ้น เพิ่มความ
สะดวกสบาย ให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม ส่วนลานรับรอง
ลูกค้า  ห้องท�ำงาน ห้องพักพนักงาน ยังปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี ส่งผลโดยอ้อมต่อการบริการ

การพัฒนาซอฟท์แวร์
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับทุกหน่วยงานในองค์กร
จึงคิด Application ใหม่ๆ และพัฒนาซอฟท์แวร์เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น ซอฟท์แวร์ส�ำหรับดูยอดขายและสินค้าคงเหลือหน้าร้าน
เพื่อให้พนักงานได้ใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการขายและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดความซับซ้อน และ
เพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ให้เช่าและศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ในปีที่ผ่านมา  บริษัทได้เดินหน้าตามแผนงาน
ในการเปิดพื้นที่ในสาขาให้ผู้ผลิตและน�ำเข้าวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างรายอื่นๆเช่า  เพื่อจะบรรลุเป้าหมายใน
การเป็ น ศู น ย์ ร วมวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งอย่ า งครบวงจรในใน
อนาคต ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 นี้ บริษัทได้เปิดให้เช่าพื้นที่
แล้ว ใน 3 สาขา
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สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปี 2561 เศรษฐกิจไทยทั้งปีมี GDP รวมประมาณ
4.0 - 4.2 % ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยภาคการส่งออกและ
ท่องเที่ยวมากกว่าการบริโภคในประเทศ
โดยครึ่งแรก
เติบโตมากกว่าครึ่งหลัง ทั้งนี้ก�ำลังซื้อในประเทศโดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัดยังถูกกดดันโดยหลายปัจจัยเช่นหนี้สิ้นภาค
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและราคาพืชผลเกษตรซึ่งยังอยู่ใน
ระดับต�่ำ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประชาชนและมีผลต่องบ
ประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จึง
ท�ำให้ตลาดวัสดุผลิตภัณฑ์เซรามิคมีการแข่งขันด้านราคา
สูงจากผู้ผลิตภายในประเทศและสินค้าน�ำเข้าเพื่อสร้างยอด
ขายในสภาวะที่ตลาดตึงตัว โดยทาง บริษัทฯได้สรุปภาพ
รวมสภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ดังนี้
ในครึ่งปีแรกของปี 2561 ช่วงไตรมาสแรกของทุกปี
ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของอุตสาหกรรม
และหากเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่ประเทศยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ จึงท�ำให้ปริมาณ
การผลิตและจ�ำหน่ายปรับตัวดีขึ้นจากความต้องการซื้อทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่เนื่องจากการแข่งขันที่สูงในตลาด ท�ำให้บริษัทต้อง
ใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการกระตุ้นยอดขายและส่งผลให้ราคาขาย
เฉลี่ยปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส 2 ประเทศ
ไทยเข้าสู่ฤดูฝนท�ำให้กิจกรรมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ในขณะที่การแข่งขันด้านราคายังมีอยู่ ใน
ด้านต้นทุน ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตเริ่ม
ปรับตัวสูงขึ้นช่วงปลายไตรมาสสอง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ก�ำไรขัน้ ต้นในไตรมาส 2 ต่อเนือ่ งไปถึงในไตรมาส 3
ในครึ่งปีหลังของปี 2561 ความพยายามของบริษัทที่ผลิต
สินค้าที่มีลวดลายและสีสันมากขึ้นกระเบื้องขนาดใหญ่เริ่มส่งผลส�ำเร็จ
ท�ำให้สัดส่วนการขายของสินค้ากระเบื้องขนาดใหญ่ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้น
และสามารถหนุนราคาขายเฉลี่ยของบริษัทให้สูงขึ้นในครึ่งหลังของปี ทั้งนี้
ตลอดครึ่งปีหลังของปี บริษัทยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาก๊าซ
ธรรมชาติที่สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เกือบ 30 เปอร์เซ็น
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แผนงานและกลยุทธ์ในปี 2562
ในปี 2561 ทางคณะผู้บริหารยังคงด�ำเนินงานตาม
แผนงานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการตลาด บริษัทยังคงเดิน
หน้ากลยุทธ์ทั้งขายปลีกและโครงการ ในช่องทางขายปลีก
ผ่านหน้าร้านสาขา  บริษัทได้มีการเร่งพัฒนา  ขยาย และ
ปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพิ่ม
จ�ำนวนและความหลากหลายของลวดลายสีสันของกระเบื้อง
หลายขนาด เพื่อจะมั่นใจว่าหน้าร้านมีสินค้าพร้อมขายและ

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
อยู่ตลอดเวลา  ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการใช้งบทุน
ส�ำหรับซื้อที่ดินเพื่อเดินหน้าตามแผนงานขยายสาขา  และ
เดินตามแผนงานบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการเปิด
พื้นที่ในสาขาให้ผู้ผลิตและน�ำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรา
ยอื่นๆเช่า  เพื่อจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์รวมวัสดุ
ก่อสร้างอย่างครบวงจรในอนาคต

ส�ำหรับเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2562
บริษัทยังคงเดินหน้าในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และวางเป้าหมายส�ำหรับแผนการตลาด ดังนี้
พัฒนาช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย
และขยายการเข้าถึงลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นว่า  ช่องทางขายปลีกผ่านหน้าร้าน
สาขาเกือบ 200 สาขาของบริษัทนั้นเป็นจุดแข็งและเป็นช่อง
ทางการขายที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างได้ผลเสมอมา 
ทั้งนี้บริษัทยังตระหนักถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีที่เข้า
มามีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อและการสื่อสารข้อมูลและ
ข่าวสาร
โดยบริษัทจะพัฒนาช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย
ออนไลน์ผา่ นเวปไซต์ของบริษทั ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นแคตตาล๊อค
ออนไลน์ ให้ลกู ค้าสามารถเลือกชมแบบและลาดลายกระเบือ้ ง
กว่าหลายพันรายการออนไลน์ นอกจากนี้บริษัทจะเน้นใน
ช่องทางการสื่อสารที่สามารถแจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นได้
อย่างตรงกลุ่มลูกค้า  โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ณ.จุดขาย
และสื่อออนไลน์ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงแต่
เข้าถึงลูกค้าได้จ�ำนวนมาก

ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสาขาเดิม

เนื่ อ งจากสาขาเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางในการบริ ก าร
ลูกค้า  แผนการปรับปรุงภาพลักษณ์จึงยังเป็นหนึ่งในแผน
งานที่ส�ำคัญ โดยจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสาขา  ปรับ
พื้นที่ให้โล่งสะดวกสบาย มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง เพื่อให้
สาขาให้มีความทันสมัยดึงดูดลูกค้า  รวมถึงติดเครื่องปรับ
อากาศในบางสาขา ท�ำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถใช้
เวลาเลือกซื้อของได้นานและสะดวกสบายมากขึ้น

เดินหน้าแผนงานศูนย์รวม
วัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร

บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะแบ่ ง พื้ น ที่ บ างส่ ว นของสาขาที่
บริษัทเป็นเจ้าของให้พันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้างเช่า  เพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง
อย่างครบวงจร โดยในแผนงานปีนี้จะเพิ่มสาขาให้เช่าพื้นที่
ได้อีก 5-10 สาขา จากเดิม 3 สาขาในปี 2018

มองหาช่องทางในตลาดขายส่งและโครงการ

นอกจากหน้าร้านสาขาของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังมุงเน้นที่จะเจาะตลาดโครงการและขายส่งผ่านร้านค้าย่อยซึ่งถือ
เป็นตลาดที่บริษัทยังมีช่องทางเติบโตและพัฒนาได้ โดยบริษัทมีแผนจะออกสินค้าแบรนด์ใหม่ เพื่อเจาะตลาดในส่วนของร้านค้า
ย่อยทั่วไป รวมถึงรับจ้างผลิตกระเบื้องตามที่ร้านค้าก�ำหนด และช่วยให้ความรู้ร้านค้าในด้านการบริหารสินค้าและการขาย ใน
ส่วนตลาดโครงการบริษัทเน้นการประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้รับเหมาและสถาปนิก โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกเข้าไป
พบปะพูดคุยถึงไซส์งานก่อสร้าง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปจั จุบนั สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสีย่ งนับเป็ นกระบวนการส�ำคัญที่
ช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทางบริษทั ฯ ได้ใช้หลักการบริหารความเสีย่ งเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้ทกุ หน่วยงานสร้างวัฒนธรรมและบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนการท�ำงาน เพือ่ ให้
มันใจได้
่
วา่ ทุกหน่วยงานจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จ�ำแนกหัวข้อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อ ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบ ไปด้วย ภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของราคาก๊าซธรรมชาติ
น�้ำมันเชื้อเพลิง และราคาวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต
ผลกระทบ
• ต้นทุนการผลิตที่ไม่แน่นอน
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การบริหารจัดการ
• ติดตามความเคลือ่ นไหวราคาก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันเชือ้ เพลิงอย่างใกล้ชดิ
• ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ซึง่ บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายลดอัตรา
การใช้พลังงานไว้ทร่ี อ้ ยละ 5 ต่อหน่วยผลผลิตภายในปี 2563
• เปลีย่ นกระบวนการผลิตกระเบือ้ งบุผนังแบบเผา 2 ครัง้ เป็ นกระบวนการผลิต
แบบเผาครัง้ เดียว ซึง่ ท�ำให้ประหยัดต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าใน
ขบวนการผลิตกระเบือ้ งบุผนัง
• ส�ำรองและจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิตจากแหล่งทดแทนอืน่ ๆ ทีม่ รี ะดับราคาที่
เหมาะสมและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ อีกทัง้ มีการพัฒนาสูตรการผลิต
เพือ่ ลดหรือทดแทนวัตถุดบิ ทีห่ ายากมากขึน้

2
3

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการผลิต
ผลกระทบ
• รายได้จากธุรกิจกระเบื้องเซรามิค
• ต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร
ชุมชน และสังคม
ผลกระทบ
• ความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
ของบุคลากร ชุมชน และสังคม
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ

4

ความเสี่ยงจากภาวะ
การขาดแคลนน�้ำ

5

ความเสี่ยงทางธุรกิจ
และสภาพเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการ
• ติดตามความเคลือ่ นไหวและพัฒนาระบบการผลิตกระเบือ้ งเซรามิค
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
• ปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตของทุกหน่วย
งานในบริษทั ฯ
• เพิม่ การลงทุนในระบบการผลิตแบบเครือ่ งพิมพ์ดจิ ติ อล (Digital Printing)
และอัตโนมัติ (Automatic System) เพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ มูลค่าของสินค้า
การบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีการท�ำ
ประเมิน ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่ บ่งชีอ้ นั ตรายจากการท�ำงาน
และวางระบบการบริหารความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต
• ด�ำเนินโครงการอุบตั เิ หตุเป็ นศูนย์ Zero Accident ในทุกหน่วยงาน
• ส�ำรวจ ตรวจ และติดตามสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน
ตามแผนด�ำเนินการประจ�ำปี
• ตรวจสุขภาพ และติดตามประเมินผลสุขภาพของบุคลากรภายในบริษทั ฯ
เพือ่ บ่งชีค้ วามเสีย่ งด้านสุขภาพทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
และจัดท�ำแผนป้องกันและลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
• จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรือ่ งการอพยพและดับเพลิงในบริษทั ฯ
การบริหารจัดการ
• ส่งเสริมให้เกิดนโยบายการประหยัดน�้ำทุกกระบวนการผลิต และยังจัดท�ำ
โครงการเพิม่ บ่อน�้ำดิบเพือ่ ส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในพืน้ ทีโ่ รงงาน

ผลกระทบ
• กระบวนการผลิตหยุดชะงัก
เนื่องจากน�้ำไม่เพียงพอ

ผลกระทบ
• ตลาดสินค้ากระเบื้องเซรามิคได้รับ
ผลกระทบจากสินค้าน�ำเข้า ซึ่งราคาถูก
กว่า และการเปิดการค้าเสรี ก็จะยิ่งท�ำให้
มีการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและ
คุณภาพมาก

การบริหารจัดการ
• มุง่ เน้นการพัฒนารูปแบบสินค้าเพือ่ สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิม่
การเพิม่ ช่องทางจ�ำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เป็ นการเจาะตลาดเพือ่ เข้าถึงลูกค้าและครอบคลุมลูกค้าทุกกลุม่

การท�ำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพือ่ ท�ำการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 787,741 บาท ค่าใช้
จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เป็ นค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรและการทดลองและวิจยั
ผลความส�ำเร็จของการวิจยั และพัฒนา ท�ำให้เกิดการประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดบิ และลดอัตราการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในรอบปีทผ่ี า่ นมาลง
ทางบริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการท�ำวิจยั และพัฒนา เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมการผลิต เพิม่ มูลค่าสินค้า และสามารถแข่งขันใน
ธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น
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ชือ่ บริษทั 					

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)

เลขทะเบียน				

ทะเบียนเลขที่ 0107537000742 (เดิมเลขที่ บมจ. 321)

วันก่อตัง้ บริษทั 				

วันที่ 1 สิงหาคม 2532

วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 		

วันที่ 3 มกราคม 2535 โดยใช้ชอ่ื ย่อ DCC อยูใ่ นหมวดวัสดุก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน				
					
					

913,919,154.10 บาท (เก้าร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมืน่ เก้าพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบสีบ่ าทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
9,139,191,541 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท

ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว		
					
					

652,799,395.80 บาท (หกร้อยห้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่ เก้าพัน
สามร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 6,527,993,958 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท

ประกอบธุรกิจหลักประเภท			
					
					
					
					
					
					
					
					
ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั 			
					
					
					

เป็ นผูผ้ ลิต และจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื และบุผนัง
และรับซือ้ กระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื และบุผนังและกาวยาแนวทัง้ หมดจาก
โรงงานผลิต บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
รวมทัง้ ซือ้ กระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื และบุผนังอีกส่วนหนึ่ง
จาก โรงงานผลิต บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน)
(บริษทั ย่อย) นอกจากนัน้ ยังซือ้ ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระเบือ้ ง
เซรามิค เช่น กาวยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย
จากผูค้ า้ รายอืน่ มาจ�ำหน่ายเป็ นต้น
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
http://www.dynastyceramic.com

โรงงานของบริษทั ใหญ่			
					
					

เลขที่ 54/8 หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุร ี 18230
โทรศัพท์ 036-305914-9 โทรสาร 036-263663

บริษทั ย่อย					
1. บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
โรงงานผลิตกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง		
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
					
โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
					
โรงงาน เลขที่ 3/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองไข่น้�ำ
					
อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 18140
					
โทรศัพท์ 036-371815 โทรสาร 036-371111
2. บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน)					
โรงงานผลิตกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง		
					
					
					
					
					

ส�ำนักงานใหญ่ อาคารบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9
โรงงาน เลขที่ 54/7 หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกแย้
อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 18230
โทรศัพท์ 0-3630-5249 , 03630-5979-81
โทรสาร 0-3630 -5988

นายทะเบียน				
					
					
		
			
		
			
					

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผูต้ รวจสอบบัญชี
		
					
					
					
					
เลขานุการบริษทั 				
					
					

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้อง บี 1ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
http://www.karinaudit.co.th/
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
โทรศัพท์ 02-276-9275-81 ต่อ 403 โทรสาร 02-276-0313-17
E-mail: Cattleya.sa@dynastyceramic.com

“ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษทั ทีแ่ สดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.dynastyceramic.com ”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ�ำนวน 4 ท่าน
ซึง่ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่
จะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา และ นายทศพร บรรยงค์เวทย์
เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่ การสอบทานรายการ
ระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ และค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
เพือ่ ให้บรรลุถงึ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมอย่าง
สม�่ำเสมอครบทุกท่าน จ�ำนวน 4 ครัง้ และเพือ่ ให้การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบให้มคี วามเทีย่ งธรรมและเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ซึง่ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่าได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี รวมทัง้
มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผตู้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
สามารถเข้าพบเพือ่ ปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา ซึง่ สรุปสาระส�ำคัญในการประชุมได้ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ�ำปี 2561
โดยมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ผูอ้ ำ� นวยการฝา่ ยบัญชีและฝา่ ยจัดการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
พิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทัง้ ได้ซกั ถามและได้รบั ค�ำชีแ้ จงเป็ นทีพ่ อใจในรายการทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญ
เพื่อให้ได้งบการเงินทีน่ ่ าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยทีอ่ อกตามพระราช
บัญญัตกิ ารบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ส่งผล
ให้ผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขในงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม
เมือ่ สอบทานเป็ นทีพ่ อใจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผูส้ อบบัญชีงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ ่อน
น�ำเสนอขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่ และระบบงานคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการ
บันทึกข้อมูลทางการเงินและการปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่ วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ านตามข้อ
ก�ำหนดการควบคุมภายในและอ�ำนาจหน้าทีด่ ำ� เนินการของบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอร์ทเ่ี พียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินงานตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึง่ สอดคล้องกับการประเมินของผูส้ อบ
บัญชีทไ่ี ม่ได้ตงั ้ ข้อสังเกตทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษทั
3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามแผนพบว่าผลการปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมายใน
ด้าน การพัฒนางานให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ทก่ี ำ� หนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพือ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ ในองค์กรตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ามารถ ก�ำหนด กลยุทธ์และวางแผนได้สำ� เร็จตามเป้าหมายเป็ นส่วนใหญ่ซง่ึ พิจารณาได้จากสรุป
ผลการตรวจสอบรายไตรมาสทีม่ กี ารเสนอสิง่ ทีต่ รวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่ วยงานรับตรวจในการก�ำหนดมาตรการ
แก้ไขติดตามผลท�ำให้หน่วยงานปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
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4. การสอบทานการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝา่ ยบริหารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าหน่วยงานได้มกี าร
ปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีก่ ำ� หนดไว้เป็ นทีน่ ่าพอใจ ในกรณีทม่ี กี ารปฏิบตั ติ ่างไปบ้างก็จะมีการติดตาม
ให้แก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้ยงั ได้มวี าระในการพิจารณาการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรือ่ งอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสเพื่อให้มกี ารศึกษาและให้ความเห็นต่อการก� ำหนดแนวปฏิบตั ิของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
5. การประเมินการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานการประเมินการบริหารความเสีย่ งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพบ
ว่ามีการปฏิบตั สิ อดคล้องกับข้อก�ำหนดในการบริหารความเสีย่ ง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสีย่ งโดยเฉพาะ
ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญให้ลดลงเป็ นทีย่ อมรับได้ ซึง่ เห็นได้จากผลการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ
รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการท�ำงาน โดยปจั จัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็ นประจ�ำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงือ่ นไขทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ซึง่ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอแล้ว
7. การส่งเสริมให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั มีความมุง่ มันในการบริ
่
หารงานโดยยึดหลักในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้อย่างมีจริยธรรม อีกทัง้ ยังมีชอ่ งทางการร้องเรียนทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ(Whistle
Blower) เพือ่ เป็ น การสร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ในปี 2561 พบการร้องเรียนในเรือ่ ง การไม่
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ การทุจริตเป็ นจ�ำนวนไม่มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จสิน้ ทุกเรือ่ ง และมีการจัดกิจกรรมเพือ่
สือ่ สารให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ โดยเฉพาะในเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ยังมีการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านซึง่ ส่งผลให้งานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิงป้องกันมากขึน้
8. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาเสนอผูส้ อบบัญชีรายปจั จุบนั ซึง่ พิจารณาตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษทั กรินทร์ออดิท จ�ำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ อนุมตั แิ ต่งตัง้ และก�ำหนดค่า
ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562 และจากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ�ำปี
2561 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามทีก่ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดไว้อย่างครบถ้วน
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีโ่ ปร่งใส ครอบคลุม
การปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ ง ทีช่ ว่ ยให้เกิดความมันใจว่
่ าการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
ด�ำเนินงานโดยมีระบบการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
พลเอก
(ยุทธศักดิ ์ ศศิประภา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
และก�ำกับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวปฏิบตั สิ ากล ซึง่ ได้ถอื ปฏิบตั แิ ละมีการ
พัฒนาส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่องคงไว้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม 2 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ที่
เป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี้
1.พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสูผ่ ู้
บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพือ่ น�ำไปปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องและเป็ นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ พร้อมทัง้ ตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามแผนงานตามทีค่ ณะ
กรรมการบริษทั ฯ มอบหมายและ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจ�ำปี และการลงทุนของบริษทั ฯ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการมีผลทางปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องและเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร เช่น
		
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระและเลือกตัง้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้า
		
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2562
		
• ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง
		
เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Self Assessment)
		
• ดูแลและส่งเสริมให้ดำ� เนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านคอรัปชันที
่ ก่ ำ� หนด
3. ดูแลการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายและแผนงานการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
4. ทบทวนพร้อมทัง้ สือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ข้อบังคับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพือ่ ให้เป็ นปจั จุบนั และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
ซึง่ จากผลการประเมินดังกล่าวสือ่ ให้เห็นว่า บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการและมุง่ มัน่
อุตสาหะในการยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง

								
(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
					
		
ประธานคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
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ทุม่ เท

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ ง ทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึง
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ช่วยพิจารณากลันกรองความเสี
่
ย่ งส�ำคัญ รวมถึงน�ำเสนอแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะ
สม เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องเป็ นกิจการทีม่ คี วามยังยื
่ น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2561 มีการ
ประชุมการบริหารความเสีย่ งรวม 2 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีส่ ำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งประจ�ำปีทฝ่ี า่ ยบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำ� การประเมินความเสีย่ ง
2. จัดระดับความส�ำคัญของความเสีย่ งพร้อมก�ำหนดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ ง
3. ติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ หากมีความเสีย่ งใดเพิม่ ขึน้ หรือ
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขปญั หาได้ทนั ต่อเหตุการณ์เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทีส่ ำ� คัญให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
4. สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งให้เกิดขึน้ ในองค์กร เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการ
บริหารจัดการ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความมันใจว่
่ าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มี
ความต่อเนื่องด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงมีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็ นการล่วงหน้า เพือ่ ให้บริษทั สามารถบริหาร
ความเสีย่ ง และด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ นตลอดไป

						
			

(นายจารุวตั ร ไตรถวิล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา เป็ นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน นายมนต์รกั แสงศาสตรา นายมารุต แสงศาสตรา และนายจารุวตั ร ไตรถวิล เป็ นกรรมการ ในปี
2561 ได้จดั ให้มกี ารประชุมรวม 2 ครัง้ และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีเรือ่ งส�ำคัญทีพ่ จิ ารณาสรุปได้ดงั นี้
• พิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
ทดแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
บริษทั ฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษทั และระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผถู้ อื
หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เมือ่ ครบก�ำหนด ปรากฏว่าไม่มกี ารเสนอรายชือ่ กรรมการ
• ในปี 2562 มีกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั และ นายจารุวตั ร ไตรถวิล
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา และนายจารุวตั ร ไตรถวิล 		
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี้) ได้พจิ ารณารายชือ่ บุคคลทีก่ รรมการบริษทั เสนอจ�ำนวน 4 ท่าน
ซึง่ เป็ นกรรมการเดิมทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ โดยได้พจิ ารณาคุณสมบัตเิ ป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่
นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั และ นายจารุวตั ร ไตรถวิล
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในด้านการบริหาร
มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มีประวัตกิ ารท�ำงานทีโ่ ปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย และได้ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา ทัง้ นี้ นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา และ นายจารุวตั ร ไตรถวิล
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารใน บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน)
ซึง่ เป็ นกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษทั ฯ โดยได้รบั อนุมตั ติ ามมติทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
• พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยูใ่ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันทีส่ ามารถจูงใจ และรักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ ภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั
องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
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• ก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือน และโบนัส
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี
2562 ก�ำหนดโบนัส ประจ�ำปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจ�ำปี 2561 ร่วมกับฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
บริหารให้อยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
จัดให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทัง้ คณะ)และรายบุคคล เป็ น
ประจ�ำทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ เพือ่ น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ประสิทธิภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ
โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็ นอิสระอย่าง
เพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั

						

(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยได้มกี ารพิจารณานโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะ
สมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการ
เงิน รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หุน้ และนักลงทุนทัวไป
่
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละด�ำรงรักษาไว้ซง่ึ ระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ เป็ นผูด้ แู ลรับผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงระหว่างกัน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการตรวจ
สอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับทีน่ ่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
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(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

โครงสร้างการถือหุ้นและใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุน้ ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้

ล�ำดับ
ที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

1
2
3
4
5
6
7

นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
นายมารุต แสงศาสตรา
นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
นางสาวสุภาณี ทองเปล่งศรี
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
8 นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
9 นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
10 นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรงั ค์
รวมผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก
จ�ำนวนหุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้ (หุน้ )
ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วของบริษทั (บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

31 ม.ค.60
24.510
7.353
7.353
5.038
2.723
2.838
-

% ของการถือหุน้
29 ธ.ค.60
24.510
7.353
7.353
5.038
2.887
2.613
-

28 ธ.ค.61
24.510
7.353
7.353
5.069
2.996
2.959
2.821

2.696
2.451
2.257
57.218
6,528,000,000
652,799,395.80
652,800,000
0.10

2.696
2.451
2.257
57.158
6,527,993,958
652,799,395.80
652,799,395.80
0.10

2.696
2.451
2.257
60.465
6,527,993,958
652,799,395.80
913,919,154.10
0.10

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลในประเทศ จ�ำนวน 41 ราย ถือหุน้ จ�ำนวน 604,333,049 หุน้ หรือร้อยละ 9.26
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของนิตบิ ุคคลในประเทศ คือ กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอล แค็พ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ จ�ำนวน 49 ราย ถือหุน้ จ�ำนวน 662,912,690หุน้ หรือร้อยละ 10.16
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของนิตบิ ุคคลต่างประเทศ คือ N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
รายชือ่ ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) 10
อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
นายมารุต แสงศาสตรา
นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล

% ของการถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
24.510
7.353
7.353
6.134
41

5
6
7
8
9
10

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นางสาวสุภาณี ทองเปล่งศรี
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรงั ค์
นายวิบลู ย์ วัชรสุรงั ค์
นายกันต์ธวัช วัชรสุรงั ค์
รวม

3.357
2.838
2.792
2.257
2.245
2.143
60.980

ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) จ�ำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
1. บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ชือ่ บริษทั / บุคคลผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ %
1 บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
21,495,906
96.83
2 ธนาคาร เกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
300,000
1.35
3 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
400,000
1.80
4 ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
4,094
0.02
รวม
22,200,000
100.00
2. บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ชือ่ บริษทั / บุคคลผูถ้ อื หุน้
สัดส่วนการถือหุน้ %
1 นายมนต์รกั แสงศาสตรา
6.160
2 นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง
6.160
3 นายมารุต แสงศาสตรา
6.160
4 นายวิบลู ย์ วัชรสุรงั ค์
5.623
5 นายนครินทร์ แสงศาสตรา
4.864
6 นางสาวมาลินี บุญรักษ์
4.864
7 นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชยั
4.327
8 นางสาวสุนี อนันตประกร
4.117
9 บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
4.053
10 นางพัชนี วิบลู ย์จนั ทร์
3.080
รวมผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก
49.408
จ�ำนวนหุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้ (หุน้ )
616,839,365
ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วของบริษทั (บาท)
616,839,365
ทุนจดทะเบียน (บาท)
616,839,365
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
1.00
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หลักทรัพย์ของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
• บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ ประเภทอืน่ นอกเหนือจากหุน้ สามัญ
• บริษทั ไม่มโี ครงการออกและเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพีอ่ ผูล้ งทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
(Thai Trust Fund)
• บริษทั ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
บริหารงานของบริษทั
เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

ชือ่ บริษทั

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกช�ำระ
แล้ว(บาท)

มูลค่า สัดส่วน
การลงทุน
ตราไว้ เงิน
ราคาทุน (บาท) ในบริษทั
หุน้ ละ ลงทุน
อืน่
(บาท) (%)

บริษทั ย่อย :
บมจ.ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้

300,000,000

222,000,000

10.00

96.83

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

616,839,365

616,839,365

1.00

4.05

บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด*
รวม

1,000,000
917,839,365

1,000,000
839,839,365

100.00

99.93

หมายเหตุ 1: การลงทุนในบริษทั อืน่ ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษทั ย่อย)
ทุนทีอ่ อก มูลค่า สัดส่วน
ทุนจด
ราคาทุน
และเรียก ตราไว้ เงิน
ชือ่ บริษทั
ทะเบียน
ช�ำระ
หุน้ ละ ลงทุน
(บาท)
(บาท)
แล้ว(บาท) (บาท) (%)
บริษทั ย่อย :
บริษทั โรแยลเอเซียบริค 80,000,000 80,000,000 10.00 100.00 139,985,000
แอนด์ไทล์ จ�ำกัด (1)
บริษทั ร่วม :
บริษทั บ้านสมถวิล
25,000,000 25,000,000 25.00 45.00 11,250,000
จ�ำกัด
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด :
บริษทั เซอมาส จ�ำกัด
21,000,000 21,000,000 100.00 1.50
314,300
บริษทั ที.ที.เซรามิค
600,808,896 600,808,896
1.0 8.32 50,000,000
จ�ำกัด(มหาชน)
รวม
201,549,300
(1) หยุดด�ำเนินกิจการ เมือ่ เดือนเมษายน 2560

109,479,530 ไม่ม ี
หมายเหตุ
100,054,181
1
1,063,937 ไม่ม ี
210,597,648

ค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า
(บาท)

ราคาทุน-สุทธิ
(บาท)

(60,478,126)

79,506,874

(11,250,000)

-

(21,000,000)

314,300
29,000,000

(92,728,126)

108,821,174
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
“ ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
ก�ำหนดให้บริษทั ฯจ่ายเงินปนั ผลไม่ต่ำ� กว่าร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษทั ฯและบริษทั ย่อย (Consolidated)
ทัง้ นี้ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิคจ�ำกัด (มหาชน)
จะต้องไม่มยี อดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลได้ โดยให้
พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ขออนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผลประจ�ำปี 2561 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.116 บาท จากจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 6,527,993,958 หุน้ เป็ นจ�ำนวนเงินปนั ผลรวมทัง้ ปี
752,247,299 บาท โดยได้จา่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2561 หุน้ ละ 0.089 บาท คิดเป็ นเงินทีจ่ า่ ยเป็ นเงินสดรวม
580,991,462 บาท คงเหลือจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561) อีกหุน้ ละ 0.027 บาท เป็ นจ�ำนวน
เงินทีจ่ า่ ยในงวดสุดท้ายรวม 176,255,837 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปนั ผลร้อยละ 77 ซึง่ จะมีผลเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ตามทีเ่ สนอในวาระ
สถิตกิ ารจ่ายเงินปนั ผลในรอบ 5 ปี ทีผ่ า่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผล
1.ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
2.จ�ำนวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3.ก�ำไรต่อหุน้ (บาท)
4.เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
5.เงินปนั ผลจ่ายรวมเป็ นจ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
6.อัตราการจ่ายปนั ผลร้อยละ (ร้อยละ)

ปี2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
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(บาท/หุน้ )
2561
979
6,528
0.150
0.1116
757
77

2560
1,117
6,528
0.171
0.128
836
75

2559
1,422
6,528
0.218
0.16325
1,066
75

ก�ำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ก�ำไรต่อหุน้
(บาท)

279
247
227
226
979

0.043
0.038
0.035
0.034
0.150

2558
1,372
6,528
0.210
0.210
1,371
100

มติคณะ
กรรมการอนุมตั ิ
จ่ายปนั ผล
(บาท/หุน้ )
0.033
0.029
0.027
0.027
0.116

2557
1,227
4,080
0.301
0.301
1,228
100
อัตราการจ่าย
ปนั ผล
(ร้อยละ)
77
76
77
79
77

โครงสร้างการบริหารงาน
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด และคณะจัดการ 1 ชุด ได้แก่
		
1. คณะกรรมการบริษทั
		
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
5. คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
1.คณะกรรมการบริษทั
บริษทั มีคณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา		
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		
2. พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
3. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
4. นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
5. นายทศพร บรรยงค์เวทย์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
6. นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
กรรมการ
		
7. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั 		
กรรมการ
		
8. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั
		
9. นายมนต์รกั แสงศาสตรา		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพัฒนาธุรกิจ
		
10. นายมารุต แสงศาสตรา		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาดและการขาย
		
11. นายจารุวตั ร ไตรถวิล		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผลิต
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลายประการ ซึง่ รวมถึงเรือ่ งต่อไปนี้
1.การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอืน่ อย่างเพียงพอ เพือ่ ท�ำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ และควรตัง้ ค�ำถามทีส่ ำ� คัญเพือ่ ปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี
3.กรรมการควรมีความสามารถและยินดีทจ่ี ะเรียนรูธ้ รุ กิจของบริษทั ฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
อิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กบั เรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญทุกเรือ่ ง
4.กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารควรมีกำ� หนดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง อย่างไรก็ดรี ะยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง
อาจขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยอื่นด้วย ซึง่ รวมไปถึงการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถสรรหาผูท้ เ่ี หมาะสมให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทนได้ รวมทัง้
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการท�ำงานในคณะกรรมการทีบ่ ุคคลนัน้ ๆได้สงสมมาเป็
ั่
นระยะเวลาหลาย
ปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ แม้วา่ บริษทั ฯ จะยังมิได้กำ� หนดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
อย่างเป็ นทางการ แต่บริษทั ฯ ก็มนี โยบายในเรือ่ งดังกล่าวซึง่ ก�ำหนดว่าโดยทัวไปกรรมการที
่
ไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70
ปีและไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านัน้ ซึง่ ควรจะ
พิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีสว่ นท�ำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษทั ฯ ทัง้ ในอดีต
ปจั จุบนั และอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จำ� กัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ เพือ่
ให้กรรมการสามารถอุทศิ ตนให้กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ
1.1 กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารคือกรรมการทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการเต็มเวลา
เดือนจากบริษทั ฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเท่า

และได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นประจ�ำทุก
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1.2 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือกรรมการทีไ่ ม่ได้บริหารจัดการบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ ริหาร
และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และไม่มธี รุ กิจกับบริษทั ฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯและ/หรือผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัตปิ ระการส�ำคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1.กรรมการอิสระจะต้องไม่ถอื หุน้ มากกว่าร้อยละ 1 ของหุน้ ทีอ่ อกโดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ ดังกล่าวจะจ�ำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2.กรรมการอิสระต้องไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือเป็ น
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ทร่ี บั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้อง
ห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
3.กรรมการอิสระจะต้องไม่มสี ว่ นได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อน่ื ๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทัง้ ในทางตรง
หรือทางอ้อมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
4.กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์กบั กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้
รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
5.กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่ได้เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
7.กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้
8.กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดกับบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9.กรรมการอิสระจะต้องไม่มลี กั ษณะอืน่ ใด ทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ
1.3 การแยกต�ำแหน่ง
คณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการหนึ่งคนให้เป็ นประธานกรรมการ ประธานกรรมการท�ำหน้าทีด่ แู ลการใช้นโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พจิ ารณาและจัดท�ำขึ้นตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินไปจนส�ำเร็จลุลว่ ง
กรรมการทุกคนควรมีสว่ นร่วมในการประชุมและตัง้ ค�ำถามส�ำคัญๆ ระหว่างการประชุม
แต่ละครัง้
46

อ�ำนาจของคณะกรรมการและฝา่ ยบริหารได้รบั การจ�ำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะประชุม
กันอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำและสนับสนุนฝา่ ยบริหารผ่านกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่
ยุง่ เกีย่ วกับงานประจ�ำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝา่ ยบริหาร กรรมการบริหารเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั มอบ
อ�ำนาจจากคณะกรรมการให้ทำ� งานเหล่านี้ ดังนัน้ อ�ำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารจึงสอดรับกับฝา่ ยบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
2. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
3. นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
4. นายทศพร บรรยงค์เวทย์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ เป็ นผูม้ คี วามรอบรูแ้ ละมีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ทางการเงิน ซึง่ จ�ำเป็ นต่อการท�ำงานในหน้าทีข่ องตน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระทัง้ สิน้ ในระหว่างรอบปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ผูบ้ ริหารในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ต่างเข้าร่วมการประชุมส�ำคัญทุกครัง้ ก่อน
การเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษทั ฯ ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั อ�ำนาจอย่างเต็มทีจ่ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตนซึง่ รวม
ถึงการติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ และการด�ำเนินการให้มนใจว่
ั ่ ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและการจ�ำกัดอ�ำนาจ
ทางด้านการเงินของผูบ้ ริหารเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในแต่ละปีจะมีการก�ำหนดแผนงานล่วงหน้าเพือ่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ งทางการเงินทีร่ ะบุในแผนธุรกิจประจ�ำปีของบริษทั ฯ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีห่ ลัก ดังต่อไปนี้
		
1.สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		
2.สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
		
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
		
ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั
		
ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
		
3.สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
		
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
		
4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
		
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าประชุม
		
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
		
5.พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
		
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
		
สูงสุดต่อบริษทั
		
6.จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
		
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(ก)ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษทั
			
(ข)ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
			
(ค)ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
			
ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
			
(ง)ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
			
(จ)ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			
(ฉ)จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
			
แต่ละท่าน
			
(ช)ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
			
ตามกฎบัตร (charter)
			
(ซ)รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
			
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
		
7.สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
		
8.สอบทานให้มนใจว่
ั ่ า ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
		
รวมทัง้ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีบ่ ริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
		
9.ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
3. นายมารุต แสงศาสตรา		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
4. นายจารุวตั ร ไตรถวิล		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมถึง
1.ก�ำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผูอ้ ำ� นวยการฝา่ ย และคุณสมบัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
เสนอชือ่ รับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
2.ทบทวนและเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับคัดเลือก
(ไม่วา่ จะโดยคณะ
กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ หรืออื่นๆ) เพือ่ การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ
จ�ำนวนครัง้ ทีไ่ ด้เคยด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3.เสนอและให้คำ� แนะน�ำต่อคณะกรรมการในการแต่งตัง้ กรรมการใหม่เมือ่ มีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตัง้
กรรมการคนเดิมให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั ฯ โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมใน
การท�ำงานและผลการท�ำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ
4.ประเมินรายปีวา่ กรรมการอิสระยังคงมีความเป็ นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
5.เสนอข้อมูลเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลเพียงพอเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วการเสนอกรรมการทีค่ รบวาระให้กลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6.ระบุและเสนอชือ่ ผูเ้ ข้ารับคัดเลือกเพือ่ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ เพือ่ เข้ารับหน้าทีแ่ ทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งในคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
7.ทบทวนผูท้ เ่ี ข้ารับการคัดเลือกด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
8.ให้คำ� แนะน�ำต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession plan)
ให้เป็ นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทัง้ ส�ำหรับประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ และประธาน
กรรมการบริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอโดยคณะจัดการ
9.ทบทวน และให้คำ� เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของคณะ
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กรรมการ โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างกรรมการ
อิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นอิสระ โดยค�ำนึงถึงหลักการการก�ำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆ รอบ
ปีบญ
ั ชี
10.จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็ นกรรมการอิสระ หรือมีจำ� นวนขัน้ ต�่ำตามสัดส่วน
หรือเกณฑ์อน่ื ๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องก�ำหนดไว้
11.เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
(ทีส่ ามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพือ่ น�ำไปประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการในองค์รวม เมือ่ เกณฑ์การประเมินผล
งานได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินทีเ่ หมาะสมจากคณะ
กรรมการ
ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ ในกรณีเสนอชือ่ สมาชิกใหม่ทส่ี มควรเข้ารับการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
12.สนับสนุนช่องทางส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการเสนอชือ่ ผูเ้ ข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
13.แนะน� ำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุ มตั กิ รอบก�ำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก�ำหนดรูปแบบการจ่ายค่า
ตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจ�ำปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบีย้ ต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ทีใ่ ห้แก่
		
• กรรมการซึง่ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
		
• กรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ โดยคณะกรรมการ
14.แนะน� ำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั กิ รอบก�ำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก�ำหนดรูปแบบการจ่ายค่า
ตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วย เงินรางวัลประจ�ำปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ทีใ่ ห้แก่
		
• กรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหาร
		
• ผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับรองลงมาจากกรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหาร
15.ประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ
		
• กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหาร
16.พิจารณางบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ฯ เกีย่ วกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
17.ติดตามและประเมินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารโดยค�ำนึงถึงปจั จัยต่างๆ ตามทีจ่ ะกล่าวต่อไปด้าน
ล่างนี้ อีกทัง้ รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการในครัง้ ถัดไป
		
• ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมทีจ่ ะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบ้ ริหารในการผลักดันและ
		
บริหารบริษทั ฯ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
		
• เงือ่ นไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั บริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้
		
เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้ได้ถกู น�ำมาปฏิบตั ิ
1.โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลทีย่ ตุ ธิ รรม
2.องค์ประกอบส�ำคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะน�ำมาเชือ่ มโยงกับความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ รวมถึงการน�ำผลตอบแทนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เชือ่ มโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้
3.การประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะท�ำทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถ
ทีก่ ำ� หนด
4.นโยบายและแนวทางการให้คา่ ตอบแทนจะโปร่งใสมากทีส่ ดุ เท่าทีท่ ำ� ได้ทงั ้ กับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องและผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ศกึ ษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลในตลาด เพือ่ ประกอบการพิจารณาก�ำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจ�ำปี ในการ
พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส)ให้กบั บุคคลากรเป็ นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนจะทบทวนความส�ำเร็จของบริษทั ฯ และผลการด�ำเนินงานของคูแ่ ข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในปจั จุบนั จะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจใน
ระยะยาว เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อน่ื ๆ
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4.คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายจารุวตั ร ไตรถวิล		
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา		
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
3. นายมารุต แสงศาสตรา		
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์		
กรรมการบริหารความเสีย่ งและเลขานุการ
หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
1.ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสีย่ งขององค์กรภายในกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ สามารถระบุ
ั
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การก�ำหนดและปรับปรุง
นโยบายของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
2.ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การด�ำเนินงาน และการควบคุมบัญชีทใ่ี ช้ในกลุม่
บริษทั ฯ
3.ทบทวนความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึน้ ในอนาคต
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามแผนงานความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ
5.ติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ
ั ยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
6.ทบทวนกระบวนการวางแผนส�ำรองฉุกเฉินภายในกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการก�ำหนดปจจั
พร้อมทัง้ แผนบรรเทาความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
7.ท�ำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีอ่ าจจะ
มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั ฯ
8.ตัดสินใจและให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้รบั จากกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
5.คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารและก�ำกับกิจการ จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา		
ประธานกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
		
2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการและเลขานุการ
		
3. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
		
4. นายมารุต แสงศาสตรา		
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
		
5. นายจารุวตั ร ไตรถวิล		
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
1.มีอำ� นาจสังการ
่ วางแผน และด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
2.ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ
3.ก�ำหนดแผน และแนวทางเกีย่ วกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุม่ บริษทั ฯก่อนเสนอขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
4.ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำ� เหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน โบนัส แก่ พนักงาน
5.มีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมาย
6.มีอำ� นาจอนุมตั กิ ารลงทุน การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ถาวรของกลุม่ บริษทั ฯ การจัดซือ้ จัดจ้าง การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน
การเข้าท�ำสัญญา หรือการท�ำนิตกิ รรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ บริษทั ฯ
ภายในวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเป็ นไปตามอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในกรณีทม่ี สี ว่ น
ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะต้องน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูส้ อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั
หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำ� ให้ผอู้ น่ื ส�ำคัญ
ผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1)งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2)รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ เี พือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระ
ส�ำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3)รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีด่ แี ละควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว ซึง่ ครอบ
คลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระท�ำทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการแต่งตัง้ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ให้เป็ นเลขานุการบริษทั ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่
3/2541 ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ โดยก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริต ดังต่อไปนี้
1.จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อ
พึงปฏิบตั ติ ่างๆ ของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
2.บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
3 ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
4.จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		
(ก) ทะเบียนกรรมการ
		
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
		
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
		
(ง) รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ
5.เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารรายงานต่อบริษทั ฯ
6.ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อก�ำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ และติดตามให้ม ี
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการ
7.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และด�ำเนินการเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และเพือ่ ช่วยเหลืองานทีเ่ กีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั จะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะจัดการ
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะจัดการ มีจำ� นวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
		
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา		
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
		
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพัฒนาธุรกิจ
		
3. นายมารุต แสงศาสตรา		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาดและการขาย
		
4. นายจารุวตั ร ไตรถวิล		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผลิต / ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
						
ฝา่ ยผลิตโรงงานไทล์ทอ้ ปฯ
		
5. นายสุธี บุนนาค			
รองกรรมการผูจ้ ดั การศูนย์วจิ ยั และเทคนิค
		
6. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบัญชีและการเงิน
		
7. นายชวลิต ปิดทอง		
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิตโรงงานไดนาสตีฯ้
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8. นายสมนึก สุรยิ ะกุล		
						
		
9. นางพบคุณ เกาไศยนันท์		
		
10. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
		
11. นางสาวน้อง คล่องวิชา		
		
12. นางปิยรัตน์ เชียงโกมลคีต
		
13. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้
และโรงงานไทล์ทอ้ ปฯ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดหา
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยระบบ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยเทคนิค (รักษาการ)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝา่ ยบัญชี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน (เลขานุการ)

คณะจัดการบริษทั ได้รบั แต่งตัง้ จากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็ นผูม้ หี น้าทีค่ วบคุม ติดตามผลการ
ด�ำเนินงาน ให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการ
โดยทัวไป
่ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี (ในรอบปี 2561 มีการประชุมรวม 7 ครัง้ ) การประชุม
พิเศษจะจัดขึน้ ตามความจ�ำเป็ นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบประจ�ำปี
รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาล เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมและส่งวาระการ
ประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม
เลขานุการบริษทั จะจดบันทึกการประชุม ซึง่ จะส่งให้กบั กรรมการก่อนการประชุมในครัง้ ถัดไป รายงานการประชุมจะ
ได้รบั การลงมติในการประชุมครัง้ ต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการก�ำหนด
ให้สมาชิกทุกคนอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอให้กบั งานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องกรรมการ และพยายามอย่างสุด
ความสามารถทีจ่ ะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) มีดงั นี้

รายชือ่ กรรมการ

1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
2. พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
3. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
4. นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
5. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
7. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
8. นายมารุต แสงศาสตรา
9. นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
10. นายทศพร บรรยงค์เวทย์
11. นายจารุวตั ร ไตรถวิล
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การประชุมคณะกรรมการในปี 2561
คณะกรรม
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
การประชุม
การบริษทั ฯ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สามัญผูถ้ อื
รวม 7 ครัง้ ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารและ บริหารความ หุน้ ในปี
รวม 4 ครัง้ ก�ำหนดค่า ก�ำกับดูแล
เสีย่ งฯ
2561
ตอบแทน
กิจการ
รวม 2 ครัง้
รวม 2 ครัง้ รวม 2 ครัง้
7/7
2/2
2/2
1/1
7/7
4/4
1/1
7/7
4/4
1/1
7/7
1/1
7/7
1/1
7/7
2/2
1/1
7/7
2/2
2/2
2/2
1/1
7/7
2/2
2/2
2/2
1/1
7/7
4/4
1/1
7/7
4/4
1/1
7/7
2/2
2/2
2/2
1/1

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) ในปี 2561 มีดงั นี้
บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน)
(มหาชน)
การประชุม
รายชือ่ กรรมการ
การประชุม
การประชุมคณะ
การประชุม
คณะกรรมการ
สามัญผูถ้ อื หุน้
กรรมการบริษทั ฯ
สามัญผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ
ในปี 2561
รวม 6 ครัง้
ในปี 2561
รวม 6 ครัง้
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
3. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
4. นายมารุต แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
5. นายจารุวตั ร ไตรถวิล
6/6
1/1
6/6
1/1
*นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็ น เลขานุการบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
เท่านัน้
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ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ

ส�ำนักเลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร
และก�ำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิศวกรรม
DCC / TTOP
นักลงทุนสัมพันธ์

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยระบบ

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต TTOP

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต DCC

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลา
ดและขาย

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดหา

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝา่ ยผลิต

ส่วนการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
่ฝายบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
่ฝายการตลาดและการขาย

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยเทคนิค

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ศูนย์วจิ ยั และเทคนิค

ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารบริษัท  
และ ค่าสอบบัญชี
นโยบายของคณะกรรมการ คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย
ทีค่ าดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการท�ำหน้าทีด่ งั
กล่าว ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้
เพือ่ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ซึง่ จะต้องปฏิบตั ภิ าระหน้าทีท่ ก่ี �ำหนดโดยกฎหมาย
และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบตั ติ าม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความ
ทุม่ เท รวมทัง้ ให้คณ
ุ ค่า (Value) ทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรก�ำหนดหลักเกณฑ์
ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็ นสองส่วน ดังนี้
1.ค่าเบีย้ ประชุม (Meeting Allowance) เป็ นค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยให้
เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
1.1 ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในอัตราส่วนทีส่ งู กว่ากรรมการ
และอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรก�ำหนดไว้เป็ นนโยบายทีช่ ดั เจนและมีการเปิดเผยให้เป็ นทีท่ ราบโดยทัวไป
่
1.2 ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจก�ำหนดอัตราค่า
เบีย้ ประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต�่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการมีจำ� กัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม
1.3 ระดับของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ระดับของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ควรอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้กรรมการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีจ่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่าทีม่ นใจว่
ั ่ า จะสามารถอุทศิ เวลาในการเข้าร่วมประชุมและท�ำหน้าทีข่ องกรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิผล บริษทั ฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการของบริษทั ชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ
2.ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors’ remuneration) เป็ นค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการปีละครัง้ โดยเชือ่ มโยงกับ
มูลค่าทีส่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เช่น มูลค่าของบริษทั หรือเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น (ตารางอยูห่ น้าถัดไป)
(1) นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริษทั ฯ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
(2) นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
และได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามสัดส่วน
(3) นายทศพร บรรยงค์เวทย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
และได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามสัดส่วน
(4) นายจารุวตั ร ไตรถวิล ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560
และได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามสัดส่วน
(5) นายโยธิน จ๋วงพานิช ครบวาระและลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
และได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามสัดส่วน
(6) นายผจญ ขจิตสาร ครบวาระและลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
และได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามสัดส่วน
(7) นายสัญชัย เจนจรัตน์ ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
และได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามสัดส่วน
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รวม

1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
2. พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
3. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
4. นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
5. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (1)
7. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
8. นายมารุต แสงศาสตรา
9. นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ (2)
10. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ (3)
11. นายจารุวตั ร ไตรถวิล (4)
12.นายโยธิน จ๋วงพานิช (5)
13.นายผจญ ขจิตสาร (6)
14.นายสัญชัย เจนจรัตน์ (7)

รายชือ่

3,920,000

-

-

-

420,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000

เบีย้ ประชุม
คณะ
กรรมการ
บริษทั

840,000

4,750,000

9,510,000

ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
กรรมการ
คณะ
และ
รวม
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
600,000 1,020,000
240,000
300,000
890,000
200,000
300,000
850,000
300,000
650,000
300,000
650,000
600,000
950,000
600,000
950,000
600,000
950,000
200,000
200,000
750,000
200,000
200,000
750,000
250,000
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
300,000

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)

-

300,000
300,000
300,000
-

125,000

-

300,000
300,000
300,000
-

300,000

1,560,000

-

-

3,035,000

150,000

150,000
1,475,000

-

-

425,000

-

-

600,000
600,000
600,000

-

-

-

-

660,000

รวม

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
กรรมการ
คณะ
และ
กรรมการ
กรรมการ
บริษทั
บริหาร
360,000
300,000

บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)

1,200,000

-

-

-

240,000

-

-

240,000
240,000
240,000
240,000

เบีย้ ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั

บมจ.
โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม
(บริษทั ย่อย)

13,745,000

1,920,000
890,000
850,000
650,000
650,000
1,790,000
1,790,000
1,790,000
750,000
750,000
1,265,000
100,000
100,000
450,000

รวมทัง้ สิน้

ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน เห็นสมควรเสนอค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา ในอัตราดังนี้ คือ
บาท / ครัง้ / คน
เสนอปี 2562
ปี 2561

ค่าเบีย้ ประชุม
1. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการชุดย่อย
(เฉพาะกรรมการภายนอก)

%เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

60,000

60,000

-

40,000

40,000

-

50,000

50,000

-

30,000

30,000

-

และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 แก่กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
พิจารณา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี
1. ค่าตอบแทนประจ�ำปี-กรรมการ รวม 11 คน
2. ค่าตอบแทนประจ�ำปี-กรรมการบริหาร รวม 5 คน

บาท / คน
เสนอปี 2561
ปี 2560
300,000
300,000
300,000
300,000

%เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
-

โดยก�ำหนดให้จา่ ยค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้ ทัง้ นี้โดยให้มผี ลตัง้ แต่การประชุมครัง้ แรกใน
ปี 2562 ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี ให้จา่ ยเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทำ� การของบริษทั ในวันที่ 24 เมษายน 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษทั

จ�ำนวนผูบ้ ริหาร (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินเดือน/โบนัส/กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ/สวัสดิการ
(ล้านบาท)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

7

7

19.73

20.81

(5.19)

บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้

3

4

7.71

8.24

(6.43)

บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม *

5

5

5.36

2.46

117.89

31.51

4.09

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์

รวม

-

32.80

*ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมตั ใิ ห้ กรรมการและผูบ้ ริหารรวม 5 คนเข้าเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) โดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทนใดๆ ในปี 2560 และเริม่ ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจาก บริษทั
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1
ธันวาคม 2560 เป็ นต้นมา
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บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็ นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยมีผลตอบแทนของพนักงานในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี
2560 ดังนี้

บริษทั

ผลตอบแทนพนักงานรวม
ปี 2561 (ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงานรวม
ปี 2560 (ล้านบาท)

%ผล
ตอบแทน
เพิม่ /
รวมทัง้ สิน้
(ลด)

โรงงาน/
สาขา

สนญ.

รวมทัง้ สิน้

โรงงาน/
สาขา

สนญ.

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

542.85

50.17

593.02

535.19

59.10

594.29

(0.21)

บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้

243.67

5.89

249.56

266.63

8.95

275.58

(9.44)

บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

93.36

1.62

94.98

103.45

30.4

133.58

(29.04)

98.45

1,033.72

(6.59)

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์

รวม

879.88

57.68

937.56

905.27

จ�ำนวนพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีดงั นี้

บริษทั

จ�ำนวนพนักงานรวม
ปี 2561 (คน)

จ�ำนวนพนักงานรวม
ปี 2560 (คน)

%ผล
ตอบแทน
เพิม่ /
รวมทัง้ สิน้
(ลด)

โรงงาน/
สาขา

สนญ.

รวมทัง้ สิน้

โรงงาน/
สาขา

สนญ.

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

2,204

121

2,325

1,991

117

2,108

10.29

บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้

662

7

669

672

7

679

(1.47)

บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

221

7

228

361

15

376

(39.36)

139

3,163

1.87

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์

รวม

3,087

135

3,222

3,024

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (บาท/ปี)
ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี)
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ : บริษท
ั ย่อย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษท
ั ย่อย
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษท
ั ย่อยของ RCI

ค่าบริการอืน่
รวมค่าสอบบัญชี

เสนอปี 2562*
1,750,000
530,000
990,000
30,000
ไม่ม ี
3,300,000

ปี 2561
1,635,000
510,000
924,000
30,000
ไม่ม ี
3,099,000

%เพิม่ (ลด)
7.0 %
3.9 %
7.1 %
6.5 %
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ส�ำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารใช้บริการอืน่ จากส�ำนักงาน
สอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด และจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
* ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เสนอ ผูส้ อบบัญชี ของ บริษทั กรินทร์
ออดิท จ�ำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิม (นับเป็ นปีท่ี 3) ให้คณะกรรมการบริษทั เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2562
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี / เลขทะเบียน
ส�ำนักงานสอบบัญชี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี

ปี 2561
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
/ 3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2560
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
/ 3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2559
นส.กัญญาณัฐ ศรีรตั น์
ชัชวาลย์ / 6549
บจ.แกรนท์ ธอนตัน
ไม่มเี งือ่ นไข

* ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) เสนอ ผูส้ อบบัญชี ของ
บริษทั กรินทร์ออดิท จ�ำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิม (นับเป็ นปีท่ี 5) ให้คณะกรรมการบริษทั เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี / เลขทะเบียน
ส�ำนักงานสอบบัญชี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
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ปี 2561
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
/ 3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2560
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
/ 3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2559
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
/ 3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

บริษัทย่อย
บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือ
1.บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน)
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของบริษทั ใหญ่ ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษทั บางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน
ซึง่ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 96.83 เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค
จ�ำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จากบริษทั ย่อยทัง้ 3 แห่ง ซึง่ บริษทั ถือหุน้ มากกว่า
ร้อยละ 95 คือ บริษทั พิคแอนด์เปย์ จ�ำกัด บริษทั เมืองทองเซรามิค จ�ำกัด และ บริษทั เวิลด์ไวด์เซรามิค จ�ำกัด โดย
บริษทั ย่อยทัง้ 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในปี 2561 บริษทั พิคแอนด์เปย์ จ�ำกัด และ
บริษทั เมืองทองเซรามิค จ�ำกัดได้ชำ� ระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว ส่วน บริษทั เวิลด์ไวด์เซรามิค จ�ำกัด อยูใ่ นระหว่างด�ำเนิน
การช�ำระบัญชี
2.บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมตั ใิ ห้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอำ� นาจควบคุมนโยบาย
ต่างๆ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องจัดท�ำงบการเงินรวมโดยน�ำ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) และ
บริษทั ย่อย มารวม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา โดยบริษทั ฯยังไม่มกี ารลงทุนในหุน้ ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 4.05
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชือ่ กรรมการ

1.นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา

DCC
TTOP
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
บริหาร
บริหาร
-ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการอิสระ /
2.พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา ประธานกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการอิสระ/
3.นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
4.นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
5.นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการตรวจสอบ
6.นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล กรรมการ
7. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั กรรมการ

RCI
-ประธานกรรมการ
บริหาร

RABT
-กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายชือ่ กรรมการ

DCC

TTOP

RCI

RABT
-

-กรรมการบริหาร

-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษทั ฯ

-เลขานุการบริษทั ฯ

9.นายมนต์รกั แสงศาสตรา

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
พัฒนาธุรกิจ

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
พัฒนาธุรกิจ

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
พัฒนาธุรกิจ

10.นายมารุต แสงศาสตรา

-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหาร
กรรมการ
่
่
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการ -ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการ -ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการ
ตลาดและการขาย
ตลาดและการขาย
ตลาดและการขาย

11.นายจารุวตั ร ไตรถวิล

-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหาร
กรรมการ
-ประธานคณะกรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผลิต -ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผลิต
บริหารความเสีย่ ง
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผลิต

8.นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา -เลขานุการบริษทั ฯ

กรรมการ

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) = DCC
บริษทั ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุน้ ร้อยละ 96.83)
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุน้ ร้อยละ 4.05 และมีอำ� นาจควบคุม)
บริษทั โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด = RABT (RCI ถือหุน้ ร้อยละ 100)
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี   
บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 - สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 - การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 – การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้มอบหมายให้ฝา่ ยจัดการออกเป็ นคูม่ อื หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตัง้ แต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝา่ ยพัฒนา
ธรรมาภิบาลเพือ่ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องรับทราบ และยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั มิ าโดยตลอด สาระส�ำคัญของการก�ำกับดูแล จะเน้นในเรือ่ งจริยธรรมการท�ำธุรกิจ และควบคุมการด�ำเนินงานของ
บริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุม ตลอดจนข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ก�ำกับดูแลและติดตามให้ฝา่ ยจัดการ
ด�ำเนินการตามวิสยั ทัศน์ และนโยบายธุรกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษทั ให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการของบริษทั อยูภ่ ายในอ�ำนาจด�ำเนินการของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับจัดการ โดย
มีการก�ำหนดอ�ำนาจกระท�ำการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการเอาไว้เป็ นหลักปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ กรรมการผูจ้ ดั การมีการประชุมร่วมกับผู้
บริหารระดับฝา่ ยเป็ นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ร่วมกันกลันกรองงานของบริ
่
ษทั ทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามงานตามข้อเสนอ
แนะและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ในส่วนการก�ำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษทั ย่อยทัง้ หมดกระท�ำโดยผ่านบุคลากรของบริษทั ฯทีส่ ง่ เข้าไป
เป็ นกรรมการในบริษทั นัน้ ๆขอบเขตอ�ำนาจการควบคุมของบริษทั
ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนกรรมการและเป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั นัน้ โยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
บริษทั ฯได้อำ� นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ด้วยวิธกี ารและมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและ
เชือ่ ถือได้โดยให้สทิ ธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ การได้รบั ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษทั การเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั การแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ ระชุมอย่างเป็ นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ ำ� คัญและ
มีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียง
ตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยแต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษเหนือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ นอกเหนือจาก
สิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯยังได้ดำ� เนินการในเรือ่ งอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1.การก�ำหนดการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลา
ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชี และในกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษ
ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรณีไป
ทัง้ นี้ในปี 2561 ได้มกี ารจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวม 1 ครัง้ แบ่งเป็ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
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2.ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2562 โดยบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง โดยในกรณีทบ่ี รรจุเป็ นวาระการประชุมบริษทั จะแจ้งในหนังสือ
นัดประชุมว่าเป็ นวาระทีก่ ำ� หนดโดยผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอวาระเข้ามา ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยผลการเสนอวาระ
การประชุมให้ทราบโดยทัวกั
่ นแล้ว เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2562 ทีผ่ า่ นมา
3.การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั ข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในเว็บไซต์ของบริษทั และจัดส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (ส�ำหรับปี 2561 บริษทั จัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน) และลงประกาศหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ยังได้ชแ้ี จงพร้อมระบุ
ข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมทีบ่ ริษทั จัดส่งให้ ดังนี้
		
• สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างชัดเจน
		
• บริษทั ได้ระบุวตั ถุประสงค์/เหตุผล รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ
		
• ส�ำหรับการเสนอขออนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผล บริษทั ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล, อัตราเงินปนั ผล
		
ทีเ่ สนอจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
		
• เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบของ
		
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ได้ให้รายละเอียดชือ่ ผูส้ อบบัญชี พร้อมประเด็นเกีย่ วกับ
		
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและค่าบริการของผูส้ อบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
		
• ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
		
เป็ นรายบุคคล อีกทัง้ ระบุชอ่ื พร้อมประวัตกิ รรมการทีต่ อ้ งการเสนอแต่งตัง้ ให้ทราบ
4.ก่อนด�ำเนินการประชุม บริษทั ได้ชแ้ี จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถามทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละวาระ
5.ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ได้บนั ทึก การแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน รายชือ่ กรรมการ
และผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม มติทป่ี ระชุมและจ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน ค�ำถามค�ำตอบของ
ผูถ้ อื หุน้ ในการซักถามประเด็นต่างๆ พร้อมทัง้ เปิดเผยให้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย นัก
ลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เป็ นเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯค�ำนึงถึงและพยายามสร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะกับผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย คือ การก�ำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็ นผูม้ หี น้าทีด่ แู ลผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อย ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ของบ
ริษทั ฯ ซึง่ กรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาด�ำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง เช่น หากเป็ นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะ
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธเี ยียวยาทีเ่ หมาะสม หรือกรณีทเ่ี ป็ นข้อเสนอแนะทีก่ รรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่าเป็ นเรือ่ งส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรือ่ ง
ดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก�ำหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯยังได้ดำ� เนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ เพิม่ เติมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น
2.1 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ซึง่ บริษทั เสนอรายชือ่ ไว้ 2 ท่าน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
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แบบหนึ่งแบบใดทีไ่ ด้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถก�ำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด และผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถ
ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ได้
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ได้จดั ท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประชุมเป็ นภาษาอังกฤษเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษทั ฯด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้กำ� กับดูแลให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มันได้
่ วา่ สามารถรับรูส้ ทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทัง้ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ใน
กฎหมาย และทีไ่ ด้กำ� หนดแนวทางไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทัง้ รับผิด
ชอบดูแลให้มนใจได้
ั่
วา่ สิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ผูใ้ ช้
สินค้าและบริการ และผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน สิทธิทก่ี ำ� หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษทั เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบ
จ�ำนวนหุน้ สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมแล้ว ยังได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในฐานะเจ้าของบริษทั ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การรวบรวมเพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
พนักงาน บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี า่ และมุง่ มันที
่ จ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมใิ จและเชือ่ มันในองค์
่
กร ในปีทผ่ี า่ นมาบริษทั ฯได้จดั ท�ำโครงการต่างๆ เพือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ และรับมือกับ
สภาวะเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน
ลูกค้า บริษทั ฯมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะให้ผใู้ ช้สนิ ค้าและบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุง่ มัน่
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ น รวมทัง้ จัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะสินค้า ค�ำปรึกษา วิธกี ารแก้
ั
ปญหา และรับข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
คูค่ า้ บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริตโดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญา จรรยาบรรณ และค�ำมันที
่ ่
ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพและตรงตามก�ำหนดเวลา
คูแ่ ข่งทางการค้า บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โดยยึดมันในการด�
่
ำเนินธุรกิจด้วยความเป็ น
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปีทผ่ี า่ นมาบริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและหน้าทีท่ พ่ี งึ มีรวมทัง้ ข้อตกลงการกูย้ มื เงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทาง
ธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็ นต้น
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)และบริษทั ในเครือ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส ยึดมันคุ
่ ณภาพทีด่ ขี องสินค้าเป็ นส�ำคัญ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้
ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และ จรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั ไดนาสตีฯ้
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บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มันในการต่
่
อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ และก�ำหนดให้บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันดั
่ งกล่าว ซึง่ ครอบคลุม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า กลุม่ บริษทั ไดนาสตีฯ้ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนิน
การทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรม และเพือ่ ให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ จึงได้จดั ท�ำ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน”
่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยังยื
่ น
นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำ� มัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดซึง่ ไม่เหมาะสม อันเป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็ นการกระท�ำเพือ่ ประโยชน์
ส่วนตัวหรือผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
1.สร้างจิตส�ำนึกและสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กร ทราบถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้
่ แก่สาธารณชนทราบ
2.ให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่างสม�่ำเสมอ และให้มกี ารทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ
และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1.คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝงั จนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
2.คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด มีความรัดกุมเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3.กรรมการผูจ้ ดั การ คณะจัดการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนด และ ทบทวนให้มรี ะบบ
และให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
แนวทางปฏิบตั ิ
1.กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ติ าม เพือ่ เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี รวมทัง้ ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยดึ ถือเป็ นค่านิยมขององค์กร
2.พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชันต้
่ องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ ต้องมีสว่ นร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ประพฤติมชิ อบในองค์กร
3.กลุม่ บริษทั ไดนาสตีฯ้ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ จะไม่ถกู ลด		
ต�ำแหน่ง ลงโทษ แม้การกระท�ำนัน้ จะท�ำให้บริษทั ฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.ผูท้ ก่ี ระท�ำคอร์รปั ชัน่ เป็ นการท�ำผิดจรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั ฯไดนาสตี้ ซึง่ จะต้องได้รบั โทษทางวินยั ตามระเบียบ
ทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิดตามกฎหมาย
5.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กบั พนักงานในหน่วยงาน รวมทัง้ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม�่ำเสมอ
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญเรือ่ งการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็ นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งมีการควบคุมและก�ำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็ นสารสนเทศทางการเงิน
และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ ถือได้และทันเวลา ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆ ทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่
กฎหมายกฎเกณฑ์ ข้องบังคับทีบ่ ริษทั ถือปฏิบตั นิ นั ้ มีความถูกต้องและเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชือ่ มันในการด�
่
ำเนินธุรกิจที่
โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น
1.เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2.จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คกู่ บั รายงานผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี
3.ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องซึง่ เป็ นส่วน
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยให้บริษทั ทราบผ่านเลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำการเก็บ
รักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
4.คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้ -ขายหุน้ / ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้
5.เปิดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
6.เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะอนุกรรมการและจ�ำนวนครัง้ การเข้าประชุมเป็ นรายบุคคล
7.เปิดเผยโครงสร้างการด�ำเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างชัดเจน
8.เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็ นรายบุคคล
9.เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ รูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่า
ตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
10.เปิดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
11.รายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
12.เปิดเผยโครงการลงทุนทีส่ ำ� คัญต่างๆ และผลกระทบทีม่ ตี ่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ยังคงยึดมันแนวปฏิ
่
บตั เิ รือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เพือ่ เป็ นการจัดระเบียบการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ให้เป็ นระบบ และป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถกู ต้อง
รวมทัง้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ มันใจได้
่
วา่ การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯมีความถูกต้อง
ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดยก�ำหนดให้
มีบุคคลทีม่ สี ทิ ธิเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยสูส่ าธารณะ
ก�ำหนดช่วงเวลาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษก่อน
ก�ำหนดเวลาทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญออกสูส่ าธารณะ
ซึง่ รายละเอียดของแนวปฏิบตั ไิ ด้เผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและบุคคล
ทัวไปทราบบนเว็
่
บไซต์บริษทั ฯ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั มุ่งสร้างความสัมพันธ์กบั นักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผูถ้ อื หุน้ และกลุ่มนักลงทุน
ต่างๆ โดยอยูบ่ นหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็ นจริง ทัวถึ
่ ง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จดั ตัง้
่ฝายนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ดูแลในเรือ่ งนี้โดยเฉพาะ
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ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
ฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ได้จดั ท�ำ http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/ เว็บไซต์นกั
ลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม�่ำเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษทั ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่นกั ลงทุนและนัก
วิเคราะห์ อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจ�ำปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้งก�ำหนดการจัดการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ข้อมูลหุน้ การจ่ายเงินปนั ผล หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น
ในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษทั มีการก�ำกับและตรวจสอบเพือ่ ให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศทีส่ ำ� คัญของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที นอกจากทีบ่ ริษทั ได้เผยแพร่
ข้อมูลตามสือ่ ต่างๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดแล้ว บริษทั ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เข้าร่วมโดยผู้
บริหารของบริษทั ให้แก่นกั ลงทุน
ฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ได้ทำ� หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นัก
วิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ในปี 2561 ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1.การประชุมนักวิเคราะห์เพือ่ ชีแ้ จงผลงานการด�ำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงินค�ำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝา่ ยจัดการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจ�ำนวน 2 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วม
ประมาณ 25 คนต่อครัง้
2.การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน จ�ำนวน 3 ครัง้ มีสอ่ื มวลชนเข้าร่วมประมาณ 5 รายต่อครัง้
3.การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ประเทศฮ่องกง ช่วงวันที1่ 4 สิงหาคม 2561 และประเทศสิงคโปร์
ช่วงวันที่ 21 กันยายน 2561 จัดโดยหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จ�ำนวน 2 ครัง้ มีนกั วิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วม
ประมาณ 30 ราย ต่อครัง้ การประชุม
4.การเข้าพบและให้ขอ้ มูล (Company Visit) จ�ำนวน 25 ครัง้
5.การให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จ�ำนวน 10 ครัง้ แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ทงั ้ จากในประเทศ
และต่างประเทศ
6.การสัมภาษณ์คอลัมน์ออกสือ่ / สิง่ พิมพ์ จ�ำนวน 5 ครัง้
โดยหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถติดต่อโดยตรงทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์
IR@dynastyceramic.com
โทรศัพท์: 02-2769275 ต่อ 251
โทรสาร : 02-2760313
ผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้ง
(1) ธุรกรรมทีอ่ าจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งหรืออาจมีธรุ กรรมซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ/หรือธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็ นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�ำในลักษณะเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั
บริษทั ฯและด�ำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีก่ บั บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
บริษทั ฯก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียซึง่ มีเนื้อหาสรุปเกีย่ วกับการถือครอง
หุน้ และการเป็ นกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ซึง่ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กบั บริษทั ฯ เพือ่ ติดตามรายการเกีย่ วโยงหรือรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเกิดขึน้
กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าใหม่ของบริษทั ฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
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ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงของบุคคลเกีย่ วโยงและญาติสนิท
กรรมการและผูบ้ ริหารจะส่งรายงานทีแ่ ก้ไขใหม่ให้
บริษทั ฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือหุน้ ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุก
สิน้ ไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุน้ ของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุก
ไตรมาส
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึง่ รวมถึงจ�ำนวนเงิน คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรม
เหตุผลของการท�ำธุรกรรม และความจ�ำเป็ นของธุรกรรมในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ และในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพือ่ หาผลประโยชน์สว่ นตัว
ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใดๆ ทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กบั บริษทั ฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใดทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พจิ ารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรือ่ งทีอ่ าจมีการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ของกรรมการเหล่านัน้ กับบริษทั ฯ
คณะกรรมการและฝา่ ยบริหารยังได้เน้นย�ำ้ การพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั
ซึง่ หมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย อย่างรอบคอบและไม่มอี คติ
(2) การก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการของบริษทั ได้กำ� หนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่ วข้องซึง่ หมายถึงคณะกรรมการบริษทั ฝา่ ยจัดการ และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั ขณะท�ำงานในต�ำแหน่งของตน
เพือ่ หาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือเพือ่ จัดตัง้ ธุรกิจทีแ่ ข่งหรือเกีย่ วข้องกับธุรกิจของ บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่
ส�ำคัญเพือ่ ซือ้ หรือขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านัน้ อย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ขอ้ มูล
ภายในแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน่ เพือ่ ซือ้ หรือขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายและการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
•บริษทั ฯมีโครงสร้างการถือหุน้ ทีช่ ดั เจน โปร่งใส ไม่มกี ารถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จึงไม่ทำ� ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างทางการถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยไว้ในรายงานประจ�ำปี
อย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
•มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษทั ฝา่ ยบริหาร และผูถ้ อื หุน้ จึงท�ำให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารคนใดคนหนึ่งมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์
ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังพิจารณา ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
•การก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยมีบทก�ำหนดลงโทษชัดเจนทีผ่ บู้ ริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือน�ำไปใช้
ประโยชน์สว่ นตน
•จรรยาบรรณบริษทั ฯได้ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมส�ำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯหรือใช้เวลา
ท�ำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างเป็ นประจ�ำเพือ่ ประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือบุคคลอืน่ โดยไม่มเี หตุ
อันควร และไม่เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมสูงสุด และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎและระเบียบ
ทัง้ หมด คณะกรรมการมีหน้าทีห่ ลักในการก�ำกับและก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯทัง้ นี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นการด�ำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ คณะกรรมการพึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1.ดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพือ่ ให้การด�ำเนิน
กิจกรรมทัง้ หมดเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้จดั ท�ำและก�ำหนดไว้ใน
คูม่ อื จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
2.บริหารการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3.จัดท�ำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การด�ำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
4.ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการตรวจสอบบัญชีและ
การบัญชีทใ่ี ช้ในการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั ฯ
5.ประเมินปจั จัยความเสีย่ งส�ำคัญ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และทบทวนมาตรการเพือ่ น�ำมา
แก้ไขและบรรเทาความเสีย่ งดังกล่าว
6. ประเมินผลการท�ำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานตามความจ�ำเป็ น ตามแบบ
ประเมินตนเอง เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Self-Assessment)
เป็ นประจ�ำทุกปี
7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน
8. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ หมาะสมเพือ่ บริหารธุรกิจของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการได้มอบหมายอ�ำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารซึง่ จะท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้เป็ นไปตามแผน ค�ำสังหรื
่ อทิศทางอย่างหนึ่ง
อย่างใดของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ งและความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ เ่ หมาะสมกับบริษทั ฯ ทีด่ ำ� เนินอยูใ่ นปจั จุบนั โดยคณะกรรมการจะท�ำงานร่วม
กับฝา่ ยบริหารอย่างใกล้ชดิ ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้สอ่ื สารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางทีห่ ลาก
หลาย พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกเพือ่ แจ้งเรือ่ งการพบเห็นการกระท�ำทีเ่ ป็ นการละเมิด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึง่ ครอบคลุมถึงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแส (Whistle Blower Policy)
ด้วย
การประเมินของคณะกรรมการ
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯประกอบไปด้วยกรรมการ 11 คน กรรมการอาจได้รบั การเลือกตัง้ ซ�้ำทุกๆ 3 ปี โดยค�ำนึง
ถึงองค์ประกอบหลายอย่าง โดยสิง่ หนึ่งทีส่ ำ� คัญคือความสามารถทีจ่ ะมีสว่ นร่วมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการได้มกี ารประเมินผลการท�ำงานของคณะกรรมการทัง้ ของคณะกรรมการทัง้ ชุด และ การประเมินตนเอง
ของกรรมการอย่างเป็ นทางการส�ำหรับรอบประจ�ำปี 2561 โดยเลขานุการบริษทั ฯ เป็ นผูด้ ำ� เนินการส่งแบบประเมินผลงานของ
คณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มทีต่ อบกลับมาจะส่งให้เก็บไว้ทเ่ี ลขานุการบริษทั
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หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมิน
แบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมการได้น� ำ แนวทางจากส�ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการด�ำเนินการ แบ่งเป็ นเรือ่ งหลักๆ 6 ประเด็น ได้แก่
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.การประชุมคณะกรรมการ
4.การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ
5.ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ สิง่ ทีใ่ ห้ความสนใจเป็ นพิเศษส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการหรือการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั
ซึ่ง ผลการประเมิน นั น้ คณะกรรมการบริษัท ได้วิเ คราะห์ แ ละหาข้อ สรุ ป เพื่อ ก� ำ หนดมาตรการในการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการต่อไป
บริษทั ฯได้จดั ท�ำคูม่ อื กรรมการบริษทั ซึง่ รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกีย่ วกับกรรมการบริษทั ตลอดจน
แนวปฏิบตั ติ ่างๆ เพือ่ ให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ หลักการและแนวปฏิบตั ใิ นต�ำแหน่งหน้าทีข่ องกรรมการทัง้ หมด ซึง่
แจกให้กบั กรรมการบริษทั ทุกคนเพือ่ เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น ในกรณีทม่ี กี รรมการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ รายใหม่ บริษทั ฯได้กำ� หนดแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั
เพือ่ ให้กรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่ง สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้อย่างเร็วทีส่ ดุ โดยมีเลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรือ่ งต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้
1.รวบรวมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็ นเกีย่ วกับกรรมการเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งที่
เกีย่ วข้องกับกรรมการ
2. จัดส่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็ นในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับกรรมการบริษทั เช่น ข้อบังคับบริษทั คูม่ อื กรรมการ
บริษทั คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน สรุปผลการด�ำเนินงาน เป็ นต้น เพือ่ ให้กรรมการมีขอ้ มูลอ้างอิงและสามารถ
สืบค้นได้ในเบือ้ งต้น
3. จัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝา่ ยจัดการบริษทั ฯ หรือผูอ้ ำ� นวยการฝา่ ยต่างๆ
เพือ่ รับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ดั โดยบริษทั ฯและหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น
หลักสูตรกรรมการบริษทั ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั จด
ทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึง่ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี้เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

71

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจ�ำปี 2561
หัวข้อประเมิน
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดกา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ภาพรวม

% ผลการประเมิน
คณะกรรมการทัง้ ชุด
ตนเองของกรรมการ
97%
97%
95%
95%
97%
97%
98%
98%
98%
97%
95%
94%
97%
96%

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
1.ส่งเสริมให้บริษทั ย่อยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั ิ
2.ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผูบ้ ริหาร และนโยบายทีก่ ำ� หนดโดยบริษทั ใหญ่
3.พิจารณาเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิม่ ทุน หรือลดทุน การเลิกบริษทั
รวมทัง้ นโยบายทีส่ ำ� คัญต่างๆ
4.ติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยฝา่ ยบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั
5.ดูแลให้บริษทั ย่อย ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการระหว่างกัน
การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารจัดท�ำบัญชี
และรายงานทางการเงินถูกต้องตามทีค่ วร ตามกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องและมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
6.การพิจารณาท�ำธุรกรรมใดๆ ของบริษทั ย่อยทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษทั
ได้กำ� หนดให้ธรุ กรรม ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ใหญ่ทกุ ครัง้
7.ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนดไว้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
8.การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชีจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่
มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษทั
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561
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บริษทั ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่
แวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพือ่ การเติบโต
อย่างยังยื
่ น
และเป็ นกลไกในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ น
มา บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เป็ น
ผูน้ �ำในการผลิต และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบือ้ ง
เซรามิค ปูพน้ื บุผนัง ทีม่ งุ่ เน้นการวิจยั ค้นคว้าใน
กระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิต เข้า
มาพัฒนาคุณภาพ , รูปแบบ สินค้า ทีต่ อบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ควบคูไ่ ปกับจัดการสิง่
แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ เน้นความส�ำคัญเรือ่ ง
ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียในการผลิต การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
รวมทัง้ การดูแลพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะความรูพ้ นักงาน เพือ่ ให้ได้สนิ ค้า
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ในต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ ศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ และตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ทัง้ ด้าน
สินค้า และบริการ อีกทัง้ ยังด�ำเนินการให้สอดคล้อง
ไปกับการพัฒนาชุมชนรอบข้างและสังคม ให้ผล
ตอบแทนทีเ่ ป็ นไปตามความคาดหวังของพนักงาน
คูค่ า้ สังคม ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดท�ำรายงานแห่งความยังยื
่ นประจ�ำ
ปี 2561 ฉบับนี้ เปิดเผยตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแบบ 56-1 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยน�ำเสนอภายใต้กรอบรายงาน
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ มีเนื้อหาครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
โดยเป็ นการเก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2561
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วิสัยทัศน์
เป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ การผลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
กระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโต
ของธุรกิจร่วมกัน

พันธกิจ

เป็นผู้น�ำด้านกระเบื้องเซรามิค ด้วยระบบ
การผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ในการ
พัฒนาองค์กร ร่วมกัน เพื่อส่งต่อคุณค่าผ่าน
การผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการ
ให้บริการที่ประทับใจลูกค้า ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ดา้ นการขาย

บริษทั เน้นการพัฒนา และเพิม่ มูลค่าสินค้า และ
บริการ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบงานเทคโนโลยีเก็บข้อมูลกลุม่
ผูซ้ อ้ื สินค้า และประเภทสินค้า เพือ่ น�ำมาสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจในด้านต่างๆ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้า
บริการ การเสนอข้อมูลสินค้า ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างชัดเจน ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่
ได้มากขึน้ และเตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงของแนวโน้ม
ตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยี มาสนับสนุน
การสือ่ สารไร้สายในปจั จุบนั เสริมสร้างความใกล้ชดิ กับลูกค้า
และสร้างโอกาสในการเสนอข้อมูลให้กบั ลูกค้าโดยตรง เพือ่
เป็ นช่องทางเพิม่ โอกาสการขายสินค้าอีกทางหนึ่ง
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กลยุทธ์ดา้ นการผลิต

บริษทั ยังคงเน้นการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สูญเปล่าต�่ำสุด ด้วยจ�ำนวนคนพอเหมาะ จากการประสาน
ทักษะในการท�ำงาน เข้ากับกระบวนการของเครือ่ งจักร เพือ่
พัฒนาเป็ นสายการผลิตอัตโนมัติแบบเรียบง่ายไม่ซบั ซ้อน
ทีม่ คี วามยืดหยุ่นในการปรับแผนการผลิตให้สมดุลตามแผน
งานการขาย โดยมีการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้มคี วามหลากหลายในด้านลวดลาย
สีสนั ขนาด รูปลักษณ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคตามแนวโน้มของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ภายใต้
ต้นทุนทีเ่ หมาะสม เพือ่ สามารถแข่งขันในตลาดได้ อีกทัง้
พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า และลดการใช้พลังงานเพือ่ ให้เกิด
ความยังยื
่ นในกระบวนการผลิต

กลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการ

บริษทั ใช้หลักการบริหารจัดการด้วยการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี มีความเป็ นธรรม เป็ นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และระเบียบวิธี ทัง้ เรือ่ งอาชีวอนามัย การ
จัดการสิง่ แวดล้อมและชุมชน อีกทัง้ เน้นการบริหารจัดการที่
ปรับเปลีย่ นได้รวดเร็ว เพือ่ ปรับแผนงานให้มปี ระสิทธิภาพ
และทันการเปลีย่ นแปลงแต่ละสถานการณ์ ให้สามารถตอบ
สนองผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่
ค้า คูแ่ ข่ง ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ประสานกับการเสริม
สร้าง และปลูกฝงั จริยธรรมในการท�ำงาน และพัฒนาขัน้ ตอน
ท�ำงานทีเ่ สริมสร้างการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่

กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล

จากการทีบ่ ริษทั ด�ำเนินงานโดยใช้หลักความรูเ้ ป็ น
พืน้ ฐานในการสร้างสินค้าและบริการ ให้มคี ณ
ุ ภาพ สร้าง
มูลค่าเพิม่ กับสินค้าและบริการ เพือ่ ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เราจึงมุง่ เสริมความพร้อมของพนักงานในทุกส่วน
และทุกระดับ ให้พนักงานในองค์กร แลกเปลีย่ นความรู้ เรียน
รูซ้ ง่ึ กันและกัน ทัง้ ในส่วนงานเดียวกัน และข้ามสายงาน เพือ่
ให้เกิดการแก้ปญั หา และพัฒนางานทัง้ ระบบงาน และเกิด
เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมร่วมกัน โดยมีการอบรมทัง้ ด้านจริยธรรม
พืน้ ฐาน อบรมทักษะ เพือ่ ฟื้นฟูความรูเ้ ดิม และ เพิม่ พูนความ
รูใ้ หม่
ให้พนักงานได้มโี อกาสก้าวหน้าในการท�ำงานและ
เติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน

กรอบการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษทั ค�ำนึงถึงการท�ำธุรกิจด้วยความยังยื
่ น ผ่านการด�ำเนินการของบริษทั
ตัง้ แต่กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ ี
คุณภาพ จากคูค่ า้ ทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานและถูกระเบียบวิธี เน้นการพัฒนาการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้าผ่าน
สาขาของบริษทั ทีใ่ ห้บริการอยูท่ วประเทศ
ั่
จนถึงการส่งสินสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภค ด้วยความรับผิดชอบ การส่งมอบสินค้าคุณภาพ
มาตรฐาน ส่งมอบคุณค่าช่วยเหลือ ให้แก่ชมุ ชน และสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่ อันจะน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นขององค์กรร่วมกัน ควบคูไ่ ปกับการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนมีความรับผิด
ชอบต่อชุมชนและสังคม จึงได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินการเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยยึดตามแนวทางตามสากล ให้ความ
สมดุล ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน ด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็ นแนวทางให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
เข้าใจและยึดถือปฏิบตั ริ ว่ มกันดังนี้
1.สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ
เริม่ ตัง้ แต่การเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จากผูผ้ ลิต ทีม่ ศี กั ยภาพ มีการค้นคว้า
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ เพือ่
ให้สนิ ค้ามีมาตรฐาน มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ ในการใช้
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ดุ

2.การตอบสนองต่อลูกค้า
บริษทั ตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของ
ลูกค้า ทัง้ ด้านสถานทีจ่ ดั จ�ำหน่าย การก
ระจายสินค้า
ความหลากหลายของ
สินค้า เพือ่ เพิม่ ทางเลือก และสร้างความ
เชือ่ มันในสิ
่ นค้า รวมทัง้ ปรับปรุงการ
บริการเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าในทุกกลุม่ อย่างดีเสมอมา

3.กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การผลิ ต สิ น ค้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัย ในการท� ำ งานของพนั ก งาน
เป็ นหลัก อีกทัง้ ค�ำนึงถึงกระบวนการ
ผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอนทีซ่ บั
ซ้อน ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพือ่ ส่ง
เสริมการใช้พลังงานอย่างยังยื
่ น

4.การใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
เพื่อ ที่จ ะก้ า วไปสู่ ก ารพัฒ นาสิน ค้า ได้
อย่างยังยื
่ น และตอบสนองได้ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค จึงมีการน�ำเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย มาใช้เพือ่ การพัฒนาสินค้า
และ ระบบงานทีส่ นับสนุนต่างๆ เพือ่
สร้างความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ดี

5.การใส่ใจสิง่ แวดล้อม
บริษทั ทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
ด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในกระบวนการผลิต การ
ใช้พลังงาน และการขนส่งสินค้า จึงมุง่
มันที
่ จ่ ะบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน เพือ่ การดูแลและ
สร้า งความยังยื
่ น ให้ก ับ สิ่ง แวดล้อ มใน
ระยะยาว

6.การดูแลชุมชนและสังคม
บริษทั มีความตัง้ ใจที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนและสังคม ทัง้ รอบโรงงาน
และสังคมในวงกว้าง เพือ่ สร้างความ
สัมพันธ์ทด่ี ตี ่อบริษทั ผ่านการสนับสนุน
กิจกรรมในท้องถิน่ และการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ให้กบั ค่ายอาสาของสถาบัน
การศึกษาต่างๆ โรงเรียน ส่วนราชการ
ทีข่ าดแคลน เพือ่ เป็ นส่วนช่วยในการ
พัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวติ ของ
ชุมชนและสังคมร่วมกัน
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การด�ำเนินงานสู่ความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสินค้า และบริการ
จากการที่น� ำ ระบบงานคอมพิว เตอร์ม าใช้ใ นการ
สนับสนุน วิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ การขายปลีก ขายส่ง และขาย
โครงการ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในการ
วางแผนการผลิต และแผนการตลาด ควบคูไ่ ปกับการน�ำ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยโดยเพิม่ สัดส่วนการผลิตจาก
เครือ่ งพิมพ์ลวดลายดิจติ อลมากขึน้ ลวดลายสวยสมจริง ด้วย
เวลาผลิตทีน่ ้อยลง ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม
สินค้าสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจปจั จุบนั เป็ นผลให้
บริษทั สามารถตอบสนองความต้องการได้ทงั ้ กลุม่ ฐานลูกค้า
เดิม ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ ขายปลีก กลุม่ ขายส่ง หรือกลุม่ ผูร้ บั
เหมา รวมทัง้ สามารถขยายฐานลูกค้าโครงการ ได้เป็ นจ�ำนวน
มาก มีการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกกลุม่ เพือ่ น�ำข้อมูลมาประเมิน
และวิเคราะห์แผนผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการมากขึน้

นอกจากนี้ จากพืน้ ฐานทีบ่ ริษทั มีสาขาครอบคลุมทัวประเทศกว่
่
า 200 สาขา ท�ำให้เรามีชอ่ งทางการท�ำตลาดค้าปลีกที่
มีศกั ยภาพสูง บริษทั มีแนวทางการบริหารทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง โดยเล็งเห็นการท�ำประโยชน์จากพืน้ ทีส่ าขา ด้วยท�ำเลของสาขา
ทีต่ งั ้ อยูเ่ ส้นทางหลัก หรือ ถนนบายพาส และเป็ นจุดทีเ่ มืองก�ำลังขยายตัว ท�ำให้เป็ นทีด่ งึ ดูดลูกค้าปลีกได้มาก จึงส่งเสริมให้
นโยบายการบริหารทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างเป็ นไปได้อย่างมีประสทิธภิ าพ โดยเปิดพืน้ ทีส่ าขาทีม่ ขี นาดใหญ่ให้กบั กิจการร้านค้า
อืน่ ได้เข้ามาเช่าพืน้ ทีแ่ ละลงทุน ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากร้านค้า และโรงงานผูผ้ ลิตหลายราย เช่น แกรนด์โฮมมาร์ท,
วนชัย วูด้ สมิธ, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส, แสงอุดมไลท์ตง้ิ เป็ นต้น โดยผูเ้ ช่าได้เปิดด�ำเนินการแล้วหลายสาขาด้วยกัน เช่น สาขากระทิง
ลาย สาขาสัตหีบ สาขาบ้านค่าย เป็ นต้น
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ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ด้านการจัดจ�ำหน่ายบริษทั เน้น
การท�ำตลาดเชิงรุกมากขึน้ เพือ่ ให้ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้า ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้า ผูร้ บั เหมา กลุม่ ลูกค้าใน
เมือง และไซด์งานก่อสร้างต่างๆ โดยเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ณ
สถานทีก่ ่อสร้างนัน้ ๆ และมีการเก็บข้อมูลของกลุม่ ลูกค้าใน
แต่ละราย เช่นประวัตผิ รู้ บั เหมา และโครงการก่อสร้างต่างๆ
ในพืน้ ที่ ปริมาณการใช้งาน พร้อมกับการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดขายในกลุม่ ผูร้ บั เหมา และกลุม่ ลูกค้า
โครงการมีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 24% รวมถึงการจัดงานโปร
โมชันกระตุ
่
น้ ยอดขายของแต่ละสาขา 3 เดือนต่อครัง้ ซึง่ ได้
ผลตอบรับดีมาก
ส่วนของสินค้าทีจ่ ำ� หน่ายโดยทัวไป
่
จะเน้นทีส่ นิ ค้า
ขนาดใหญ่ขน้ึ เช่นกระเบือ้ งปูพน้ื ขนาด 60x 60 ซม. ซึง่ เป็ นที่
นิยมอย่างต่อเนื่อง
บริษทั มีการพัฒนาลวดลายให้รองรับ
ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะกลุม่
ลูกค้าในเมือง ซึง่ จะนิยมกระเบือ้ ง ปูพน้ื ขนาด 60x60 ซม.
ท�ำให้กระเบือ้ งชนิดนี้มยี อดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 45% รวมถึง
กระเบือ้ งบุผนังขนาด 25x40 ซม. ทีม่ ยี อดจ�ำหน่ายทีเ่ พิม่ สูง
ขึน้ เช่นกัน
ในปีทผ่ี า่ นมา
กระเบือ้ งราคาประหยัดยังเป็ นที่
ต้องการของตลาด โดยเฉพาะสินค้าของ แบรนด์ CHICKEN
ขนาด 30x30 ซม. และขนาด 40x40 ซม. ซึง่ จัดจ�ำหน่ายให้
เฉพาะร้านตัวแทนจ�ำหน่ายทัวไป
่
ไม่มวี างจ�ำหน่ายในสาขา
ของไดนาสตี้ จากการลงพืน้ ทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยการตลาดได้รบั ข้อมูล
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้ากลุม่ ตัวแทนจ�ำหน่าย
ได้ชดั เจน ท�ำให้โรงงานสามารถพัฒนาลวดลาย
สินค้า
คุณภาพ ในราคาประหยัด ได้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดกลุม่ นี้มากขึน้ เกิดผลให้มกี ระแสตอบรับอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์หลักของสินค้ากลุม่ นี้คอื การมีสนิ ค้าพร้อมส่งเสมอ
สามารถส่งได้รวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 3 วันทัว่
ประเทศ
เพือ่ ตอบสนองการด�ำเนินธุรกิจของร้านตัวแทน
จ�ำหน่าย ทีไ่ ม่จำ� เป็ นต้องสังสิ
่ นค้าไปสต็อคไว้ทร่ี า้ น สามารถ
สังสิ
่ นค้า และรอรับสินค้าไม่นาน ประกอบกับสินค้าแบรนด์
JAGUAR ทีม่ อี ยูเ่ ดิม และติดตลาดอยูแ่ ล้ว ยิง่ ท�ำให้ยอดขาย
กลุม่ ร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในปริมาณเพิม่ มากขึน้
การจัดเก็บสินค้าคงคลัง บริษทั ได้พฒ
ั นาระบบที่
สามารถท�ำให้การจัดเก็บสินค้าได้มปี ระสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแต่ละพืน้ ทีม่ ากขึน้
ท�ำให้สนิ ค้ามี
ระยะเวลาเก็บลดลง มีพน้ื ทีน่ �ำสินค้าใหม่ๆ ให้ลกู ค้าได้เลือก
ได้ทนั และตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
มีสนิ ค้าหลากหลายพร้อมส่งได้ทนั ที ซึง่ ตอบสนองกับกลุม่
ลูกค้าปลีกหลักของสาขาทีเ่ ป็ นกลุม่ ซ่อมแซม ทีไ่ ม่สามารถรอ
สินค้าได้ การพัฒนาระบบด้งกล่าวเป็ นหนึ่งในความสามารถ
หลักทีโ่ ดดเด่นของไดนาสตี้ ทีล่ กู ค้าและผูร้ บั เหมาทราบเป็ น
อย่างดีมาโดยตลอด ท�ำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เป็ นทีร่ จู้ กั จาก
การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพดังกล่าว
ทั ง้ นี้ บริ ษั ท ได้ จ ั ด ท� ำ ระบบวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง
วิเคราะห์แผนที่ โดยเน้นการตรวจสอบการท�ำงานทีค่ รอบ
คลุมทุกพิกดั พืน้ ที่ ทุกถนน ทุกหมูบ่ า้ น ร่วมกับการเก็บข้อมูล
จากการสมัครสมาชิกไดนาสตี้
ซึง่ ลูกค้าสมัครแล้วกว่า
200,000 ราย ท�ำให้บริษทั ได้รบั ข้อมูล น�ำไปวิเคราะห์ ได้ตรง
ตามความต้องการ ท�ำการตลาดได้ถกู พืน้ ทีม่ ากขึน้ ข้อส�ำคัญ
คือช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมาก

นอกจากนี้ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ได้ใช้กลยุทธ์คา้ ปลีกยุค 4.0 ทีม่ งุ่ การเพิม่ มูลค่าของสินค้า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์
ณ จุดขาย และสือ่ ออนไลน์ ต่างๆ เพือ่ ให้ลกู ค้ามีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึน้ ดังนี้
• เพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านไลน์แอพพลิเคชัน่ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ข่าวสาร
โปรโมชัน่ ได้โดยตรง อย่างรวดเร็ว ลูกค้าทุกประเภทสามารถ ดูแคตตาล็อคลาย
กระเบือ้ งต่างๆ ได้ทนั ที เป็ นส่วนเสริมในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้ามากขึน้
• สามารถแจ้งข้อมูล หรือข้อสอบถามเบือ้ งต้น ทางทีมไดนาสตี้ จะติดตามตอบกลับ
ข้อสอบถามดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ น การค�ำนวณพืน้ ทีก่ ารใช้กระเบือ้ ง ให้คำ� แนะน�ำใน
การเลือก และการปูกระเบือ้ งในแต่ละการใช้งาน รวมทัง้ บริการแนะน�ำช่าง ผูร้ บั เหมา
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
• บริษทั เพิม่ ช่องทางการช�ำระเงิน ผ่านพร้อมเพย์ ธนาคารกสิกรไทย เสริมความ
สะดวก รวดเร็วให้กบั ลูกค้า แบบไม่มคี า่ ธรรมเนียม โดยสแกนจ่าย ผ่านแอพพลิเคชัน่
ของธนาคาร ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าทีม่ าใช้บริการเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ลดความ
เสีย่ งในการเก็บรักษาเงินสด และสามารถตรวจสอบกลับได้งา่ ย
79

ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นผูผ้ ลิตทีน่ �ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็ นวัตถุดบิ หลัก และตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษทั จึงมีนโยบายความมุง่ มันในการด�
่
ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสิง่
แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการของเรา จึง
มีนโยบายทีเ่ น้นการวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรม ทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีการก�ำหนด
เป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติทม่ี อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด พร้อม
ทัง้ เตรียมแผน และมาตรการต่างๆ เพือ่ มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หาจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารการจัดซือ้ และการจัดส่งสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานในรถขนส่ง รวม
ไปถึงการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มกับผูผ้ ลิตเพือ่ ลดการใช้วสั ดุจากธรรมชาติแต่ยงั คงประสิทธิภาพเดิม
นอกจากนี้ บริษทั ยังด�ำเนินการน�ำพลังงานความร้อนทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิต ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ท�ำให้
การใช้พลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงน�ำน�้ำจากกระบวนการผลิต มาบ�ำบัด แล้วน�ำกลับมาใช้ ท�ำให้
ลดการใช้ทรัพยากรน�้ำได้บางส่วน และจัดท�ำเป็ นระบบปิด ท�ำให้ไม่มนี ้�ำจากโรงงานออกสูช่ มุ ชนรอบข้าง
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ด้านสังคม และชุมชน

บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินการภายใต้แนวคิดทีค่ วบคุม ดูแล และป้องกัน บนพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม และความ
เท่าเทียมกัน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนในระยะยาว ทัง้ ทีเ่ ป็ นสังคมภายในองค์กร ตัง้ แต่การดูแลพนักงานทุกคน ให้
มีสภาพการท�ำงานทีด่ ี ปลอดภัย ทัง้ ส่วนโรงงาน สาขา และส�ำนักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และสังคมภายนอกองค์กร ทัง้ คูค่ า้ ชุมชน สังคม และรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ความ
ยังยื
่ นของสังคมโดยรวม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานทีส่ นับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยเป็ นส�ำคัญ มีการก�ำหนดเรือ่ งนี้ไว้ใน นโยบายบริหารบุคลากร มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น ภายใต้ขอบเขต
ของบริษทั และจะไม่มสี ว่ นร่วมกับการกระท�ำทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน
• บริษทั ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยความเคารพซึง่ กันและกัน เคารพในการสือ่ สารและท�ำความเข้าใจแก่
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
• บริษทั ด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่จำ� กัดความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา
• บริษทั มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ใช้หลักการ
พิจารณาตามคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถของตัวบุคคล
• บริษทั ดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงานตามหลัก
กฎหมาย เน้นการท�ำงานทีป่ ลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน ทัง้ โรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม
• พนักงานได้รบั สวัสดิการจากการท�ำงาน ตามความสามารถและความรับผิดชอบ โดยทัง้ พนักงานชาย
พนักงานหญิง ได้สทิ ธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
• สนับสนุนให้มกี ารอบรมพนักงานทุกระดับ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ และยกระดับคุณภาพการท�ำงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
• สนับสนุนการจ้างงานผูพ้ กิ ารในองค์กร โดยในปี 2561 บริษทั ฯมีการจ้างงานผูพ้ กิ าร รวม 8 คน และได้น�ำส่งเงิน
สมทบตามสัดส่วนทีก่ ฎหมายก�ำหนด ข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ณ ตุลาคม 2561 ดังนี้
จ�ำนวนพนักงาน(คน) ไม่ใช่คนพิการ
DCC
TTOP
รวม

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1,945
802
2,747

1,912
758
2,670

2,005
749
2,754

2,056
690
2,746

2,258
675
2,933

19
8
27

19
8
27

20
7
27

21
7
28

23
7
30

10
3
13
0

8
3
11
0

5
3
8
0

5
3
8
0

5
3
8
0

จ�ำนวนคนพิการทีต่ อ้ งจ้างงาน อัตราส่วน 100 : 1 (คน)

DCC
TTOP
รวม
จ�ำนวนคนพิการที่ จ้างงาน ตามมาตรา 33 (คน)

DCC
TTOP
รวม
จ�ำนวนคนพิการที่ ส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 35 (คน)

ส่งเงินสมทบกองทุน ตามมาตรา 34 (บาท)
DCC
TTOP
รวม

985,500.00 1,204,500.00 1,642,500.00 1,752,000.00 2,023,560.00
547,500.00 547,500.00 438,000.00 438,000.00 449,680.00
1,533,000.00 1,752,000.00 2,080,500.00 2,190,000.00 2,473,240.00
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ความปลอดภัย สุขภาพ และการส่งเสริม
สภาพการท�ำงานที่เป็นธรรม ของพนักงาน
บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ของพนักงาน และการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของกฎหมายและพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัย เพือ่
สุขภาพของพนักงาน และให้มปี ระสิทธิภาพในการท�ำงานมากยิง่ ขึน้ โดยจัดให้มสี วัสดิการ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ ป้องกัน ลดความเสีย่ ง และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน และมีนโยบายหลักด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงานดังนี้
• ความปลอดภัยในการท�ำงาน ถือเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานทุกคน
• สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัยทัง้ การ
ดูแลด้านสุขภาพอนามัย
• สนับสนุน ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่างๆ จะช่วยกระตุน้ จิตส�ำนึก
ของพนักงาน ผ่านการอบรม การประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรม 365 วันอุบตั เิ หตุ
เป็ นศูนย์ , จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
• จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานตามกฎหมายก�ำหนด เช่น ฝึกซ่อมดับเพลิงและหนีไฟประจ�ำปี
• ในโรงงาน อีกทัง้ มีระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใช้หลัก SHE (Safety,
Healthy, Environment) มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของทัง้ พนักงาน และผูร้ บั เหมา , มีการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
และยังส่งเสริมกจิกรรมเพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน เช่น จัดสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน , โครงการรณรงค์ดา้ นความปลอดภัยนอกสถานที,่ การ
สัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝา่ ย, รวมทัง้ จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
เสริมความรูต้ ามจุดต่างๆให้พนักงาน
• กิจกรรมเพือ่ สุขภาพ บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท�ำงาน มีการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา รวมทัง้ จัดนิทรรศการเรือ่ งยาเสพติด
เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ เฝ้าาระวังเรือ่ งการเจ็บปว่ ยของพนักงาน ดูแลให้พนักงานมีสขุ ภาพดี เพือ่ ลดความ
เสีย่ งจากการหยุดงาน และหรือการหาพนักงานทดแทน ทีเ่ นื่องมาจากพนักงานเจ็บปว่ ยด้วยสุขภาพไม่แข็งแรง
• ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั จัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ให้เหมาะสม
ประจ�ำแต่ละปี เช่น การจัดสถานทีใ่ ห้พกั ผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานทัง้ เสียง แสง
ความร้อน สารเคมี ฝุน่
• ส�ำหรับสาขา บริษทั จัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธใี ห้กบั สาขาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ช่วยลด
ความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุจากการยกสินค้าด้วยมือ ลดปญั หาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว รวมถึงลดค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้บริษทั ยังจัดหาถังดับเพลิงไว้ประจ�ำทุกสาขา ค�ำนวณตามพืน้ ทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการท�ำงานและ ก�ำหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กบั สาขา
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• จัดให้มกี ารตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงประจ�ำทุกปี
ทัง้ ทีโ่ รงงาน และทีส่ ำ� นักงานใหญ่
• จัดให้มกี ารตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครือ่ งสูบน�้ำ
เคลือ่ นที่ ทุกไตรมาส
83

การพัฒนาบุคลากร   

บริษทั เล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคน ทีเ่ ป็ นปจั จัยหลักแห่งความส�ำเร็จทีจ่ ะช่วยผลักดันการด�ำเนินธุรกิจตามทีต่ งั ้
เป้าหมายไว้ เราจึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็ นคนดี คนเก่ง กระตุน้ ให้มคี วามพร้อมในการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ทัง้ เป็ นการเสริมสร้างทักษะ ,รองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการเรียนความรูใ้ หม่เพือ่ ให้ปรับตัวทัน
กับแนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยบริษทั จัดการอบรมความรูใ้ ห้แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่พนักงานได้เข้ามา
ร่วมงานกับบริษทั เบือ้ งต้นจะได้รบั การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหฒ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
บริษทั วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการท�ำงานเบือ้ งต้น เพือ่ ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท�ำงาน ซึง่ จะ
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์กรโดยรวม นอกจากนี้บริษทั ยังได้พฒ
ั นาบุคลากรระดับอืน่ อย่างต่อเนื่องเหมาะสม
ซึง่ จะเป็ นปจั จัยส�ำคัญในการจะน�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จได้อย่างยังยื
่ น รวมทัง้ เป็ นการบริหารความเสีย่ ง เรือ่ งการขาดแคลน
แรงงานในปจั จุบนั และอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม่ อี ยู่ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีก่ ารงาน ด้วยจริยธรรมทีถ่ กู ต้อง การเรียนรูง้ านระหว่างส่วนงาน เพือ่ เสริมความรู้ สร้างความผูกพัน และสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกัน ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน มีความมันคงในอาชี
่
พ สามารถสร้างครอบครัว และเติบโต
ไปกับองค์กร
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ส่วนโรงงาน
- อบรม เสริมความรู้ และทักษะในการท�ำงาน 23 หลักสูตร จ�ำนวน 132.5 ชัวโมง
่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม 1,032 คน
ล�ำดับ
หลักสูตร
จ�ำนวน จ�ำนวน
(ชัวโมง)
่
(คน)
1 One Point Problem (OPP)
6
434
2 การขับและการบ�ำรุงรักษารถฟอล์คลิฟไฟฟ้าอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย
6
5
3 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ ยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
6
3
4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ทเ่ี หมาะสมกับกลุม่ โรงงาน
6
1
อุตสาหกรรม
5 การออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างมีคณ
ุ ค่า
6
2
6 สัญญาณเตือนภัย เมกะโปรเจ็กต์ไทยกับปญั หาวัสดุก่อสร้าง
6
1
7 แนวทางการก�ำหนดค่าดัชนีชว้ี ดั การใช้พลังงานเปรียบเทียบ(SEC Benchmarking) ของ
6
1
อุตสาหกรรมเซรามิก
8 หลักเกณฑ์เงือ่ นไขและวิธกี ารสมัครขอรับการสนันสนุนโครงการส่งเสริมการด�ำเนินมาตรการ
4
1
อนุรกั ษ์พลังงานด้วยกลไก การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปี งบ
ประมาณ 2561
9 Innovation for value-added materials
6
1
10 การเข้าร่วมศึกษาดูงานเพือ่ บูรณาการเครือข่ายรักษ์สงิ่ แวดล้อมของจังหวัดสระบุร ี
6
1
10 เทคนิคการเป็ นโค้ชและพีเ่ ลีย้ งทีมงาน
6
1
11 การด�ำเนินงานตามประราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไข
6
1
เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพก�ำลังแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0
12 CoP (Communities of Practice) ชุมชนนักปฏิบตั ิ
6
510
13 การออกแบบแนวทางแก้ไขอย่างมีคณ
ุ ค่า Design Valuable Solution
6
1
14 การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน
6
1
15 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ ยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
6
2
16 ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO
6
1
17 ความรูง้ านประกันสังคม ประจ�ำปี 2561
6
1
18 แนวทางการตรวจสุขภาพและการตรวจตามความเสีย่ งในการท�ำงานในสถานประกอบการ
6
1
19 หลักเกณฑ์เงือ่ นไขและวิธกี ารสมัครขอรับการสนันสนุนโครงการส่งเสริมการด�ำเนินมาตรการ
4
1
อนุรกั ษ์พลังงานด้วยกลไก การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปี งบ
ประมาณ 2561
20 การขับและการบ�ำรุงรักษารถฟอล์คลิฟไฟฟ้าอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย
6
10
21 การด�ำเนินงานตามประราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไข
6
1
เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ ก�ำลังแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0
22 นักศึกษาเข้าดูงานจากคณะศิลปกรรมและสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
2
20
มงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
23 นักศึกษาเข้าดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
2.5
31
รวม
132.5 1,032
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ส่วนสาขา
- อบรม ผูจ้ ดั การฝึกงาน , ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ , เสมียน ในหลักสูตรการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน และการประสานงานกับส่วนงาน
ต่างๆ จ�ำนวน 12 ชัวโมง
่
จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมรวม 309 คน
- อบรม การขับและบ�ำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย จ�ำนวน 6 ชัวโมง
่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม 385 คน
- อบรม สุดยอดนักขายไดนาสตี้ จ�ำนวน 6 ชัวโมง
่ และ ผูเ้ ข้าอบรมรวม 10 คน
ล�ำดับ
หลักสูตร
จ�ำนวน จ�ำนวน
(ชัวโมง)
่
(คน)
1 DCC Easy Learning
12
309
2 การขับและการบ�ำรุงรักษารักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า ประจ�ำปี 2561
6
385
3 สุดยอดนักขายไดนาสตี้
6
10
รวม
24
704

ส�ำนักงานใหญ่
- ข้อมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานส�ำนักงานใหญ่ ปี 2561 รวม 6 ชัวโมง
่ จ�ำนวน 60 คน
- ข้อมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานส�ำนักงานใหญ่ ปี 2561 รวม 264 ชัวโมง
่ จ�ำนวน 62 คน
ล�ำดับ

หลักสูตร

1

ดับเพลิงขัน้ ต้น การฝึกซ้อมมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2561
Excel Advancedเทคนิคการใช้ Excel ขัน้ สูงเพือ่
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สถาบันฝึกอบรม
บีพ ี ไฟร์ การ์ด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

จ�ำนวน จ�ำนวน
ชัวโมง
่
พนักงาน
6
60
6

2

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

เทคนิควิธลี ดั การใช้ Excel ขัน้ สูง
สัญญาเช่า แนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่าง TFRS16-Lease ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้
Perfect English e-mail Writing (Case Studies)
89 คียพ์ อ้ ย การจัดท�ำบัญชีเพือ่ ออกงบการเงินและ
เสียภาษี
สัญญาเช่า แนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่าง TFRS 16 Leases ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้
งบกระแสเงินสดด้วยโปรแกรม Excel
หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบก�ำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt)
ใบก�ำกับภาษี ใบเพิม่ หนี้
Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ประเด็นทางบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้
ตาม IFRS 15
e-tax Invoice & e-Receipt การจัดท�ำ ส่งมอบและ
เก็บรักษาใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซือ้
e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดท�ำ ส่งมอบ
และเก็บรักษา ใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ และ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซือ้
สารพันปญั หาแนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชี
สัญญาเช่า แนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่าง TFRS 16 - Leases ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้
กลยุทธ์การจัดซือ้ แบบมืออาชีพ
e-tax Invoice & e-Receipt การจัดท�ำ ส่งมอบและ
เก็บรักษาใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์
เตรียมรับมือการตรวจสอบใบก�ำกับภาษีทงั ้ ระบบ
ผลกระทบกับผูป้ ระกอบการ
การใช้โปรแกรม Cyber Training
กลยุทธ์การจัดซือ้ แบบมืออาชีพ
Audit Program Workshop
CAC ROAD TO CERTIFY
แนวปฏิบตั แิ ละไขข้อปญั หาการเชือ่ มโยง e-Form
D” ผ่านระบบ ASEAN Single Window : ASW

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6

1
2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6

1
1

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6

1
2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6

1
1

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6
6

1
1
2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6

1
2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

1

บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6
6
6
6

1
3
1
1
1

87

24

25
26

27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

88

ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
เกีย่ วกับรายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า(TFRS15)
และสัญญาเช่า (TFRS16) ทีม่ ตี ่อการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินของบริษทั จดทะเบียน
เทคนิคการใช้ Excel ขัน้ สูง เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการ
ท�ำงานทีห่ ลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบก�ำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt)
ใบก�ำกับภาษี ใบเพิม่ หนี้
เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูล
ส�ำหรับการปิดบัญชี
Nutanix.NEXT on tour BKK
ปญั หาการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย แนวทางการ
แก้ไขให้ถกู ต้องตามหลักบัญชี
การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้
Pivot Table Excel
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน ฉบับใหม่ (รุน่ ที่ 1)
Stakeholder engagement for sustainability การ
สร้างความผูกพันกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อความ
ยังยื
่ น
สัญญาเช่า แนวปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่าง TFRS 16 - Leases ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้
105 ประเด็นภาษี เพือ่ การปิดบัญชีอย่างถูกต้อง
Essential ASP.NET Core MVC

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

12

1

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

1

บริษทั Nutanix (Thailand)
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6
6

2
2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

2

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ

6
6

1
1

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

6

4

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
บริษทั เกรทเฟรนด์ บิซซิเนซ
ดีเวลล๊อปเมนท์ จ�ำกัด
OKRs และการประเมินผลงานส�ำหรับหัวหน้างาน Strategic Business Development Center
เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานส�ำหรับหัวหน้า Strategic Business Development Center
งานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก
บริษทั เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
รวม

6
30

2
2

6
6

3
3

12

1

270

122

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

• โครงการไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท
บริษทั ให้สนับสนุนกระเบือ้ งปูพน้ื บุผนังให้กบั ชมรมค่ายอาสาของนิสติ นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชือ่ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการปลูกฝงั คนรุน่
ใหม่ให้ม ี จิตส�ำนึกช่วยเหลือผูอ้ น่ื รักการท�ำความดี มีจติ อาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ ให้กบั โรงเรียนในท้องถิน่ ทีข่ าดแคลน เพือ่ ให้นิสติ นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ การท�ำประโยชน์เพือ่ ผูอ้ ่นื ใน
สังคม รวมการด�ำเนินงานตลอด 6 ปีทผ่ี า่ นมา สนับสนุนกระเบือ้ งค่ายอาสาจ�ำนวน 48 ค่าย
		
• ปี 2556 (ปีท่ี 1) สนับสนุน 9 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 995 ตรม.
		
• ปี 2557 (ปีท่ี 2) สนับสนุน 10 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 1,343 ตรม.
		
• ปี 2558 (ปีท่ี 3) สนับสนุน 11 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 1.566 ตรม.
		
• ปี 2559 (ปีท่ี 4) สนับสนุน 13 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 1,717 ตรม.
		
• ปี 2560 (ปีท่ี 5) สนับสนุน 2 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 237 ตรม.
		
• ปี 2561 (ปีท่ี 6) สนับสนุน 3 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 380 ตรม.
จ�ำนวน
สาขาทีร่ ว่ ม
ครัง้ ที่ สถาบันการศึกษา โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
ทีอ่ ยู่
พืน้ ที่
กระเบือ้ ง(ตร.ม.)
โครงการ
จุฬาลงกรณ์
ต.ศรีถอ้ ย อ.แม่สวย
สาขาวงแหวน
46
บ้านปา่ ซ้อแสนพงษ์
ห้องครัว
30
มหาวิทยาลัย
จ.เชียงราย
รอบนอก
เครือข่ายเยาวชน
ต.วะตะแบก
47
บ้านโคกไค
ศูนย์เด็กเล็ก
50
สาขาชัยภูม ิ
พัฒนาศักยภาพ
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัย
ต.แม่สอง
48
แม่ระเมิงโกร
อาคารเรียน
300
สาขาแม่สอด
ธรรมศาสตร์
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
89

ทัง้ นี้จากการสนับสนุนกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื บุผนัง ให้กบั โรงเรียน และส่วนราชการทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และปจั จัย
อืน่ ๆมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2552 ท�ำให้ มีกลุม่ การศึกษา กลุม่ หน่วยงานราชการ และรวมไปถึงวัด ทีย่ งั ขาดแคลน และ
ต้องการการสนับสนุนกระเบือ้ งปูพน้ื บุผนัง ส�ำหรับพืน้ ทีใ่ ช้งานของชุมชนโดยรวม ทางบริษทั จึงได้พจิ ารณาตามความเหมาะสม
โดยมีหลักในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะเพือ่ สังคมส่วนรวม สนับสนุนโดยตรงตามสถานทีต่ ่างๆ รวม
6 ที่ ดังนี้
ชือ่ หน่วยงาน

ทีอ่ ยู่

โรงเรียน วัดเสมาวิทยา หมูท่ ่ี 13 ต.เสมา อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
สถานีตำ� รวจภูธร
ถนนเมือ่ งเก่า ต.พนัสนิคม
พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
สถานีตำ� รวจภูธร
ถนนมิตรภาพ ต.หนองโก
กระนวน
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โรงเรียน บ้านห้วยครัง่ บ้านห้วยครัง่ ต.นาเกียน
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียน บ้านสามยอด ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี
วัดนกกระจาบ
ต.วัดยม อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
				

90

พืน้ ที่
อาคารเรียนอนุบาล

จ�ำนวนกระเบือ้ ง
สาขาทีร่ ว่ มโครงการ
(ตร.ม.)
165
สาขาสีคว้ิ

จุดบริการประชาชน

50

จุดบริการประชาชน

40

สาขาถนนพนั ส นิ ค มชลบุร ี
สาขากระนวน

อาคารเรียน

75

สาขาจอมทอง

ซ่อมแซมอาคารเรียน

126

สาขาแก่งเสีย้ น

ลานธรรม

164

สาขาหน้าโรงงาน

กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีทผ่ี า่ นมา บริษทั จัดโครงการ
“สงกรานต์น้ี ไดนาสตี้ ร่วมใจ ขับขีป่ ลอดภัย” โดยการตัง้ จุดบริการ
แจกน�้ำดืม่ ให้กบั ผูข้ บั ขี่ บริเวณสาขาของบริษทั ทีม่ สี าขากว่า200
สาขาทัวประเทศ
่
และยังน�ำไปเสริมบริการน�้ำดืม่ ให้กบั ศูนย์บริการ
ประชาชนของส่วนราชการตามจะต่างๆ เพือ่ รณรงค์ให้ผขู้ บั ขี่ แวะ
รับน�้ำดืม่ พักการขับขีใ่ ห้คลายง่วง แล้วจจึงเดินทางต่อ เพือ่ ความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
บริษทั ฯ จัดให้พนักงานได้รว่ มตักบาตรข้าวสารอาหาร
แห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำ� นวน 5 รูป เนื่องในประเพณีขน้ึ ปีใหม่ ณ
ลานหน้าอาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยจัดเป็ นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็ นสิร ิ
มงคลแก่บริษทั และพนักงานของบริษทั อีกทัง้ เป็ นการสืบสาน
ประเพณีอนั ดีของไทย และส่งเสริมท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา โดยมี
พนักงานร่วมท�ำบุญตักบาตรเป็ นจ�ำนวนมาก

91

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
บริษทั เป็ นหนึ่งในกลุม่ ผูผ้ ลิตกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื บุผนัง ทีม่ งุ่ มันในการด�
่
ำเนินงานด้วยเจตนารมณ์ทจ่ี ะเป็ นองค์กร
ชัน้ น�ำของประเทศทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ คณะ
กรรมการบริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุม่ โดยบริษทั เล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรมจะเป็ นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยป้องกันความขัดแย้งต่างๆทีอ่ าจเกิด
ขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเชือ่ มัน่ และยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
บริษทั จึงประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม มีการด�ำเนินการด้านต่างๆอย่างสอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ อีกทัง้ เสริมสร้างและปลูกฝงั ให้พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้วยความเป็ นธรรม โดย
ตัง้ เป้าหมายร่วมกันบนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝา่ ย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี ำ� ให้เกิดความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง ร่วมกันหาทางออกบนพืน้ ฐานความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นคูค่ า้ ลูกค้า ส�ำหรับพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษทั ยึดหลักการเคารพต่อกฏ
หมาย และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิน่ อีกด้วย
ส�ำหรับคูแ่ ข่งทางการค้า บริษทั เปิดให้แข่งขันได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกา ตามกลไกตลาดอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้
อ�ำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาหรือเปิดเผยข้อมูล หรือกระท�ำการทีไ่ ม่เหมาะสมในทีอ่ าจเกิดการเสียชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งขัน
ทางการค้า โดยบริษทั ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลักทีจ่ ะได้เลือกซือ้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้รบั การบริการทีป่ ระทับใจ
และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้ดที ส่ี ดุ
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ด้านคูค่ า้ บริษทั ด�ำเนินงานบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม กับคู่
ค้าทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ วัตถุดบิ อุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิต กลุม่ ผูข้ นส่ง กลุม่ ผูร้ บั เหมา หรือกลุม่ สถาบันการเงิน
ต่างๆ เพือ่ เป็ นการสร้างความมันใจในการปฏิ
่
บตั ติ ามสัญญา และเงือ่ นไขการค้าต่างๆ ยึดมันในความเสมอภาค
่
ความซื่อสัตย์ใน
การด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์รว่ มกันของคูค่ า้ ทุกกลุม่
ในปีทผ่ี า่ นมาบริษทั ได้จดั ท�ำโครงการ “การมีสว่ นร่วมของคูค่ า้ ” (Supplier Engagement) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจ
ความคาดหวัง ,ความพึงพอใจของคูค่ า้ อีกทัง้ ให้คคู่ า้ ประเมินความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ของบริษทั และพนักงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ปี2561 ข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนการประเมินการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ได้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นข้อมูลทีบ่ ริษทั สามารถน�ำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ และปรับแนวทาง
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมได้ชดั เจนขึน้ ข้อมูลโดยสรุปดังนี้
*ผลส�ำรวจจากผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวน 60 ราย ส่วนใหญ่เป็ นคูค่ า้ กลุม่ วัตถุดบิ ดิน สี 26.7% เป็ นผูจ้ ำ� หน่ายพัสดุ
อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 18.3% เป็ นผูจ้ ำ� หน่ายพัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ 13.3% เป็ นผูร้ บั เหมา รับจ้างทุกประเภท 5.1% ผูจ้ ำ� หน่าย
พัสดุ อุปกรณ์งานระบบเครือข่าย/คอมพิวเตอร์ 3.3% และเป็ นกลุม่ อืน่ ๆ 33.3% และมีจำ� นวน 73.3% เป็ นคูค่ า้ ทีม่ กี ารด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันมากกว่า 7 ปี

13.

5.1%

3.3%

กลุ่มคู่ค้า
• กลุ่มวัตถุดิบ ดิน สี 26.7%

3%

33.3%

18.3%

• เป็นผู้จ�ำหน่ายพัสดุ อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 18.3%
• เป็นผู้จ�ำหน่ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 13.3%
• เป็นผู้รับเหมา รับจ้างทุกประเภท 5.1%

%

26.7

• ผู้จ�ำหน่ายพัสดุ อุปกรณ์งานระบบเครือข่าย/คอมพิวเตอร์ 3.3%
• และเป็นกลุ่มอื่นๆ 33.3%

7 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเป็นคู่ค้ากับทางบริษัท
• 1 - 2 ปี 6.7 %
• 3 - 4 ปี 8.3 %
• 5 - 6 ปี 11.7 %
• 7 ปี ขึ้นไป 73.3 %

1 - 2 ปี

3 - 4 ปี

5 - 6 ปี

*ผลส�ำรวจด้านความโปร่งใสของสเปคสินค้า/งาน และเงือ่ นไขในการจัดซือ้ จัดจ้าง, ความโปร่งใสด้านการตรวจรับสินค้า
และงานต่างๆตามเงือ่ นไข, การเบิกจ่ายเงินทีถ่ กู ต้องรวดเร็ว, และความเป็ นธรรมในการแข่งขัน เสนอสินค้าและบริการได้อย่าง
เสรี ผลส�ำรวจโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์มากทีส่ ดุ ในแต่ละหัวข้อ คือ 60%, 68.3%, 75% และ 58.3% ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็ นธรรมตรวจสอบได้ของกระบวนการจัดซือ้ ของบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้สอบถามคูค่ า้ ถึงความ
เข้าใจในนโยบายของบริษทั ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เช่น นโยบายหลักสิทธิมนุษยชน, นโยบาย
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามก�ำหนด, นโยบายการลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อ
สิง่ แวดล้อมและสังคม, รวมทัง้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ เพือ่ ให้คคู่ า้ ได้ทำ� ความเข้าใจแนวทางของบริษทั และสามารถ
ด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสมและยังยื
่ น
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การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
บริษทั และบริษทั ในเครือ มีการประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้อย่างชัดเจน ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นมา เพือ่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านว่าบริษทั ไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยเผยแพร่ให้ทงั ้ พนักงาน คูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผ่านช่อง
ทางการติดต่อทัง้ ทีเ่ ป็ นเอกสารส�ำหรับพนักงานในบริษทั ฯ และ เป็ นระบบอิเลคทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซด์ของบริษทั ให้คคู่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั ทราบ รวมทัง้ มีการ
ชีแ้ จงให้พนักงานเข้าใหม่รบั ทราบนโยบายทุกครัง้ ในการปฐมนิเทศพนักงานทีโ่ รงงาน สาขา และ
ส�ำนักงานใหญ่
นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายการให้ความคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้ง
เบาะแส เกีย่ วกับการทุจริต และหรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ของบริษทั (Whistle Blower Policy) โดย ผูร้ อ้ งเรียน และผูแ้ จ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านได้ตามช่อง
ทางทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ดงั นี้
1.ส่งเอกสารทีต่ รู้ อ้ งเรียนทัง้ 3 จุด ทีโ่ รงงาน จ.สระบุร ี 2 แห่ง และทีส่ ำ� นักงานใหญ่
2.ส่งจดหมายทางไปรษณียม์ ายัง ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ณ
ทีท่ ำ� การส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั
3.ผ่านเมล์ของบริษทั ที่ wecare@dynastyceramic.com
4.ผ่าน HOTLINE ของบริษทั โทร. 084-7514747 (ในเวลาท�ำการ จ.-ศ. 8.30น.-16.30น.)
และ 081-8250526 (นอกเวลาท�ำการ)
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หลักในการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั
ในเครือ ตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปจั จุบนั นัน้ เป็ นการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กร (CSR in Process) อย่างแท้จริง อีกทัง้ มี
การก�ำหนดกลยุทธ์แนวทางด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ น โดย
ครอบคลุมประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ ประสานกับประเด็นความส�ำคัญของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้ตอบสนองตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ประกอบกับการปลูกฝงั จิตส�ำนึกทีด่ ใี นองค์กร และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพือ่ สร้าง
คุณค่าให้กบั สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ นร่วมกันในทุกส่วนทัง้ พนักงาน
ลูกค้า คูค่ า้ สังคม ชุมชน “Together, We Go”
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมันใจต่
่ อฝา่ ยบริหารในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
ช่วยให้การ
้
ด�ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ ตลอดจน
มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครัง้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ โดยบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มกี ลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในซึง่ มีความเป็ นอิสระท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแล
กิจการ ในการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบ
การบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลให้ม ี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจ�ำทุกปี ตาม
แนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็ นประจ�ำทุกปี โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ า้ งอิงจาก COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่พบข้อ
บกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ส�ำหรับกรอบการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักระบบงานและตรวจ
สอบภายในใช้ยดึ ถืออ้างอิงในการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
1.องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
1.บริษทั ฯแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยจัดให้มจี ริยธรรมขององค์กร(Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมการปฏิบตั งิ านและการด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเท่าเทียมและได้มขี อ้ ก�ำหนดห้ามการกระท�ำการใดๆทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทอ่ี าจส่งผลเสียหายต่อองค์กร
2.คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ โดยมีสดั ส่วนกรรมการอิสระมาก
กว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
และพัฒนาการด�ำเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูลและระบบการติดตาม โดยบริษทั ได้กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยแยกหน้าทีอ่ อกจากฝา่ ยบริหาร
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3.บริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างสายการรายงานและอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจนและเหมาะสม โดยสอดคล้อง
กับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนให้การด�ำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้ มีการก�ำหนดและจ�ำกัดอ�ำนาจ
การด�ำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารไว้อย่างชัดเจน
4.บริษทั ฯ มีความมุง่ มันในการจั
่
ดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถ โดยมีนโยบายและวิธกี าร
ปฏิบตั ิ ด้านบุคลากรทีช่ ดั เจน รวมทัง้ มีการสอบทานความมีประสิทธิผล ของการด�ำเนินงานตามนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้
อย่างสม�่ำเสมอ
บริษทั มีการจัดระบบให้หวั หน้างานสามารถเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาและมีการก�ำหนดแผนและ
กระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
5.บริษทั ฯ ก�ำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อผลส�ำเร็จของการควบคุมภายในทีต่ นได้รบั มอบหมาย
โดยผ่านการบังคับบัญชาตามสายงาน การก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัดรวมทัง้ ก�ำหนดให้หวั หน้างานเป็ นผูป้ ระเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้วยตนเอง (Control SelfAssessment: CSA)
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารยังได้ก�ำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
รางวัลต่อพนักงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยตัวชีว้ ดั มีทงั ้ เรือ่ งการปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลส�ำเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวตั ถุประสงค์ระยะสัน้ และวัตถุประสงค์ระยะยาว รวมถึงมีการ
พิจารณาไม่ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีแรงกดดันทีม่ ากเกินไปจน มีความเสีย่ งต่อการท�ำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายใน
บางส่วนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
6.บริษทั ฯ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านต่างๆไว้อย่างเหมาะสม เช่น
• มีการก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนซึง่ สามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้จริงโดยสอดคล้อง และสนับสนุนพันธกิจ
และกลยุทธ์ของบริษทั
• มีการบริหารทรัพยากรของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำ� หนดไว้
• มีการป้องกันทรัพย์สนิ ข้อมูล ชือ่ เสียง บุคลากรของเราให้มคี วามปลอดภัย
• มีการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
• การรายงานทางการเงินและรายงานทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้และทันเวลา โดยรายงานทางการเงิน
มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ได้อย่างแท้จริง
• มีการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อก�ำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ ภายในและภายนอก
• มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานทีส่ ำ� คัญ
7.บริษทั ฯ ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างเหมาะสม
ครอบคลุมทัง้ ความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณาจากปจั จัยและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุม
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ได้ประเมิน
ระดับความเสีย่ งจากผลกระทบและโอกาสทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึน้ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดมาตรการใน
บริหารความเสีย่ ง
8.บริษทั ฯ ได้ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริต และได้กำ� หนดมาตรการควบคุมเพือ่ ป้องกัน และตรวจพบการทุจริต
โดยเฉพาะในระบบงานทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการทุจริต เช่น ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซือ้ การรายงาน ทางการเงิน
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เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ารวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินทีผ่ ดิ ปกติ การใช้ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สนิ และช่องทาง แจ้งเบาะแสการท�ำทุจริต
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาข้อมูลและสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริตและ
้
มาตรการทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการเพือ่ ปองกันตรวจพบ หรือแก้ไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
9.บริษทั ฯ ได้ระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีม่ สี าระส�ำคัญจากปจั จัยภายนอกองค์กร รูปแบบการท�ำธุรกิจ และ
ผูน้ �ำองค์กรทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำ� หนดมาตรการตอบ
สนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเหมาะสมรัดกุม
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร (Control Activities)
10.บริษทั ฯได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสีย่ งและลักษณะเฉพาะของบริษทั
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การด�ำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ ครอบคลุมกระบวนการ
ทุกระดับของบริษทั โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ทีเ่ หมาะสมในการจัดการแต่ละความเสีย่ งพิจารณา
ความสมดุลระหว่างการควบคุม รวมทัง้ จัดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีข่ ดั แย้งออกจากกัน เช่น หน้าทีก่ ารอนุมตั ิ
หน้าทีก่ ารบันทึกรายการ และหน้าทีก่ ารดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม
11.บริษทั ฯ ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปของระบบเทคโนโลยี
่
อย่างหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทั พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผูท้ ไ่ี ม่
เกีย่ วข้อง และสนับสนุน การบรรลุวตั ถุประสงค์ ได้แก่
• การควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น การออกแบบและดูแล อุปกรณ์โครงสร้างพืน้ ฐานแบบศูนย์รวม การบริหาร
และควบคุม การเปลีย่ นแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change Management) การก�ำหนดแผน
ป้องกันการหยุดชะงัก เป็ นต้น
• การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย
การเฝ้าตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย การตรวจสอบความมันคงปลอดภั
่
ยโดยผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
เป็ นต้น
• การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ�ำรุงรักษาเช่น กระบวนการจัดซือ้ ระบบทีร่ ดั กุม การบริหาร
จัดการและพัฒนาผูพ้ ฒ
ั นาระบบทัง้ ภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การพัฒนา
ระบบ การควบคุม รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบเป็ นต้น
12.บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมการควบคุม โดยการก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเพือ่ ให้พนักงานทราบสิง่ ทีผ่ ู้
บริหารคาดหวังและสามารถน� ำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบตั จิ ริงได้อย่างถูกต้องโดยมีการก�ำหนดพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถเป็ นผูร้ บั ผิดชอบขัน้ ตอนและเวลาทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ทบทวนนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ บริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายต่างๆเพือ่ ให้มกี ารพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรม
ของบริษทั ทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นส�ำคัญ โดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระท�ำกับบุคคลภายนอก รวมทัง้ มี
กระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผู้
บริหารในบริษทั ย่อยนัน้ ถือปฏิบตั ิ
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
13.บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลทีต่ รงประเด็นและมีคณ
ุ ภาพเพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจาก
ภายใน และภายนอก บนพืน้ ฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั โดยบริษทั ใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลและ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามทีก่ ำ� หนด
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ น
ระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม เช่น รายละเอียดของเรือ่ งทีเ่ สนอให้พจิ ารณา
ทีม่ าและผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และ
การไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้ยอ้ น
หลัง
14.บริษทั ฯมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสือ่ สารวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบเพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทัวประเทศ
่
รวมทัง้ มีการเลือกช่อง
ทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มกี ารสือ่ สารผ่าน Intranet รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางให้พนักงานสามารถแจ้ง
เบาะแสทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริต (Whistle-blower Hotline)
แก่บริษทั ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารรายงานข้อมูลทีส่ ำ� คัญต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทั สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือสอบทานรายการต่างๆ ได้ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การก�ำหนดบุคคล
ทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพือ่ ให้สามารถได้รบั ข้อมูลอืน่ ๆนอกเหนือจากผูบ้ ริหารรวมทัง้ การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจ
สอบภายใน การจัดให้มกี ารประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ เป็ นต้น
15.บริษทั ฯ มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
• จัดให้มกี ารสือ่ สารผ่าน Internet ผ่าน Social Media
• จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
• จัดให้มศี นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ
• จัดให้มชี อ่ งทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริตได้อย่างปลอดภัย
มายังคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ผบู้ ริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการควบ
คุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการนัน้ ยังด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิผล
17.เมือ่ พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน บริษทั ฯได้ประเมินระดับความมีสาระส�ำคัญของข้อบกพร่อง เพือ่ สือ่ สาร
ไปยังผูร้ บั ผิดชอบให้มกี ารแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมทัง้ ก�ำหนดให้รายงานข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญและความคืบหน้าของการ
แก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมรวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทจุ ริต
การฝา่ ฝืนกฎหมาย หรือการกระท�ำทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ๆ ซึง่ อาจกระทบต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยทันที
จากระบบข้อมูลในปจั จุบนั ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้และทันเวลา ท�ำให้ฝา่ ยบริหารและคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถ
ควบคุมและติดตามผลการด�ำเนินงาน ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทาน
ประเมิน
และให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการก�ำกับดูแลทีส่ ำ� นักตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบการ
ปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี
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การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแล
กิจการ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาเพือ่ สนับสนุนให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ สนับสนุนให้คณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ และเป็ นทีป่ รึกษาเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำแก่บริษทั
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสีย่ ง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ส�ำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปจั จุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระ
ส�ำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดทีไ่ ด้ตรวจพบ โดยส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
มีหน้าทีส่ อบทานเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอย่างมีประสิทธิ
ภาพและเป็ นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางทีก่ ำ� หนด
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รายการระหว่างกัน
บริษทั และบริษทั ย่อย ได้มกี ารตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการตามธุรกิจ
ปกติของบริษทั และบริษทั ย่อย และเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551)
มาตรา 89/12 (1) โดยมีกำ� หนดมาตรการดังนี้
1.ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลันกรองให้
่
ความเห็นก่อนท�ำรายการระหว่างกัน
2.ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษทั ฯจะต้องจัดให้มที ่ี
ปรึกษาบริษทั ฯ (เป็ นกรณีพเิ ศษ) เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ประกอบการพิจารณากลันกรองก่
่
อน
เสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
3.บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับตนได้
4.บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) มีรายการเกีย่ วโยงกับบริษทั ย่อย คือ
1.บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
• รับซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปจาก บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตสินค้ากระเบือ้ งปูพน้ื
และกระเบือ้ งบุผนัง โดยรับซือ้ กระเบือ้ งฯทัง้ หมด ในราคาขายส่ง โดยบริษทั ฯจะเป็ นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว
และ บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้ทำ� สัญญาจ้างให้ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
เป็ นผูบ้ ริหารระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง (รวมทัง้ วัตถุดบิ และพัสดุ)
ระบบการซือ้ -ขายสินค้า , ระบบการเงิน และระบบบัญชีทงั ้ หมดให้แก่บริษทั ฯ ด้วย ในวงเงินปีละ 12 ล้านบาท
จึงท�ำให้เกิดรายการระหว่างกันขึน้
• นอกจากนัน้ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ยังได้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าในบริเวณโรงงานของ
บริษทั ไทล์ ท้อปฯ เพือ่ วางสินค้าทีร่ บั ซือ้ จากบริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน)
รวมทัง้ ท�ำสัญญาจ้างบริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ให้เป็ นผูบ้ ริหารคลังสินค้าให้แก่บริษทั ฯ
ด้วยในวงเงินปีละ 3.6 ล้านบาท
• และเนื่องจากบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นผูค้ วบคุมนโยบายการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ทัง้ หมด เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการบริหารการเงิน ในบางครัง้ เมือ่ บริษทั ย่อยแห่งใด ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
จะมีรายการกูย้ มื ระหว่างบริษทั ใหญ่กบั บริษทั ย่อย โดยบริษทั ผูก้ ยู้ มื เงินจะออกตั ๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั ผูใ้ ห้กเู้ งิน
และมีการคิดดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระหว่างกันในอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด ณ วันทีก่ ยู้ มื นัน้
2.บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
• รับซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปจาก บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตสินค้ากระเบือ้ งปูพน้ื
และกระเบือ้ งบุผนัง
• ท�ำสัญญาจ้าง บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 ปี
(วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) ค่าจ้างเดือนละ 0.15 ล้านบาท
มูลค่ารวมตามสัญญา 1.8 ล้านบาท และไม่ต่อสัญญาเมือ่ ครบสัญญา
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• ต่อสัญญา ให้ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) เช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงาน 3 ปี
(วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.06 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา
2.16 ล้านบาท
• ต่อสัญญา ให้ บริษทั โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ จ�ำกัด (RABT) บริษทั ย่อยของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จ�ำกัด(มหาชน) เช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงาน 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)
ค่าเช่าเดือนละ 0.012 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 0.432 ล้านบาท
• ท�ำสัญญาให้เช่าเครือ่ งจักรเพือ่ ใช้ในการผลิต 3 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ค่าเช่าเดือนละ 0.20 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 7.2 ล้านบาท
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) มีรายการเกีย่ วโยงกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง คือ
1.นายมนต์รกั แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร
• ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุสญ
ั ญา 16 ปี
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2577) มูลค่ารวมตามสัญญา 18.44 ล้านบาท เฉลีย่ ปีละ 1.15 ล้านบาท
• ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 12 ปี
(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท เฉลีย่ ปีละ 1.23 ล้านบาท
• ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุสญ
ั ญา 12 ปี
(วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 23.60 ล้านบาท เฉลีย่ ปีละ 1.97 ล้านบาท
• ต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุร ี อายุสญ
ั ญา 12 ปี
(วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลีย่ ปีละ 0.86 ล้านบาท
2.นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร
• ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 12 ปี
(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท เฉลีย่ ปีละ 1.23 ล้านบาท
• ต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุร ี อายุสญ
ั ญา 12 ปี
(วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลีย่ ปีละ 0.86 ล้านบาท
เหตุผลและความจ�ำเป็ น
เนื่องจากนโยบายการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างสาขานัน้ ต้องเป็ นพืน้ ทีต่ ดิ ถนนสายหลัก
การคมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพือ่ สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า ซึง่ ทีมฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ ได้สำ� รวจแล้ว ส่วนใหญ่เป็ น
พืน้ ทีแ่ ปลงใหญ่ขายยกแปลง จ�ำเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับการเช่าเห็นว่าคุม้ ค่ากว่า ส�ำหรับนโยบาย
การลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย โดยในปีหน้าบริษทั ฯ มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่
เพิม่ ทุน ตามแผนการลงทุนทีไ่ ด้วางไว้ ซึง่ การลงทุนซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขาเป็ นหนึ่งในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
		
การท�ำสัญญาทีเ่ ป็ นรายการเกีย่ วโยงทุกสัญญาผ่านการพิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครัง้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั โิ ดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็ นส�ำคัญ
ซึง่ บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องทุกครัง้
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รายการทีเ่ กีย่ วโยง
บริษทั มีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
1.บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) (บริษทั ย่อย) ซึง่ บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 95
และกรรมการของบริษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ดว้ ย ดังนัน้ รายการระหว่างกันจึงไม่มผี ลกระทบต่องบการ
เงินรวมของบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อยแต่อย่างใด
2.บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) (บริษทั ย่อย) ทัง้ นี้บริษทั ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ แต่มกี รรมการร่วม
กัน โดยได้จดั ท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 เป็ นต้นมา และ บริษทั ฯได้เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 4.05 ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯจะยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอืน่ ๆทัวไป
่
โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ าม
วงเงินทีก่ ำ� หนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบทานการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั
ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส เพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษทั โดยรวมเป็ นส�ำคัญ
ส�ำหรับงวดบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีส่ อบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็ นการท�ำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไปใน
ทางการค้าปกติ
รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีรายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษทั กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่

1.รายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกันกับบริษทั ย่อย และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ชือ่ บริษทั และบุคคลที่
เกีย่ วข้อง
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ความสัมพันธ์

บมจ.ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้

บริษทั ย่อย

บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม

บริษทั ย่อย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ค่าขายวัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
รายได้คา่ บริหารงาน
ซือ้ สินค้า
ซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
ค่าจ้างบริหารคลัง
ค่าขายวัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
ค่าขายสินค้าส�ำเร็จรูป
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
รายได้คา่ บริหารงาน
รายได้คา่ เช่าเครือ่ งจักร
รายได้คา่ ขนส่ง
ซือ้ สินค้า
ซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
ค่าจ้างบริหารคลัง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
2.4
1.7
0.7
0.7
12.0
12.0
2,267.4
2,068.4
3.4
4.5
3.6
3.6
14.9
2.5
3.9
0.7
0.5
5.0
1.8
50.7
22.9
974.3
390.0
1.2
0.3
0.5
1.4

บจก.โรแยลเอเซีย
บริษทั ย่อยทีถ่ อื
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
บริคแอนด์ไทล์
หุน้ โดย RCI
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
กรรมการ
ค่าเช่าทีด่ นิ สาขา
และ นายมารุต แสงศาสตรา

0.1

0.1

7.3

3.1

2.สินทรัพย์และหนี้สนิ ระหว่างกันกับบริษทั ย่อย
ชือ่ บริษทั และบุคคลที่
เกีย่ วข้อง
บมจ.ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้
บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษทั ย่อย

เจ้าหนี้การค้า

บริษทั ย่อย

เจ้าหนี้การค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
896.1
818.3
98.1

43.6
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน  (ล้านบาท)     
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
ก�ำไรขัน้ ต้น
% ก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ก�ำไรก่อนดอกเบีย้ และค่าเสือ่ มราคา
ก�ำไรสุทธิหลังภาษีสว่ นของบริษทั
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน
ก�ำไรสุทธิต่อหุน้ – บาท
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม - %
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ - เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม - %
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ - %
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ - บาท
เงินปนั ผลต่อหุน้ - บาท
เงินปนั ผล / ก�ำไรสุทธิต่อหุน้ - %
ทุนจดทะเบียน – บาท
จ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อก – หุน้
จ�ำนวนหุน้ สามัญทีเ่ รียกช�ำระแล้ว - หุน้
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ปี 2561
8,053
8,027
3,102
38.6
(1,749)
1,659
979

ปี 2560
7,393
7,363
2,848
38.7
(1,549)
1,785
1,117

ปี 2559
7,184
7,165
3,104
43.3
(1,332)
2,127
1,422

ปี 2561
8,003
3,681
4,322
3,694

ปี 2560
7,097
3,316
3,781
3,525

ปี 2559
5,750
2,373
3,377
3,329

ปี 2561
0.150
12.16
0.85
12.23
22.65
0.662
0.116
77
913,919,154.10
6,527,993,958
6,527,993,958

ปี 2560
0.171
15.11
0.88
15.74
29.54
0.579
0.128
75
652,799,395.80
6,527,993,958
6,527,993,958

ปี 2559
0.218
19.79
0.70
24.73
42.11
0.518
0.16325
75
652,799,395.80
6,527,993,958
6,527,993,958

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย
ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ -สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินลงทุนทัวไป
่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

126
291
1,964
1
2,382

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

29 0 %
5,480 69 %
27 0 %
68 1 %
17 0 %
5,621 70 %
8,003 100 %

1%
4%
25 %
0%
30 %

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31
%
ธันวาคม 2560

95
271
1,797
18
2,181

2%
4%
25 %
0%
31 %

33 1 %
4,807 68 %
26 0 %
29 0 %
21 0 %
4,916 69 %
7,097 100 %
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ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
(ต่อ)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ประเภทไม่จา่ ยสมทบ
หนี้สนิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท
- ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน้ ณ 31 ธันวาคม
2561 และ 6,527,993,958 หุน้ ณ 31 ธันวาคม 2560
- ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อกและรับช�ำระแล้ว 6,527,993,958 หุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ก�ำไรสะสม
- จัดสรรเพือ่ ส�ำรองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
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%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31
%
ธันวาคม 2560

2,406
919
111
3.436

30 %
12 %
1%
43 %

2,111
874
96
3,078

30 %
12 %
1%
43 %

51

1%

50

1%

160
32
2
245
3,681

2%
0%
0%
3%
46 %

154
34
26
238
3,316

2%
1%
0%
4%
47 %

914

11 %

653

9%

653
506

8%
6%

653
506

9%
7%

65
2,301

1%
32 %

65 1 %
2,549 32 %
(79) (1) %
3,694 46 %
628 8 %
4,322 54 %
8,003 100 %

3,525 49 %
256 4 %
3,781 53 %
7,097 100 %

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561
รายได้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย					
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปนั ก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปนั ก�ำไรเบ็ดเสร็จ				
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก (หน่วย : หุน้ )

%

(หน่วย : ล้านบาท)
2560
%

8,027 100 %

7,363 100 %

(4,924) (61 %)
3,103 39 %
26 0 %
(869) (11 %)
(880) (11 %)
(41) 0 %
1,339 17 %
(202) (3 %)
1,137 14 %

(4,515) (61%)
2,848 39 %
29 0 %
(761) (10 %)
(788) (11 %)
(31) 0 %
1,297 18 %
(255) (5 %)
1,042 13 %

1,137

0%
14 %

1,042

0%
13 %

979
158
1,137

12 %
2%
14 %

1,117
(75)
1,042

14 %
(1 %)
13 %

979
158
1,137

12 %
2%
14 %

1,117
(75)
1,042

14 %
(1 %)
13 %

0.150
6,527,993,958

0.171
6,527,993,958

บริษทั ฯ ได้น�ำ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) (“RCI”) มาจัดท�ำงบการเงินรวม ตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2560 ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 โดย บริษทั มีอำ� นาจควบคุมผ่านการมี
กรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ ำ� คัญร่วมกัน และมีอำ� นาจในการก�ำหนด นโยบายในการบริหาร โดยไม่มกี ารถือหุน้ ดังนัน้ ผลการ
ด�ำเนินงานของปี 2560 ทีน่ �ำมาเปรียบเทียบ ได้รวมผลการด�ำเนินงานของ RCI ตัง้ แต่ เมษายน-ธันวาคม 2560 ไว้แล้ว ทัง้ นี้ใน
ช่วงปลายเดือนตุลาคม จนถึง พฤศจิกายน 2561 บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำธุรกรรมซือ้ หุน้ บริษทั RCI จ�ำนวน 25 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
4.05 ของหุน้ สามัญทีช่ ำ� ระแล้วทัง้ หมด
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานรวม ปี 2561
ผลการด�ำเนินงานรวมปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปีก่อน มียอดขายสินค้ารวม 8,027 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 664 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 ปริมาณขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 ราคาเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 จากการขายกระเบือ้ งขนาดใหญ่ใน
สัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 39 เท่ากับปีก่อน ปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ราคาต้นทุนพลังงานซึง่
เป็ นปจั จัยหลักของต้นทุนผลิตปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้ 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 14 ส่วนหนึ่ง
จากค่าขนส่งซึง่ เป็ นผลจากราคาเฉลีย่ น�้ำมันดีเซลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 และปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยบริหารเพิม่ ขึน้ 92 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 12 ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 10 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 32 จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 ค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้ลดลง 53 ล้านบาทหรือร้อยละ 21 เหลือเป็ นก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทัง้ สิน้ 979 ล้านบาท หรือ
0.150 บาทต่อหุน้ ลดลงจากปีก่อน 138 ล้านบาทหรือร้อยละ 12
ภาพรวมฐานะทางการเงิน ปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
%
8,003
100%
3,681
46%
4,322
54%

ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
%
7,097
100%
3,316
47%
3,781
53%

%เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
13%
11%
14%

สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 8,003 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก สินทรัพย์
รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 906 ล้านบาทหรือร้อยละ 13
- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 201 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 จาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 9
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 7
- สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ รวม 167 ล้านบาทหรือร้อยละ 9
- เงินลงทุนทัวไปลดลง
่
17 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 94 จากการรับคืนทุนจากบริษทั ย่อยเนื่องจากช�ำระบัญชี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 705 ล้านบาทหรือร้อยละ 14 จาก
- เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ลดลง 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เป็ นส่วนของ RCI ทัง้ หมด และมีการปรับด้อยค่า
ของเงินลงทุน
- กลุม่ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิม่ ขึน้ 673 ล้านบาทหรือร้อยละ 14 ส่วนใหญ่เป็ นส่วนของการปรับปรุงอาคาร
และสาขาของบริษทั ฯทัวประเทศ
่
และการปรับปรุงเพิม่ ก�ำลังการผลิตของ RCI
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ 38 ล้านบาทหรือร้อยละ 132 เกิดจากรายการขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้
และหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานของ RCI เนื่องจาก RCI คาดว่าในอนาคตจะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้
ประโยชน์ได้ เป็ นหลัก
อัตราส่วนทางการเงิน
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.69
0.71
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
0.85
0.88
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
26.31%
27.56%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
14.21%
14.68%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
0.66
0.58
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หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 3,681 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2560
จ�ำนวน 365 ล้านบาท หรือร้อยละ 6
- หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 358 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12 ท�ำให้อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.71 เท่าเมือ่ สิน้ ปี
2560 เหลือ 0.69 เท่าในสิน้ ปี 2561 โดยมีรายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงจาก
		
• เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ 295 ล้านบาทหรือร้อยละ 14
		
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 เป็ นส่วนของกลุม่ วัตถุดบิ ,
		
อะไหล่และงานก่อสร้าง เพือ่ รองรับการผลิตและปรับปรุงสาขา
		
• ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 ลดลงด้วยการจ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปี 2560
		
จ�ำนวน 93 ล้านบาท และ การจ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลครึง่ ปีแรกปี 2561 จ�ำนวน 130 บาท เพิม่ ขึน้ จาก
		
ก�ำไรของงวดปี 2561 จ�ำนวน 241 ล้านบาท
- หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 จาก
- การตัง้ ประมาณการหนี้สนิ ภาระผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 4
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 4,322 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้
ปี 2560 จ�ำนวน 541 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จาก
- ก�ำไรยังไม่ได้จดั สรร เพิม่ ขึน้ 248 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11 เป็ นก�ำไรส่วนของบริษทั ฯ 979 ล้านบาท
ลดลงด้วยการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ส�ำหรับไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของปี 2561 จ�ำนวน 731 ล้านบาท
- การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ใหญ่ในบริษทั ย่อยลดลง 79 ล้านบาท จากการทีบ่ ริษทั ฯเข้าไปลงทุนในหุน้
สามัญของ RCI ร้อยละ 4.05 เมือ่ ปลายเดือน ตุลาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
- ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุมเพิม่ ขึน้ 372 ล้านบาทหรือร้อยละ 146
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลง ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี ำ� คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด�ำเนินงานรวม แล
ผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ส�ำหรับงวดปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ งเหล่านี้

รายได้

ความเสี่ยง

เนื่องจากรายได้เป็ นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญต่องบการเงิน ซึง่ บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าทัง้ ขายให้กบั ลูกค้าจาก
โรงงานและขายผ่านสาขาทีม่ กี ระจายอยูท่ วประเทศไทย
ั่
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญต่อความครบถ้วนและการเกิดขึน้ จริงของรายได้
ทีบ่ นั ทึกโดยเฉพาะรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ของสาขาต่างๆ ซึง่ บริษทั อาศัยการประมวลผลของระบบสารสนเทศ พร้อมทัง้ การกระทบ
ยอดเงินรับจากการขายในแต่ละวัน และการตรวจสอบความมีอยูจ่ ริงของสินค้าคงเหลือสิน้ งวดของแต่ละสาขารวมด้วย
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วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่ งดังกล่าว คือ
- การท�ำความเข้าใจขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการรับรูร้ ายได้
- ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั และท�ำการทดสอบระบบการควบคุมภายใน ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
- ตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการขายจากสาขา โดยการกระทบรายงานยอดขายรายวันกับจ�ำนวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั
		 และความมีอยูจ่ ริงของสินค้าคงเหลือทีม่ อี ยู่ ณ วันสิน้ งวด
- วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการขายทีเ่ กิดขึน้ จริงกับประมาณการยอดขายทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ฝา่ ยบริหารและแนวโน้มของธุรกิจ
		 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สินค้าคงเหลือ
ความเสี่ยง

เนื่องจากสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีการจัดเก็บกระจายอยูต่ ามสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
และเป็ นสัดส่วนทีม่ ากกว่าสินค้า
คงเหลือทีโ่ รงงาน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการมีอยูจ่ ริงของปริมาณสินค้าคงเหลือทีม่ อี ยูท่ ส่ี าขาต่างๆ
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วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่ งดังกล่าว คือ การท�ำความเข้าใจและการทดสอบระบบสารสนเทศโดยรวม การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของการบันทึกสินค้าคงเหลือ และสุม่ เลือกตัวอย่างตรวจสอบความครบถ้วนและมีอยูจ่ ริงของสินค้า
คงเหลือทัง้ ทีโ่ รงงานและสาขาบางสาขา นอกจากนัน้ ข้าพเจ้าได้ทำ� สอบทานผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก
ทีบ่ ริษทั ว่าจ้างให้เข้าร่วมนับสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือในแต่ละสาขามีประสิทธิผล
หรือไม่

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ความเสี่ยง

กลุม่ บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 สินค้าคงเหลือ
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั สุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ดังนัน้ ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณา
จ�ำนวนค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสินค้าเสือ่ มสภาพและสินค้าเคลือ่ นไหวช้า โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์สนิ ค้าทีเ่ สือ่ มสภาพของแต่ละรายการ ส่วนมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั สุทธิโดยพิจารณาจากราคาตลาด ณ วันสิน้ งวด
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ข้าพเจ้าได้รบั ความเชื่อมันเกี
่ ย่ วกับความเหมาะสมของสมมติฐานทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
โดยเข้าร่วมการตรวจนับสินค้าทีโ่ รงงาน และสาขาบางสาขา สุม่ ทดสอบสินค้า เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าต้นทุนทีบ่ นั ทึกในบัญชีตรงกับ
ใบก�ำกับสินค้า และมีการปนั ส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าดังกล่าว เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั สุทธิ
ซึง่ ค�ำนวณจากราคาขายสินค้าภายหลังสิน้ ปี วิเคราะห์ปริมาณสินค้าทีค่ งเหลือและการเคลือ่ นไหวของสินค้า เพือ่ ระบุสนิ ค้าทีม่ ี
การหมุนเวียนต�่ำหรือสินค้าทีเ่ สือ่ มสภาพ เป็ นต้น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้
จ�ำนวน 40 ล้านบาท ซึง่ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขน้ึ อยูก่ บั ก�ำไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถ
ทีจ่ ะน�ำผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตก่อนวันทีข่ าดทุนทางภาษีจะหมดอายุ เนื่องจากการประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคต
และการประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีดงั กล่าว เกีย่ วข้องกับการใช้ดลุ ยพินิจในการก�ำหนด
ข้อสมมติทม่ี นี ยั ส�ำคัญของผูบ้ ริหาร ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ข้าพเจ้าได้ประเมินสิง่ ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีโดยตรวจสอบการประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตของบริษทั ย่อย ณ ปจั จุบนั ทีอ่ นุมตั โิ ดยผูบ้ ริหาร โดยทดสอบ
ความถูกต้องของวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารเลือกใช้ รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลทีใ่ ช้ในการประมาณการนัน้ มีความเหมาะสม นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ ริหารในเชิงทดสอบเกีย่ วกับข้อสมมติฐานหลักในความเป็ นไปได้ของอัตราการเติบโตของรายได้ แผนงาน
ทีส่ มเหตุสมผลในอนาคตและข้อมูลของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบรายละเอียดการค�ำนวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลส�ำหรับปี 2561
ทีจ่ ดั ท�ำส�ำหรับบริษทั ย่อย เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดขาดทุนทางภาษียกไปทีย่ งั ไม่ได้ใช้

ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชือ่ มันต่
่ อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั คือ การอ่าน
ข้อมูลอืน่ ตามทีร่ ะบุขา้ งต้นเมือ่ จัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั หรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเพื่อให้ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน� ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็ นเพือ่ ให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั

ความผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มันในระดั
่
บสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั เหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิด
พลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ ี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่
เกีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของบริษทั ภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามี
เหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ในงวดปจั จุบนั และก�ำหนดเป็ นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรือ่ งเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คอื นายเจษฎา หังสพฤกษ์

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

									
			

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว”

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 7
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - บริษทั ย่อย
6
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
8
เงินลงทุนทัวไป
่
9
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

125,850,292
290,973,221
1,964,104,158
1,063,937
2,381,991,608

94,566,173
271,295,072
1,797,000,240
18,374,257
2,181,235,742

115,072,564
272,928,757
1,787,263,036
1,063,937
2,176,328,294

83,727,927
241,067,807
1,626,976,003
18,374,257
1,970,145,994

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
10
209,533,711
109,479,530
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 		
29,314,300
32,814,300
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
11
5,479,423,192
4,806,714,531 3,975,112,373 3,519,599,642
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
12
27,230,639
25,844,165
20,412,659
17,091,535
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
21
67,547,453
29,069,847
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
13
17,339,125
21,567,702
16,184,270
18,188,975
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
5,620,854,709
4,916,010,545 4,221,243,013 3,664,359,682
รวมสิ นทรัพย์		
8,002,846,317
7,097,246,287 6,397,571,307 5,634,505,676
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว”
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ 		
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ย่อย
6
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีค่ รบก�ำหนดช�ำระ
		 ภายในหนึ่งปี
15
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย		
		 รวมหนี้สนิ หมุนเวียน		

2,405,871,576
918,924,697
-

2,110,652,201
873,818,269
-

2,290,000,000
528,025,828
994,220,014

1,890,000,000
557,835,579
861,874,651

110,946,590
3,435,742,863

93,135,342
3,077,605,812

108,752,449
3,920,998,291

88,704,892
3,398,415,122

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพประเภท					
		 ไม่จา่ ยสมทบ
16
50,980,356
49,962,336
เงินกูย้ มื ระยะยาว
15
หนี้สนิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18
160,243,824
153,890,503
78,113,931
71,262,735
32,283,153
34,945,582
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
21
32,283,153
34,945,582
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ 		
1,812,980
1,812,980
		 รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน		
245,320,313
238,798,421
112,210,064
106,208,317
รวมหนี้ สิน		
3,681,063,176
3,316,404,233 4,033,208,355 3,504,623,439
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท					
		 หุน้ สามัญ 9,139,191,541 หุน้ ณ วันที่ 31
		 ธันวาคม 2561 และหุน้ สามัญ 6,527,993,958 หุน้
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
19
913,919,154
652,799,396
913,919,154
652,799,396
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อกและรับช�ำระแล้ว 6,527,993,958 หุน้
652,799,396
652,799,396
652,799,396
652,799,396
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ		
506,000,000
506,000,000
506,000,000
506,000,000
ก�ำไรสะสม						
		 จัดสรรเพือ่ ส�ำรองตามกฎหมาย
20
65,280,000
65,280,000
65,280,000
65,280,000
		 ยังไม่ได้จดั สรร		
2,548,833,458
2,301,214,241 1,140,283,556
905,802,841
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
(79,131,865)
		 รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 		
3,693,780,989
3,525,293,637 2,364,362,952 2,129,882,237
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม
628,002,152
255,548,417
		 รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
4,321,783,141
3,780,842,054 2,364,362,952 2,129,882,237
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น		
8,002,846,317 7,097,246,287 6,397,571,307 5,634,505,676
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
										
		
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

รายได้จากการขายและบริ การ						
รายได้จากการขาย
25 8,026,552,658 7,363,203,771 8,019,930,023 7,360,206,532
ต้นทุนขาย		
25,27 (4,924,268,286) (4,515,402,050) (5,217,887,147) (4,551,627,772)
ก�ำไรขัน้ ต้น		
3,102,284,372 2,847,801,721 2,802,042,876 2,808,578,760
รายได้อน่ื 		
26
25,605,881
29,458,308
38,240,083
39,732,589
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
27
(869,423,205) (760,670,413) (774,665,697) (732,595,174)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
27
(879,511,424) (788,360,391) (836,032,319) (747,780,782)
ต้นทุนทางการเงิน		
(40,731,593)
(30,717,349)
(33,142,530) (27,273,913)
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้		
1,338,224,031 1,297,511,876 1,196,442,413 1,340,661,480
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
22
(201,674,829) (255,197,831) (230,826,375) (252,118,141)
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี 		
1,136,549,202 1,042,314,045
965,616,038 1,088,543,339
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน
งบก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี		
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
1,136,549,202 1,042,314,045
965,616,038 1,088,543,339
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 		
978,754,540
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม 157,794,662
					
1,136,549,202

1,116,867,117
(74,553,072)
1,042,314,045

965,616,038 1,088,543,339
965,616,038 1,088,543,339

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 		
978,754,540
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม 157,794,662
					
1,136,549,202

1,116,867,117
(74,553,072)
1,042,314,045

965,616,038 1,088,543,339
965,616,038 1,088,543,339

ก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
24					
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง		
0.150
0.171
0.148
0.167
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก (หน่วย : หุน้ ) 6,527,993,958 6,527,993,958 6,527,993,958 6,527,993,958

118

119

องค์ประกอบอืน่
ของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		
ก�ำไรจาการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัย		
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ใหญ่
ในบริษทั ย่อย		
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ		
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
เงินปนั ผลจ่าย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจ
ควบคุม ณ วันเริม่ มีอำ� นาจควบคุม		
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
เงินปนั ผลจ่าย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
506,000,000
506,000,000

652,799,396

506,000,000

652,799,396
652,799,396

506,000,000

652,799,396

-

-

-

- 3,525,293,637

- 1,116,867,117
- (920,447,148)
- 3,525,293,637

- 3,328,873,668

- (79,131,865) (79,131,865)
- 978,754,540
- 978,754,540
- (731,135,323)
- (731,135,323)
65,280,000 2,548,833,458 (79,131,865) 3,693,780,989

-

65,280,000 2,301,214,241

- 1,116,867,117
- (920,447,148)
65,280,000 2,301,214,241

65,280,000 2,104,794,272

(20,922,311)
231,314,759
157,794,662
628,002,152

4,266,625

(100,054,176)
231,314,759
1,136,549,202
(731,135,323)
4,321,783,141

4,266,625

255,548,417 3,780,842,054

281,761,949 281,761,949
(74,553,072) 1,042,314,045
- (920,447,148)
255,548,417 3,780,842,054

48,339,540 3,377,213,208

การเปลีย่ นแปลง
							
รวมส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของ
		
ทุนเรือนหุน้ ที่
ส่วนเกิน
ส�ำรองตาม 			
ผูถ้ อื หุน้ ของ
ทีไ่ ม่อยูใ่ น 		
บริษทั ใหญ่
หมายเหตุ รับช�ำระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร		
บริษทั ใหญ่ อ�ำนาจควบคุม
รวม
ในบริษทั ย่อย

ก�ำไรสะสม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

งบการเงิ นรวม

																

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

120

65,280,000
65,280,000

506,000,000
506,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
เงินปนั ผลจ่าย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

652,799,396
652,799,396

65,280,000
65,280,000

905,802,841
965,616,038
(731,135,323)
1,140,283,556

737,706,650
1,088,543,339
(920,447,148)
905,802,841

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
ส�ำรองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

		
ทุนเรือนหุน้ ที่
ส่วนเกิน
หมายเหตุ
รับช�ำระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
											
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		
652,799,396
506,000,000
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ั
เงินปนผลจ่าย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
652,799,396
506,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

											
											

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,129,882,237
965,616,038
(731,135,323)
2,364,362,952

1,961,786,046
1,088,543,339
(920,447,148)
2,129,882,237

รวม

(หน่วย : บาท)

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
								

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมด�ำเนิ นงาน					
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
1,338,224,031 1,297,511,876 1,196,442,413 1,340,661,480
ปรับปรุงก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน 					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง (20,097,664) (7,054,093) (32,260,950) (59,013,330)
สินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(165,808,903) (22,234,593) (160,287,033) (164,754,919)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
557,446
(197,243)
557,446
(427,898)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) 46,232,733 55,297,585 (29,753,959) 86,059,231
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
- 132,345,362 129,490,746
ส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพประเภท
		 ไม่จา่ ยสมทบ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(1,415,821) (8,066,061)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
1,812,980
1,812,980
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
521,880,898 452,129,392 387,271,576 344,082,159
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
419,515
400,000
โอนกลับค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
(1,295,015)
(436,683)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษทั อืน่
3,500,000
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
4,277,497
(2,327,459)
4,029,324
(1,601,127)
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง (1,111,120)
(203,832)
(32,936)
27,623
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนทัวไป
่
(6,637,255)
(6,637,255)
ั
รายได้จากเงินปนผล
(31,430)
ดอกเบีย้ รับ
(478,947)
(368,483)
(361,902)
(285,450)
ดอกเบีย้ จ่าย
40,731,593 32,077,813
33,142,529
27,273,913
ส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
2,433,841
2,592,718
ค่าเผือ่ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
7,596,751 17,384,626
4,775,588
6,555,634
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
2,248,018
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน)
		 ก่อนภาษีเงินได้
434,815,117 518,593,687 335,000,770 367,406,582
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจากการด�ำเนิ นงาน
1,773,039,148 1,816,105,563 1,531,443,183 1,708,068,062
จ่ายภาษีเงินได้
(225,027,761) (310,851,984) (213,441,247) (299,854,254)
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการช�ำระ
(977,520) (39,649,674)
(836,254)
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมด�ำเนิ นงาน
1,547,033,867 1,465,603,905 1,318,001,936 1,407,377,554
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ซือ้ สินทรัพย์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ดอกเบีย้ รับ
เงินปนั ผลรับ
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทัวไป
่
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษทั ย่อย
กระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

(1,190,391,227) (1,241,657,516)
(9,802,097)
(8,586,260)
1,387,052
4,663,867
478,947
368,483
31,430
23,947,575
(100,054,181)
(1,274,402,501) (1,245,211,426)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
(839,888,158) (1,004,841,669)
(9,802,097)
(7,722,260)
1,002,759
2,662,041
361,903
285,450
23,947,575
(100,054,181)
(924,432,199) (1,009,616,438)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
8,955,840,608 5,200,652,201 7,540,000,000 4,640,000,000
ช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (8,660,621,232) (4,460,062,161) (7,140,000,000) (4,080,000,000)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
79,823,019
ช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(79,823,019)
จ่ายดอกเบีย้
(36,746,061)
(27,492,148) (31,089,777) (25,079,192)
จ่ายเงินปนั ผล
(731,135,323) (920,447,198) (731,135,323) (920,447,148)
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
231,314,761
กระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น (241,347,247) (207,349,306) (362,225,100) (385,526,340)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เพิ่ มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี
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31,284,119
94,566,173
125,850,292

13,043,173
81,523,000
94,566,173

31,344,637
83,727,927
115,072,564

12,234,776
71,493,151
83,727,927

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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1. ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหาชนตัง้ แต่ปี 2535 บริษทั ด�ำเนินธุรกิจหลัก
ในด้านอุตสาหกรรมผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง บริษทั และบริษทั ย่อยมีทอ่ี ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนคือเลขที่ 37/7
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื กลุม่ ครอบครัว
แสงศาสตรา
บริษทั มีโรงงานตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 54/8 หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี และบริษทั ย่อย
มีโรงงานตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 3/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองไข่น้�ำ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี และ เลขที่ 54/7
หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวววณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินและการน�ำเสนองบการเงิน

2.1
		
		
		
		

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิ น
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปภายใต้
่
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

		
		

งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรือ่ งทีอ่ ธิบาย
ในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป

		
		
		
		

การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ทีส่ ำ� คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ
กิจการเปิดเผยเรือ่ งการใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม่ ี
นัยส�ำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4

		
		

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณีทม่ี เี นื้อความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2 เกณฑ์ในการน�ำเสนองบการเงิ นรวม
		 งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั มีอำ� นาจควบคุม
		 หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียง ดังนี้
		
ชือ่ บริษทั
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) (“RCI”)
บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนด์ไทล์ จ�ำกัด
(“RABT”)		
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ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2561
2560

ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง

96.83

96.83

ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง

4.05

-

-

-

หยุดด�ำเนินกิจการ

		
		
		

บริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนด์ไทล์ จ�ำกัด
แต่ได้น�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมเนื่องจาก บริษทั มีอำ� นาจควบคุมผ่านการมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ ำ� คัญ
ร่วมกัน และมีอำ� นาจในการก�ำหนดนโยบายในการบริหารของบริษทั ย่อยนัน้ เริม่ ความสัมพันธ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560

		
		

ต่อมาเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ฯได้เข้าท�ำธุรกรรมซือ้ หุน้ บริษทั ย่อย ดังกล่าว
โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4 บาท จ�ำนวน 25 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 99.97 ล้านบาท

		

รายการบัญชีกบั บริษทั ย่อยทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู หักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

		
		

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับทีใ่ ช้สำ� หรับรายการบัญชีทเ่ี หมือนกันหรือเหตุการณ์
ทางบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกันส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะของบริษทั

		
		

สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายได้รวมของบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คิดเป็ นอัตราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปได้ดงั นี้ :

				
				
				
บริ ษทั ย่อย				
บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
กลุม่ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
2561
2560

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
2561
2560

24

27

28

27

12

8

12

5

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั
การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ีไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
		 ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
		 รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีจำ� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผล
		 บังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี ้นึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
		 ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้
		 มาตรฐาน
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ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ม ี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซง่ึ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ� กับลูกค้า
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
		 ต่อไปนี้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)				
เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)				
เรือ่ ง รายได้
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)		
เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ น
											
เกีย่ วกับบริการโฆษณา
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหา
											
ริมทรัพย์
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		
		
		
		
		

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ� หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนส�ำหรับการรับรูร้ ายได้ทเ่ี กิดขึน้
จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจ�ำนวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั
จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้สง่ มอบให้แก่ลกู ค้า และก�ำหนดให้กจิ การต้องใช้ดลุ ยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริง
และเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอน

		
		

ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเชือ่ ว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่องมือทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
		 ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบ
		 ด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7		
การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9		
เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16		
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19		
การช�ำระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

		
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารค�ำนวณการด้อยค่าของ
เครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน และเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินกลุม่ นี้มผี ลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับ
ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปจั จุบนั ถูกยกเลิกไป

		
		

ปจั จุบนั ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีต่องบการเงินในปีทเ่ี ริม่ น�ำ
มาตรฐานกลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

3.4
		
		
		

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าขายสินค้ารับรูเ้ ป็ นรายได้เมือ่ ได้สง่ มอบสินค้าแล้วตามราคาขายหลังหักส่วนลด
รายได้อน่ื และค่าใช้จา่ ยอืน่ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปนั ผล รับรูเ้ ป็ นรายได้เมือ่ มีสทิ ธิในการรับเงินปนั ผลทีป่ ระกาศจ่าย

3.5 เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึง่ ไม่ม ี
		 ข้อจ�ำกัดในการใช้) และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นเงินสดทีแ่ น่นอนเมือ่ ครบก�ำหนด ซึง่ มีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าน้อย
3.6
		
		
		

ลูกหนี้ การค้าและค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ  
ลูกหนี้การค้า แสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัวไปพิ
่ จารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการ
วิเคราะห์อายุลกู หนี้คงค้าง รวมถึงแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ช�ำระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็ นรายๆ ไป

3.7
		
		
		
		
		

สิ นค้าคงเหลือ
บริษทั และบริษทั ย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาต้นทุนมาตรฐานหรือมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะ
ต�่ำกว่า ต้นทุนมาตรฐานมีคา่ ใกล้เคียงกับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงตามวิธรี าคาทุนถัวเฉลีย่ เคลือ่ นที่ มูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั
หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ ทีจ่ ะผลิตให้เสร็จ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็ น
เพือ่ ให้ขายสินค้านัน้ ได้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายการตัง้ ส�ำรองเพือ่ ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เมือ่ สินค้านัน้ เก่าหรือ
เสือ่ มสภาพ โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดีต

3.8 เงิ นลงทุน
		 ก) เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั แสดงตามวิธรี าคาทุน และบริษทั จะบันทึกผลก�ำไรหรือขาดทุน
			 จากการจ�ำหน่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดทีม่ กี ารจ�ำหน่ายเงินลงทุนนัน้ กรณีทม่ี สี งิ่ บ่งชี้
			 ว่าเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทั จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบก�ำไรขาดทุน
			 และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และบริษทั จะรับรูร้ ายได้เงินปนั ผลเมือ่ มีการประกาศจ่ายจากบริษทั ย่อย
		 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป
่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่
			 การด้อยค่า (ถ้ามี)
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3.9
		
		
		

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึง่ ค�ำนวณจากราคาซือ้ สินทรัพย์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นเงินสดและจ�ำนวนเทียบเท่า
เงินสด ในการท�ำให้สนิ ทรัพย์นนั ้ อยูใ่ นสถานทีห่ รือสภาพทีพ่ ร้อมทีจ่ ะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคารและอุปกรณ์
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

		
		
		

บริษทั และบริษทั ย่อยคิดค่าเสือ่ มราคาอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรงตามช่วงอายุ
การให้ประโยชน์ โดยพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกัน เมือ่ แต่ละส่วนประกอบนัน้ มีสาระส�ำคัญและ
มีอายุการให้ประโยชน์ต่างกัน อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มดี งั นี้

				
				
				
				
		
		

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สำ� นักงาน
ยานพาหนะ

20 - 52
5 - 20
5 - 20
5

ปี
ปี
ปี
ปี

รายจ่ายเกีย่ วกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ ค่าบ�ำรุง
รักษารับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดขึน้

3.10 สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
		 สินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
		 ทีไ่ ม่มตี วั ตน ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี
3.11 ต้นทุนสิ ทธิ การเช่า
		 ต้นทุนการได้มาซึง่ สิทธิการเช่า แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
		 จ�ำหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลา
		 ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิทธิการเช่า เป็ นเวลา 3 ปี ถึง 16 ปี
3.12 สิ นทรัพย์รอการขายและสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
		 สินทรัพย์รอการขายส่วนทีเ่ ป็ นทีด่ นิ ทีย่ ดึ ครองจากลูกหนี้แสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
		
		
		

สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้งานทีเ่ ป็ นเครือ่ งจักรเก่าแสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษทั
และบริษทั ย่อยจะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวด
บัญชีทเ่ี กิดขึน้

3.13
		
		
		
		
		

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีข้ องสินทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ มีการด้อยค่า บริษทั
และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืน บริษทั และบริษทั ย่อยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นนั ้ ลดลงให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน และรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของ
สินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั ้ แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า
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3.14
		
		
		

รายการบัญชีที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการยอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีใ่ นรายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

3.15
		
		
		
		

ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็ นค่า
ใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง

		
		
		
		

เงินส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ย่อยได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพชนิดไม่ตอ้ งจ่ายสมทบโดยพนักงาน
บริษทั ย่อยตัง้ ส�ำรองเข้ากองทุนซึง่
บริษทั ย่อยบริหารเองในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปีของเงินเดือน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ย่อย พนักงานจะได้
รับคืนส่วนทีบ่ ริษทั ย่อยสมทบพร้อมผลประโยชน์เมือ่ ลาออกจากงาน

		
		
		

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษทั และบริษทั ย่อยและพนักงานของบริษทั ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงาน
จ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษทั และบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในปีทเ่ี กิดรายการ

		
		
		

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษทั
และบริษทั ย่อยตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึง่ ค�ำนวนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

		
		
		

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงอัตราเงินเดือนและค่าแรงและอืน่ ๆ
ในการค�ำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้
ภายใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้

3.16 ภาษี เงิ นได้
		 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีทร่ี บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปจั จุบนั
		 ทีไ่ ม่ได้รบั รูใ้ นงบก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือส่วนทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
		
		
		
		

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทค่ี าดว่าจะจ่ายช�ำระหรือทีเ่ รียกร้องสิทธิได้ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปี
ทีต่ อ้ งเสียภาษี ซึง่ แตกต่างจากก�ำไรขาดทุนทีป่ รากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผล
บังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ซึง่ รวมรายการการปรับปรุงทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับรายการในปีก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สนิ กับจ�ำนวนทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้สำ� หรับการค�ำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ� นวณโดยใช้อตั ราภาษี
ทีค่ าดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมื
่
อ่ มีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

		
		
		
		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษทั มีสทิ ธิตาม
กฎหมายทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั เมือ่ ภาษีเงินได้น้ี
ประเมินโดยกรมสรรพากรด้วยยอดสุทธิ หรือเมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จะครบก�ำหนดทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงในเวลาเดียวกัน

3.17 บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
		 บริษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
		
		
		

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระส�ำคัญกับ
บริษทั ผูบ้ ริหารคนส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนและก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริษทั

3.18 เครื่องมือทางการเงิ น
		 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นตราสาร
		 อนุพนั ธ์เพือ่ การเก็งก�ำไรหรือเพือ่ การค้า
		
		
		

เครือ่ งมือทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึง่ นโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ใน
แต่ละหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง

3.19
		
		
		
		
		
		
		

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนี้สนิ ให้ผอู้ น่ื
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั
และบริษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึง่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ

		
		
		
		
		

ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ �ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
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ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็ นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของ
มูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้
ประจ�ำ

3.20 สัญญาเช่าด�ำเนิ นงาน
		 การเช่าสินทรัพย์ซง่ึ ความเสีย่ งและกรรมสิทธิ ์ของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่า จัดประเภทเป็ นการเช่าด�ำเนินงาน
		 ค่าเช่าทีจ่ า่ ยภายใต้การเช่าด�ำเนินงาน บันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยอย่างเป็ นระบบตามอายุสญ
ั ญาเช่า
3.21 การจ่ายเงิ นปันผล
		 เงินปนั ผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซง่ึ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการ ได้อนุมตั กิ ารจ่าย
		 เงินปนั ผล
3.22 ก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
		 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิดว้ ยจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วในระหว่างปี
		 โดยถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก
3.23
		
		
		

ส่วนงานด�ำเนิ นงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุม่ บริษทั (ผูม้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�ำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนงานด�ำเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบั การปนั ส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล

3.24
		
		
		

การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดท�ำงบการเงิน ฝา่ ยบริหารใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ท�ำโดยฝา่ ยบริหาร

3.25
		
		
		
		

ประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิ ดขึน้
บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จา่ ยไว้ในงบการเงิน เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือเป็ นภาระผูกพันทีค่ อ่ นข้างแน่นอนทีม่ ผี ลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ อาจท�ำให้บริษทั และ
บริษทั ย่อยต้องช�ำระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนัน้ และจ�ำนวนทีต่ อ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
สินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมือ่ มีปจั จัยสนับสนุนว่าจะได้รบั คืนแน่นอน

4. ประมาณการทางการบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ
และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำ� คัญ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดลุ ยพิ นิจ
		 4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้
			
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเผือ่ การด้อยค่าของลูกหนี้ทอ่ี าจเกิดจากการทีไ่ ม่สามารถเรียก
			
ช�ำระหนี้จากลูกหนี้ได้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ นการประเมินบนพืน้ ฐานจากความไม่แน่นอนในการรับช�ำระ
			
หนี้และจากดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
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		 4.1.2
			
			
			

ค่าเผือ่ ส�ำหรับสินค้าทีเ่ คลือ่ นไหวช้า และเสือ่ มคุณภาพ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ประมาณการค่าเผือ่ ส�ำหรับสินค้าทีเ่ คลือ่ นไหวช้า และเสือ่ มคุณภาพเพือ่ ให้สะท้อนถึง
การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้ จะพิจารณาโดยผูบ้ ริหารจากการหมุนเวียนและการเสือ่ ม
สภาพของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

		 4.1.3 ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
			
บริษทั พิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน เมือ่ พบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระ
			
ส�ำคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ ความมีสาระส�ำคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของฝา่ ยบริหาร
		 4.1.4
			
			
			
			

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝา่ ยบริหารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยจะทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมือ่ อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มสภาพหรือไม่ได้
ใช้งานอีกต่อไป

		 4.1.5
			
			
			

สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝา่ ยบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่า บริษทั และบริษทั ย่อยได้โอนหรือ
รับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

		 4.1.6
			
			
			

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ เมือ่ พบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าว
ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ หรือเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ ความมีสาระส�ำคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ฝา่ ยบริหาร

		 4.1.7
			
			
			
			
			
			

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึง่ ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ�ำนวนเงินเดือนทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคต อัตรามรณะและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก�ำหนดอัตราคิดลดฝา่ ยบริหารได้พจิ ารณา
ถึงอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่
เปิดเผยทัวไปในประเทศ
่
อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้

		 4.1.8
			
			
			
			

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูโ้ ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท�ำก�ำไรทาง
ภาษีในอนาคตของบริษทั และบริษทั ย่อยทีน่ �ำมาหักกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้
ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจ�ำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอน
ของกฏหมายภาษีอากร

132

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
		 วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทุนนัน้ เพื่อด�ำรงไว้ซ่งึ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษทั
		 เพือ่ สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียอืน่ เพือ่ ด�ำรงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
		
		

ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั อาจออกหุน้ ใหม่หรือออกหุน้ กูเ้ พือ่ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขาย
สินทรัพย์เพือ่ ลดภาระหนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
				
				
				

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

เงินสด		
6,633,627
8,513,060
6,478,627
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากกระแสรายวัน
27,597,215
24,216,615 22,028,419
เงินฝากออมทรัพย์
91,619,450
61,836,498 86,565,518
รวม			
125,850,292
94,566,173 115,072,564

8,353,060
20,678,804
54,696,063
83,727,927

เงินฝากออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ตามอัตราทีธ่ นาคารก�ำหนด

6. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษทั มีรายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีส่ รุปข้างล่างนี้ ซึง่ รายการเหล่านี้เกิดขึน้ ตามมูลฐานที่
ตกลงร่วมกัน ทัง้ นี้มลู ฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใ่ ช้สำ� หรับรายการทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล
หรือบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

				
ชือ่
ประเภทธุรกิจ
		
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
บริษทั พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด **
จ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
บริษทั เมืองทอง เซรามิค จ�ำกัด **
จ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด *
จ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) (“RCI”) ***
จ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนด์ไทล์ จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจการ
(“RABT”)			
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทใ่ี ห้บริษทั เช่า
นายมารุต แสงศาสตรา
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทใ่ี ห้บริษทั เช่า

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดย RCI
กรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย
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บริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ใน RCI และ RABT แต่มอี ำ� นาจควบคุมในสองบริษทั ดังกล่าว ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2560 และได้น�ำมารวมจัดท�ำ
งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีด่ งั กล่าว
ต่อมาเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ฯได้เข้าท�ำธุรกรรมซือ้ หุน้ บริษทั ย่อย ดังกล่าว โดย
คิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4 บาท จ�ำนวน 25 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 99.97 ล้านบาท
* บริษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และอยูใ่ นขัน้ ตอนการช�ำระบัญชี
และจ่ายคืนทุนให้แก่บริษทั บริษทั จึงเปลีย่ นแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ สามแห่งเป็ นเงินลงทุนทัวไปภายใต้
่
สินทรัพย์หมุนเวียน
** 2 บริษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ย่อยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และได้จดทะเบียนช�ำระ
บัญชีเสร็จสิน้ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 23 สิงหาคม 2561
*** เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560 บริษทั มีการท�ำสัญญาจ้างบริหารงานกับ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน)
อายุสญ
ั ญา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 1 ล้านบาท ทัง้ นี้เป็ นไป
ตามการแจ้งเปิดเผยรายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2560 และตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 24
เมษายน 2560 ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการของบริษทั จ�ำนวน 4 ท่าน เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อมาบริษทั ได้ตกลงยกเลิกสัญญาจ้างบริหารดังกล่าว โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2560 บริษทั ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายสินค้ากับ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี
ข้อตกลง ดังนี้
		 ก) บริษทั ตกลงซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปคงเหลือในคลังสินค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทัง้ หมด โดยตกลงราคาซือ้ คิดเป็ น
			 จ�ำนวนเงิน 141.48 ล้านบาท
			 (นโยบายการก�ำหนดราคา: ก�ำหนดราคาซือ้ ขายกันในราคาทีต่ ่ำ� กว่าราคาทุน เนื่องจากเป็ นการซือ้ แบบเหมายกคลัง
			 บริษทั ย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างขอสัตยาบันเรื่องการเข้าท�ำสัญญากับบริษทั ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
			 ก�ำหนดวันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษทั ย่อย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และความเห็นของ
			 ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ย่อย)
		 ข) บริษทั ตกลงซือ้ สินค้าทีผ่ ลิตได้ทงั ้ จ�ำนวนในทุกวันท�ำการผลิตของบริษทั ดังกล่าว ตัง้ แต่การผลิตในวันที่ 1 เมษายน
			 2560 เป็ นต้นไป โดยทางบริษทั เป็ นผูร้ บั ความเสีย่ งจากสต็อกสินค้าจากการผลิต
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ยิ กเลิกการซือ้ สินค้ากับ
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ทีผ่ ลิตได้ทงั ้ จ�ำนวนในทุกวันการผลิตตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป
โดยบริษทั ซือ้ สินค้าเท่าทีม่ คี ำ� สังซื
่ อ้ จากลูกค้า หรือ เพือ่ เติมสินค้าในคลังสาขาทัวประเทศของบริ
่
ษทั เพือ่ ลดปริมาณการเก็บ
สินค้าคงคลังของบริษทั บางส่วน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อย เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีมติให้จดั ให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขอ
สัตยาบันเรือ่ งการเข้าท�ำสัญญากับบริษทั ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ก�ำหนดวันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 และต่อมาทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อยมีมติให้เลือ่ นก�ำหนดการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าว และมีมติกำ� หนดวันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เป็ นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
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ในการนี้บริษทั ย่อยได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพือ่ ให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาให้สตั ยาบันเรือ่ งการเข้า
ท�ำสัญญาซือ้ ขายสินค้า ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยสรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (อ้างอิงรายงานของ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) มีดงั นี้
“การเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายสินค้าฯ โดยเฉพาะสินค้าเทคลัง Lot 1 เป็ นรายการทีม่ คี วามจ�ำเป็ น ณ ช่วงเวลาทีเ่ กิดรายการ
เนื่องจากในช่วงดังกล่าว บริษทั ย่อย มีปญั หาด้านการบริหารจัดการและมีภาวะกดดันด้านสภาพคล่อง และมีทางเลือกทีจ่ ำ� กัด
ซึง่ หากบริษทั ย่อยไม่ได้เข้าท�ำรายการ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถในการด�ำเนิน
ธุรกิจและความอยูร่ อดของบริษทั ย่อย โดยภายหลังการเข้าท�ำรายการแล้วนัน้ บริษทั ย่อย มีสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ ท�ำให้สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ ช�ำระภาระหนี้สนิ ของบริษทั ย่อย ได้ตามทีก่ ำ� หนด ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด
(มหาชน) เข้ามาบริหารท�ำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและประหยัดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็ น รวมถึงมีแผนปรับปรุงและขยาย
ก�ำลังการผลิตเพือ่ การเติบโตธุรกิจของบริษทั ย่อย ต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษทั ย่อย ไม่ได้มคี วามจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องขายสินค้าทัง้ หมดให้แก่บริษทั ไดนาสตี้
เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยเฉพาะสินค้าทีผ่ ลิตใหม่ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2560 เนื่องจาก
การขายสินค้าเทคลัง Lot 1 ซึง่ มีมลู ค่ารายการเท่ากับ 157.08 ล้านบาท น่าจะเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
เร่งด่วนของ บริษทั ย่อย ในระยะสัน้ ดังนัน้ บริษทั ย่อย จึงควรจะพิจารณาขยายฐานลูกค้าหรือกระจายความเสีย่ งด้านการ
กระจุกตัวและอ�ำนาจการต่อรองโดยขายสินค้าใหม่ทผ่ี ลิตได้ให้กบั บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะลูกค้า
รายหนึ่งในปริมาณทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ มูลค่าสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ย่อย ได้รบั จากการเข้าท�ำรายการต�่ำกว่ามูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ย่อย ไม่ได้จดั ให้มกี ารประมูลหรือสอบทานราคา จึงท�ำให้ไม่สามารถยืนยันได้วา่
บริษทั ย่อย ได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจากการเข้าท�ำรายการในครัง้ นี้ นอกจากนี้ การเข้าท�ำรายการไม่ได้มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไข
ด้านราคาทีช่ ดั เจน จึงอาจท�ำให้มกี ารแก้ไขราคาหรือปรับเพิม่ ส่วนลดได้ตามสมควร ซึง่ การทีบ่ ริษทั ย่อยและบริษทั ไดนาสตี้
เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย ไม่ควรให้สตั ยาบันต่อการเข้าท�ำ
รายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงขึน้ อยูก่ บั ดุลพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย เป็ นส�ำคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ให้สตั ยาบันการท�ำรายการซือ้ ขายสินค้าฯ บริษทั ย่อย จะต้องด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขรายการ
ดังกล่าว และเจรจากับ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ให้มกี ารชดเชยส่วนต่างของราคาของสินค้าที่ บริษทั ย่อย
ได้รบั ความเสียหายโดยพิจารณาจากพืน้ ฐานราคายุตธิ รรมทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การตกลงและยินยอมของทัง้ สองฝา่ ย
อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า หากไม่สามารถตกลงกันได้กรรมการผูล้ งนามในสัญญาดังกล่าวพึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่อผลกระทบจากการเข้าท�ำรายการ”
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อย เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้แจ้งรายการสารสนเทศการจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันส�ำหรับการท�ำสัญญาซือ้ ขายสินค้า และทีป่ ระชุมรับทราบความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) เพือ่ เสนอขอสัตยาบันต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรือ่ งการเข้าท�ำ
สัญญาซือ้ ขายสินค้ากับบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั ย่อยและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นชีแ้ จงถึงความจ�ำเป็ นและเหตุผลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯให้ทราบแล้ว

135

ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษทั ย่อย เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทีป่ ระชุมมีมติ ให้สตั ยาบัน
การท�ำสัญญาขายสินค้าคงเหลือทัง้ หมดแบบเหมายกคลัง และสัญญาขายสินค้าทัง้ หมดทีผ่ ลิตได้ในแต่ละวันให้กบั บริษทั
รายการบัญชีทส่ี ำ� คัญกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
		
				
				
				

นโยบายการก�ำหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง						
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
		 จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทุน
- 2,437,407 1,656,595
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทุน
- 14,886,997 2,497,662
		 รวม			
- 17,324,404 4,154,257
					
ขายสิ นค้าส�ำเร็จรูป					
บริษทั โรแยล ซีรามิค
		 อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
- 3,856,000
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงานและสาขา						

บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
บริษทั โรแยล ซีรามิค
		 อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
บริษทั โรแยล เอเซียบริค
		 แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
			
รวม		

-

-

720,000

720,000

-

-

720,000

540,000

-

-

144,000
1,584,000

96,000
1,356,000

รายได้ค่าบริ หารงาน
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
		 จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนละ 1,000,000 บาท
- 12,000,000 12,000,000
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) เดือนละ 1,000,000 บาท
- 5,000,000
			
รวม		
- 12,000,000 17,000,000
					
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร					
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
- 1,800,000
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นโยบายการก�ำหนดราคา

รายได้ค่าขนส่ง
บริษทั โรแยล ซีรามิค

อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทุน

					
ค่าซื้อสิ นค้า
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทีแ่ ข่งขันได้ในตลาด
				
และราคาสูงกว่าต้นทุน
				
การผลิต
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) 1. วันที่ 1 เมษายน 2560
				
และสินค้าทีผ่ ลิตได้ใน
				
แต่ละวันของเดือนเมษายน
				
2560 เป็ นราคาเหมายกคลัง
				
ซึง่ ต�่ำกว่าราคาทุน
				
2. สินค้าทีผ่ ลิตได้ในแต่ละ
				
วันของเดือนพฤษภาคม 				
กรกฎาคม 2560 เป็ นราคา
				
ทีต่ กลงร่วมกัน (ต�่ำกว่า
				
ราคาทุน)
				
3. ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
				
2560 เป็ นราคาขายต่อ
				
(Resale Price)
		 รวม			

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

50,653,968

22,923,260

50,653,968

22,923,260

-

- 2,267,439,649 2,068,357,671

-

- 974,261,191 389,958,995
- 3,241,700,840 2,458,316,666

ค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
		 จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทุน
- 3,068,692
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทุน
- 1,155,418
		 รวม			
- 4,224,110
					

4,503,621
293,461
4,797,082
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(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
				
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
				
นโยบายการก�ำหนดราคา
2561
2560
2561
2560
ค่าจ้างบริ หารคลัง					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
		 จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนละ 300,000 บาท
- 3,600,000 3,600,000
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) เดือนละ 150,000 บาท
450,000 1,350,000
		 รวม			
- 4,050,000 4,950,000
					
ค่าเช่าที่ดินสาขา					
นายมนต์รกั แสงศาสตรา และ ปีละ 600,000 บาท
600,000
600,000
600,000
600,000
นายมารุต แสงศาสตรา
ปีละ 1,200,000 บาท
1,200,000
400,000 1,200,000
400,000
				
ปีละ 1,100,000 บาท
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
				
ปีละ 1,000,000 บาท
1,333,334 1,000,000 1,333,334 1,000,000
				
ปีละ 960,000 บาท
880,000
880,000
				
ปีละ 1,700,000 บาท
566,666
566,666
				
ปีละ 3,030,000 บาท
757,500
757,500
				
ปีละ 3,500,000 บาท
875,000
875,000
		 รวม			
7,312,500 3,100,000 7,312,500 3,100,000
					
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร					
ผลประโยชน์ปจั จุบนั ของพนักงาน		
48,132,891 45,315,711 29,274,312 28,900,117
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
152,750
145,281
123,668
117,563
		 รวม			
48,285,641 45,460,992 29,397,980 29,017,680
ยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

				
งบการเงินรวม
				
2561
2560
				
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั ย่อย				
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
896,076,500
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
98,143,514
		 รวม		
994,220,014
				
หนี้สนิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
ผูบ้ ริ หารส�ำคัญ
			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,482,456
1,329,706
1,236,843

818,320,660
43,553,991
861,874,651

1,113,175

ในระหว่างปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการลาออกและเกษียณอายุของผูบ้ ริหารหลายท่าน บริษทั ได้จา่ ยเงินค่าเกษียณอายุ
และเงินชดเชยพนักงานทีล่ าออก และบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินหนี้สนิ โครงการผลประโยชน์พนักงานใหม่และปรับปรุงใน
งบการเงินส�ำหรับปี 2560
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
ประกอบด้วย

				
				
ลูกหนี้ การค้า				
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
213,175,739
(1,683,613)
211,492,126

209,136,955
(1,198,698)
207,938,257

213,084,074
(1,598,698)
211,485,376

197,843,820
(1,198,698)
196,645,122

79,873,294
(392,199)
79,481,095
290,973,221

63,814,414
(457,599)
63,356,815
271,295,072

61,443,381
61,443,381
272,928,757

44,422,685
44,422,685
241,067,807

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
				
				
ลูกหนี้ การค้า
ค้างช�ำระไม่เกิน 90 วัน
ค้างช�ำระมากกว่า 90 วัน ถึง 120 วัน
ค้างช�ำระมากกว่า 120 วัน ถึง 180 วัน
ค้างช�ำระมากกว่า 180 วัน ถึง 365 วัน
ค้างช�ำระมากกว่า 365 วัน
		 รวม		
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ			

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
205,151,906
940,776
894,755
2,939,947
3,248,355
213,175,739
(1,683,613)
211,492,126

193,002,536
3,520,023
1,214,790
9,972,405
1,427,201
209,136,955
(1,198,698)
207,938,257

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
205,145,156
940,776
894,755
2,855,032
3,248,355
213,084,074
(1,598,698)
211,485,376

191,346,430
3,481,255
963,232
625,702
1,427,201
197,843,820
(1,198,698)
196,645,122

บริษทั ให้สนิ เชือ่ ทางการค้าแก่ลกู ค้าปกติทวไปประมาณ
ั่
7 - 75 วัน
บริษทั ย่อยให้สนิ เชือ่ ทางการค้าแก่ลกู ค้าปกติทวไปประมาณ
ั่
7 - 60 วัน
ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ มีดงั ต่อไปนี้
				
				
				

ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ 			
ลดลง			
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

(1,656,297)
(2,982,881)
2,563,366
(2,075,812)

(1,198,698)
(400,000)
(1,598,698)

(1,714,797)
58,500
(1,656,297)

(1,198,698)
(1,198,698)
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8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
				
				
				

สินค้าส�ำเร็จรูป		
งานระหว่างท�ำ		
วัตถุดบิ 			
วัสดุสน้ิ เปลือง		
สินค้าระหว่างทาง
รวม			
หัก ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
สุทธิ			

งบการเงินรวม
2561
2560

1,691,809,348 1,518,730,440 1,690,869,971 1,524,856,879
38,318,091
43,494,748
15,626,228
17,170,540
113,945,608 122,583,757
35,171,963
36,921,000
119,417,226 116,867,909
42,573,766
45,305,878
13,397,124
9,401,640
3,021,108
2,721,706
1,976,887,397 1,811,078,494 1,787,263,036 1,626,976,003
(12,783,239) (14,078,254)
1,964,104,158 1,797,000,240 1,787,263,036 1,626,976,003

ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มล้าสมัย มีดงั ต่อไปนี้
				
				
				

ยอดยกมาต้นปี
เพิม่ ขึน้ 			
ลดลง			
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
14,078,254
3,609,698
(4,904,713)
12,783,239

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

2,165,475
12,349,462
(436,683)
14,078,254

-

-

ในระหว่างปี 2561 บริษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าล้าสมัยจ�ำนวน 4.90 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าดังกล่าว มีการ
พิจารณาโดยผูบ้ ริหารว่าสินค้ายังไม่มกี ารเสือ่ มสภาพและบริษทั ได้มกี ารเบิกไปใช้เพือ่ การผลิตแล้ว โดยบันทึกรายการโอนกลับ
ดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี (2560 : 0.44 ล้านบาท)
ต้นทุนสินค้าทีบ่ นั ทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
				
				
				

ต้นทุนขายสินค้า
กลับรายการค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
ต้นทุนขาย		
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งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

4,929,172,999 4,515,838,733 5,217,887,147 4,551,627,772
(4,904,713)
(436,683)
4,924,268,286 4,515,402,050 5,217,887,147 4,551,627,772

9. เงินลงทุนทั่วไป

ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เงินลงทุนทัวไป
่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
				
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
				
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนร้อยละ
จ�ำนวนเงิน
					
ของการลงทุน
				
2561
2560
2561
2560
2561
2560
						
บริษทั พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด
12,000 12,000
97.99
97.99
- 12,520
บริษทั เมืองทอง เซรามิค จ�ำกัด
4,500
4,500
99.98
99.98
4,790
บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด
1,000
1,000
99.93
99.93
1,064
1,064
รวม							
1,064 18,374
บริษทั เมืองทอง เซรามิค จ�ำกัด และ บริษทั พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนช�ำระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว เมือ่ วันที่ 9
พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ตามล�ำดับ

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ซึง่ แสดงในยอดตามวิธรี าคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
		
ชือ่ บริษทั
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนร้อยละ
จ�ำนวนเงิน
เงินปนั ผลรับ
					
ของการลงทุน
				
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
								
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(มหาชน)		
222,000 222,000
96.83
96.83 109,480 109,480
บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุม
ในบริษทั นี้)		
616,839 616,839
4.05
- 100,054
		 รวม							 209,534 109,480

-

-

-

-
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10.2 ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ย่อยทีก่ ลุม่ บริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ทัง้ หมดซึง่ มีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�ำคัญต่อกลุม่
		
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
			 บริษทั
สัดส่วนทีถ่ อื โดย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
ก�ำไรหรือขาดทุน เงินปนั ผลจ่ายให้กบั
				
ส่วนได้เสีย
อ�ำนาจควบคุมใน
ทีแ่ บ่งให้กบั ส่วน
ส่วนได้เสีย
				
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม บริษทั ย่อยสะสม ได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
						
ควบคุมในบริษทั ย่อย ควบคุมในระหว่างปี
						
ในระหว่างปี		
					
2561
2560
					
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
								
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(บริษทั ฯมีอำ� นาจควบคุมในบริษทั นี้)

2561

2560

2561

2560

2561

2.95

0.89

-

-

154.85 (75.45)

-

-

3.17

3.17

52.18

49.23

95.95

100.00

575.82

206.32

2560

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�ำคัญ ซึง่ เป็ นข้อมูลก่อนการตัด
		
รายการระหว่างกัน
(หน่วย: พันบาท)
				
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
				
(มหาชน)
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
				
2561
2560
2561
2560
งบแสดงฐานะการเงิ นแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,001,467
936,847
284,683
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
948,800
960,091
637,651
หนี้สนิ หมุนเวียน
(227,960)
(231,321)
(283,808)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
(97,714)
(90,496)
(38,397)
ส่วนของเจ้าของถือโดยบริษทั
(1,575,998)
(1,525,190)
(24,305)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
(51,595)
(49,931)
(575,824)
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ
ส�ำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม		
2,272,716
2,074,114
983,082
ค่าใช้จา่ ยรวม
(2,220,245)
(2,010,097)
(824,850)
ก�ำไรส�ำหรับปี
52,471
64,017
158,232
ส่วนของก�ำไรทีเ่ ป็ นของ				
		 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
50,808
61,988
3,383
		 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
1,663
2,029
154,849
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193,244
368,235
(313,068)
(42,095)
(206,316)
515,576
(768,142)
(252,566)
(252,566)

				
				
				

(หน่วย: พันบาท)
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
(มหาชน)
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
2561
2560
2561
2560

ส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี				
		 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
		 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
4,267
ส่วนของก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมทีเ่ ป็ นของ				
		 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
50,808
61,988
3,383
		 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
1,663
2,029
159,116
งบกระแสเงิ นสดแบบย่อ				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
90,295
70,674
138,737
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(91,195)
(73,073)
(258,820)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
21
(12)
120,902
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
(879)
(2,411)
819

(252,566)
18,982
(170,702)
111,648
(40,072)

10.4
		
		
		
		

การเปลีย่ นแปลงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ
เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ของ RCI ในราคาไม่เกินหุน้ ละ 4 บาท
โดยรวมเป็ นมูลค่าการซือ้ ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 100 ล้านบาท

		
		

ทัง้ นี้ ในการเข้าท�ำธุรกรรมการซือ้ หุน้ ดังกล่าว บริษทั ฯจะซือ้ หุน้ ของ RCI จากผูล้ งทุนทัวไปซึ
่ ง่ จะมิใช่บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯ ผ่านระบบซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

		
		

เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ฯได้เข้าท�ำธุรกรรมการซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว โดย
คิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4 บาท จ�ำนวน 25 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 99.97 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักรระหว่าง
ติดตัง้

ราคาทุน :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,118,382,829 2,902,385,242 5,898,550,892 1,067,928,275
29,553,102
370,309,524
ซือ้ เพิม่ 			
184,542,636
23,170,067
13,194,192
23,968,827
945,515,504
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(33,626,085)
(20,539,499)
(42,385,810)
(6,642,902)
รับโอน(โอนออก)
4,246,570
381,909,756
211,289,650
82,595,741
- (679,187,717)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,307,172,035 3,273,838,980 6,102,495,235 1,132,107,033
22,910,200
636,637,311
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (1,303,197,370) (4,590,172,065) (668,039,041)
(18,986,857)
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
- (174,329,979) (207,087,994) (128,716,822)
(2,509,469)
ค่าเสือ่ มสินทรัพย์ทจ่ี ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่ายในปี
29,469,898
20,365,629
41,051,334
6,642,898
รับโอน(โอนออก)
(550,889)
323,125
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (1,448,057,451) (4,777,445,319) (755,381,404)
(14,853,428)
							
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,118,382,829 1,599,187,872 1,308,378,827
399,889,234
10,566,245
370,309,524
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,307,172,035 1,825,781,529 1,325,049,916
376,725,629
8,056,772
636,637,311
							
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ							
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
147,209,635
187,947,339
105,807,034
1,090,533
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
174,329,979
207,087,994
128,716,822
2,509,469
-

				
ทีด่ นิ
อาคารและ
เครือ่ งจักรและ
เครือ่ งตกแต่ง
ยานพาหนะ
					
สิง่ ปลูกสร้าง
อุปกรณ์
และเครือ่ งใช้		
							
ส�ำนักงาน		
									

				

ในระหว่างปีปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงซึง่ มีสาระส�ำคัญในบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

442,054,541
512,644,264

4,806,714,531
5,479,423,192

(6,580,395,333)
(512,644,264)
97,529,759
(227,764)
(6,995,737,602)

11,387,109,864
1,190,391,226
(103,194,296)
854,000
12,475,160,794

รวม		

(หน่วย : บาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั

7,226,207
5,426,346

367,611,658
341,599,960

664,227,436
579,579,875

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,376,742,329
1,589,541,167

(12,248,542)
(1,799,858)
6,614,539
(7,433,861)

(521,664,204)
(120,726,531)
26,925,007
515,890
(614,949,838)

906,920,165
1,095,709,371

19,474,749
(6,614,542)
12,860,207

889,275,862
17,183,604
(28,090,962)
78,181,294
956,549,798

ราคาทุน :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
906,920,165 2,087,266,908 2,231,751,173
ซือ้ เพิม่ 			
184,542,636
23,170,068
4,117,446
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(33,137,610)
(4,782,142)
รับโอน(โอนออก)
4,246,570
355,285,255
6,777,479
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,095,709,371 2,432,584,621 2,237,863,956
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (710,524,579) (1,567,523,737)
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
- (161,844,374)
(94,972,582)
ค่าเสือ่ มสินทรัพย์ทจ่ี ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่ายในปี
29,325,499
4,728,128
รับโอน(โอนออก)
(515,890)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (843,043,454) (1,658,284,081)

				
ทีด่ นิ
อาคารและ
เครือ่ งจักรและ
เครือ่ งตกแต่ง
ยานพาหนะ
					
สิง่ ปลูกสร้าง
อุปกรณ์
และเครือ่ งใช้		
							
ส�ำนักงาน		
									

				

รวม		

196,871,847
363,255,654

3,519,599,642
3,975,112,373

- (2,811,961,062)
- (379,343,345)
67,593,173
- (3,123,711,234)

196,871,847 6,331,560,704
610,874,405
839,888,159
(72,625,256)
(444,490,598)
363,255,654 7,098,823,607

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักรระหว่าง
ติดตัง้

(หน่วย : บาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั

-

139,787,373
161,844,374

96,312,911
94,972,582

98,369,140
120,726,531

879,001
1,799,858

-

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักรระหว่าง
ติดตัง้

335,348,425
379,343,345

รวม		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึ่งซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าว
มีจำ� นวนเงินประมาณ 3,984 ล้านบาท และ 3,765 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ส่วนของบริษทั : 1,443 ล้านบาท และ 1,283 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

บริษทั ย่อยได้จดจ�ำนองทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ซง่ึ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวนรวมประมาณ 333 ล้านบาท เพือ่ เป็ นหลักทรัพย์ค้ำ� ประกันเงินกูย้ มื และวงเงินสินเชือ่
ซึง่ ได้รบั จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของส�ำนักงานใหญ่บางส่วนของบริษทั มูลค่า 73 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 2.7 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด) ติดภาระจ�ำยอม

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

				
ทีด่ นิ
อาคารและ
เครือ่ งจักรและ
เครือ่ งตกแต่ง
ยานพาหนะ
					
สิง่ ปลูกสร้าง
อุปกรณ์
และเครือ่ งใช้		
							
ส�ำนักงาน		
									

				

(หน่วย : บาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
				
				

งบการเงินรวม
2561
2560

ราคาทุน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
85,565,942
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(58,335,303)
สุทธิ				
27,230,639

88,100,713
(62,256,548)
25,844,165

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
				
				
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิจากค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ – สุทธิ
อืน่ ๆ				
รวม			

งบการเงินรวม
2561
2560
3,548,719
5,121,865
(2,292,119)
(2,292,119)
1,256,600
2,829,746
9,277,994
8,262,294
6,780,386
8,227,645
24,145
2,248,017
17,339,125
21,567,702

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2561
2560
74,687,556
(54,274,897)
20,412,659

64,885,460
(47,793,925)
17,091,535

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2561
2560
2,548,719
4,121,865
(1,307,119)
(1,307,119)
1,241,600
2,814,746
8,162,284
7,146,584
6,780,386
8,227,645
16,184,270
18,188,975

บริษทั มีคา่ สิทธิการเช่าทีด่ นิ ตัดจ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน 1.45 ล้านบาท (2560 : 1.75 ล้านบาท)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รอการขายซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีย่ ดึ ครองมาจากลูกหนี้

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

		
				
				
					

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

เงินเบิกเกินบัญชี
ปี 2561 MOR
2,378,365
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ปี 2561 ร้อยละ 1.70 – 3.87
				
ปี 2560 ร้อยละ 1.77 – 3.87 2,390,000,000 2,060,000,000 2,290,000,000 1,890,000,000
ทรัสต์รซี ที 		
ปี 2561 ร้อยละ 1.50 – 4.49
				
ปี 2560 ร้อยละ 3.80 – 3.97
15,871,576
48,273,836
รวม				
2,405,871,576 2,110,652,201 2,290,000,000 1,890,000,000
กลุม่ บริษทั มีต ั ๋วสัญญาใช้เงินทัง้ หมด 10 ฉบับ ครบก�ำหนดเมือ่ ทวงถาม และ 30 วัน นับจากวันออกตั ๋วสัญญาใช้เงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ดังนี้
				
				

วงเงิน (ล้านบาท)		
2561
2560

วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี			
บริษทั 		
40
40
บริษทั ย่อย		
40
40
						
				
วงเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ 			
บริษทั 		
2,667
2,667
						
						
						
						
บริษทั ย่อย		
620
620
				
240
180

อัตราดอกเบีย้

วันครบก�ำหนด

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี –
MOR – 0.5 ต่อปี

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตราร้อยละ MLR – 1.5
หรือ MRR ต่อปี แล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่า
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวถัวเฉลีย่
ปี 2561 : ร้อยละ 1.91 ต่อปี
ปี 2560 : ร้อยละ 2.78 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
ตามประกาศของธนาคารอ้างอิง

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

เมือ่ ทวงถาม
ตามสัญญา

บริษทั สามารถใช้วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ร่วมกับบริษทั ย่อยเป็ นจ�ำนวน 520 ล้านบาท จากวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในบริษทั ย่อย
ทัง้ หมด 620 ล้านบาท
				
วงเงิน (ล้านบาท)		
				
2561
2560
			
วงเงิ นหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์		
บริษทั 		
45
45
						
บริษทั ย่อย		
20
20
						
				
235
235
						

อัตราดอกเบีย้

วันครบก�ำหนด

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตรา
MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตรา
MOR ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตรา
MLR ลบร้อยละ 2.0 ต่อปี

ครบก�ำหนด
ตามสัญญา
ครบก�ำหนด
ตามสัญญา
ครบก�ำหนด
ตามสัญญา

บริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีก่ �ำหนดไว้ในสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน ได้แก่ ไม่ผดิ นัดช�ำระหนี้ ไม่โอนสิทธิ ไม่เปลีย่ นแปลงประเภทของธุรกิจ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้กกู้ ่อน
ไม่เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการจัดการในบริษทั และการยกผลประโยชน์จากการท�ำประกันภัยทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ให้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น และวงเงินดังกล่าวไม่มกี ารค�ำ้ ประกัน
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15. เงินกู้ยืมระยะยาว
				
				
		
ยอดคงเหลือต้นงวด
การกูย้ มื เงินเพิม่
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลายงวด

2561

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
2560

79,823,019
(79,823,019)
-

-

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีสญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร มีกำ� หนดช�ำระคืนเงินต้นเป็ นงวด
รายเดือนละ 3.15 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 2 ต่อปี ค�้ำประกันโดยกรรมการบริษทั ย่อยท่านหนึ่ง พร้อม
จดจ�ำนองทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างของบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นหลักประกัน

16. เงินส�ำรองเผื่อเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
				
				
		
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี – ดอกเบีย้
จ่ายระหว่างปี		
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561
49,962,336
2,433,841
(1,415,821)
50,980,356

2560
55,435,679
2,592,718
(8,066,061)
49,962,336

บริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพชนิดไม่ตอ้ งจ่ายสมทบโดยพนักงาน ส�ำหรับพนักงานของบริษทั ย่อยทุกคนทีเ่ ข้า
ท�ำงานกับบริษทั ก่อนปี 2540 โดยบริษทั ย่อยบริหารกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังกล่าวเอง (ไม่ได้เป็ นไปตามในพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530) ทัง้ นี้บริษทั ย่อยจะตัง้ ค้างจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปีของเงินเดือน
พนักงานจนถึงปี 2546 ให้แก่พนักงานแต่ละรายตามจ�ำนวนปีทท่ี ำ� งานด้วยอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ พนักงานจะได้รบั ประโยชน์
เมือ่ ลาออกจากงาน บริษทั ย่อยหยุดตัง้ ค้างจ่ายเข้ากองทุนนี้ หลังจากทีไ่ ด้จดั ตัง้ กองทุนประเภทจ่ายสมทบเริม่ ตัง้ แต่ปี 2546

17. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานของบริษทั ทุกคน ตามความในพระราชบัญญัติ กองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ทัง้ นี้พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทั และ
บริษทั ย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานแต่ละรายตามจ�ำนวนปีทท่ี ำ� งานด้วยอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ บริษทั และบริษทั ย่อย
ได้แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ บริหารกองทุนตามข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530

บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจ�ำนวน
เงิน 45.01 ล้านบาท และ 36.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะส่วนของบริษทั : จ�ำนวน 24.17 ล้านบาท และ 21.60 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
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18. หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

- รายการเคลือ่ นไหวส�ำหรับส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

				
				
				

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปีปจั จุบนั
ดอกเบีย้ จ่าย		
หนี้สนิ ทีไ่ ด้มาจากการมีอำ� นาจควบคุมบริษทั ย่อย
การปรับมูลค่า – ผล (ก�ำไร) ขาดทุนตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยช�ำระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม
ไม่ได้จดั ตัง้ เป็ นกองทุนทัง้ หมด

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

153,890,503
7,596,751
4,000,715
-

102,500,094
17,384,626
4,264,109
69,391,348

71,262,735
4,775,588
2,075,608
-

63,670,138
6,555,634
1,873,217
-

(4,266,625)
(977,520)

(39,649,674)

-

(836,254)

160,243,824
160,243,824

153,890,503
153,890,503

78,113,931
78,113,931

71,262,735
71,262,735

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราการขึน้ เงินเดือนและค่าแรงและอืน่ ๆ ในการค�ำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้สว่ นของ
ผูถ้ อื หุน้
- ข้อสมมติหลักทีส่ ำ� คัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31
		 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
				
				
				

อัตราคิดลด		
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน**

งบการเงินรวม
2561
2560
2.40 - 2.71
5.00
1.91 - 34.38

2.71 - 3.81
5.00 - 5.07
1.18 - 22.92

(หน่วย : ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
2.71
5.00
2.87 - 34.38

** ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาการท�ำงานของพนักงาน
มูลค่าปจั จุบนั ของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวัดโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
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2.94
5.00
1.91 - 22.92

- ค่าใช้จา่ ยในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของกลุม่ มีดงั นี้
				
				
				

ต้นทุนการบริการปีปจั จุบนั
ดอกเบีย้ จ่ายสุทธิ
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2561
2560
7,596,751
4,000,715
11,597,466

17,384,626
4,264,109
21,648,735

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
4,775,588
2,075,608
6,851,196

6,555,634
1,873,217
8,428,851

ต้นทุนการให้บริการในปจั จุบนั จะรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบีย้ จ่ายสุทธิจะรวมอยูใ่ นต้นทุน
ทางการเงิน
		
		
		

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืน่ ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี �ำหนดไว้
เป็ นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้

การเปลีย่ นแปลงของสมมติฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับสถิตปิ ระกันภัย						
				
				
				
				
อัตราคิ ดลด				
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้
				
				
				
				

งบการเงินรวม
2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1.0%
1.0%

(10,841,198)

12,302,165

งบการเงินรวม
2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1.0%
1.0%

อัตราการเพิ่ มขึน้ ของเงิ นเดือน				
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้
13,372,616

(11,977,735)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1.0%
1.0%

(4,653,024)

5,289,334

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1.0%
1.0%

5,747,765

(5,139,539)
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งบการเงินรวม
2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
20%
20%

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้
(11,023,612)

13,058,034

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลประโยชน์พนักงานทีค่ าดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดงั นี้
		
				
งบการเงินรวม
			
ภายใน 1 ปี		
7,739,967
ระหว่าง 2 - 5 ปี
43,220,870
ระหว่าง 6 - 10 ปี
54,695,833
รวม			
105,656,670

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
20%
20%

(5,870,391)

7,216,610

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2,724,614
18,528,900
22,803,868
44,057,382

เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมาย
ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ีกำ� หนดอัตราค่าชดเชย
เพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขน้ึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงาน บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้จา่ ย
ทันทีในงบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการของงวดทีก่ ฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็ นจ�ำนวน 43.55 ล้านบาท และ
17.52 ล้านบาท ตามล�ำดับ

19. ทุนเรือนหุ้นและใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
19.1
		
		
		

ทุนเรือนหุ้น
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จ�ำนวน 261.12 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 2,611.20 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.10 บาท บริษทั ได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561

19.2
		
		
		
		

ใบส�ำคัญแสดงสิ ทธิ
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ำ� หนดวันออกใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) ของบริษทั ทีอ่ อกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา 2.5
หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิมดี งั นี้
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ประเภทของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
:
					
		
ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
:
		
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย
:
		
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
:
		
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
:
					
					
		
วิธกี ารจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
:
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค
จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1)
ชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื หุน้ และเปลีย่ นมือได้
2,611,197,583 หน่วย
0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ภายหลังการออก
ใบส�ำคัญ แสดงสิทธิ (DCC-W1) บริษทั จะไม่ขยายอายุของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวอีก
บริษทั จะจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ตามรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
โดยก�ำหนดให้วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั
ทัง้ นี้ ภายหลังการค�ำนวณสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั จัดสรรใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีทม่ี เี ศษให้ปดั ทิง้ ทัง้ จ�ำนวน บริษทั จะท�ำการยกเลิก
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมดังกล่าว
ทัง้ หมด

20. ส�ำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งต้องจัดสรรทุนส�ำรอง
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองดังกล่าวจะมีจำ� นวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรองตามกฎหมายนี้จะน�ำไปจ่ายเงินปนั ผลไม่ได้

21. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

				
				
				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
83,170,239
(47,905,939)
35,264,300

43,322,394
(49,198,129)
(5,875,735)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
15,662,786
(47,905,939)
(32,243,153)

14,252,547
(49,198,129)
(34,945,582)
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การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
				
งบการเงินรวม
				
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
				
1 มกราคม 2561 งบก�ำไรขาดทุน
ส่วนของ
						
ผูถ้ อื หุน้
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
สินค้าคงเหลือจากก�ำไรในสินค้าคงเหลือ
10,970,765
(10,110,090)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
40,064,728
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
22,359,162
9,689,603
จากส�ำรองหนี้สนิ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
9,992,467
203,604
				
43,322,394
39,847,845
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
(49,198,129)
1,292,190
				
งบการเงินรวม
				
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
				
1 มกราคม 2560 งบก�ำไรขาดทุน
ส่วนของ
						
ผูถ้ อื หุน้
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี : 				
สินค้าคงเหลือ 				
จากก�ำไรในสินค้าคงเหลือ
2,007,734
8,963,031
				
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
20,488,463
1,870,699
จากส�ำรองหนี้สนิ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
11,087,136
(1,094,669)
				
33,583,333
9,739,061
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :				
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
(50,287,241)
1,089,112
-
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561

860,675
40,064,728
32,048,765
10,196,071
83,170,239
(47,905,939)
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560

10,970,765
22,359,162
9,992,467
43,322,394
(49,198,129)

(หน่วย : บาท)

				
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
				
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
				
1 มกราคม 2561 งบก�ำไรขาดทุน
ส่วนของ
						
ผูถ้ อื หุน้

31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี : 				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
14,252,547
1,370,239
				
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :				
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
(49,198,129)
1,292,190
-

(47,905,939)
(หน่วย : บาท)

				
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
				
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
				
1 มกราคม 2560 งบก�ำไรขาดทุน
ส่วนของ
						
ผูถ้ อื หุน้
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
				
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี

15,622,786

31 ธันวาคม 2560

12,722,472

1,530,075

-

14,252,547

(50,287,241)

1,089,112

-

(49,198,129)

สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2561 และ 2560 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
				
2561
2560
2561
2560
				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
67,547,453
29,069,847
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(32,283,153) (34,945,582) (32,283,153) (34,945,582)
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
35,264,300
(5,875,735) (32,283,153) (34,945,582)

155

22. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

				
				
				
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ผลแตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรก
		 และทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

242,814,864

266,026,004

233,488,803

254,737,328

(41,140,035)
201,674,829

(10,828,173)
255,197,831

(2,662,429)
230,826,374

(2,619,187)
252,118,141

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

				
งบการเงินรวม
				
2561
2560
				
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษี
1,338,224,031 1,297,511,876 1,196,442,413 1,340,661,480
ภาษีเงินได้คำ� นวณตามอัตราภาษีทใ่ี ช้รอ้ ยละ 20
267,644,806
259,502,375 239,288,483
268,132,296
ผลกระทบ :				
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษีและค่าใช้จา่ ยทีห่ กั เพิม่ ได้ (15,412,478) (19,429,395) (11,284,846) (15,846,114)
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
12,987,279
245,936
2,822,737
(168,041)
ขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี
(64,245,787)
ขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
701,009
14,878,915
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
201,674,829
255,197,831 230,826,374
252,118,141
อัตราภาษี ที่แท้จริ ง (ร้อยละ)
15.07
19.67
19.29
18.81

156

23. เงินปันผลจ่าย

			
				
รายละเอียด
วันทีค่ ณะกรรมการ วันทีจ่ า่ ยเงินปนั ผล
		
อนุมตั 		
ิ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีมติจา่ ยเงินปนั ผล 			

ประกาศจ่ายเงินปนั ผล
อัตราหุน้ ละ จ�ำนวนเงิน
(บาท)
(ล้านบาท)

ประจ�ำปี 2561 (ส่วนสุดท้าย)* 18 กุมภาพันธ์ 2562 3 พฤษภาคม 2562
0.027
176.30
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3/2561 13 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
0.027
176.30
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2561 14 สิงหาคม 2561
7 กันยายน 2561
0.029
189.30
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1/2561 15 พฤษภาคม 2561 8 มิถุนายน 2561
0.033
215.40
ประจ�ำปี 2560 (ส่วนสุดท้าย)** 20 กุมภาพันธ์ 2561 9 พฤษภาคม 2561
0.023
150.14
รวม					
					
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3/2560 14 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
0.028
182.70
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2560 8 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560
0.037
242.10
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1/2560 24 เมษายน 2560
24 พฤษภาคม 2560
0.040
261.10
ประจ�ำปี 2559 (ส่วนสุดท้าย)*** 23 มกราคม 2560
12 พฤษภาคม 2560
0.036
235.01
รวม					

เงินปนั ผลจ่าย
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
176.30
189.30
215.40
150.14
731.14
182.70
242.10
261.10
235.01
920.91

* คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอขออนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผลในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562
** ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้นในทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561
*** ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้นในทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560

24. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ผลกระทบต่อก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

				
				
				
ก�ำไรส�ำหรับปี – ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
(พันบาท)		
จ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและรับช�ำระแล้ว
(พันหุน้ )		
ก�ำไรต่อหุน้ ขึน้ พืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
978,755

1,116,867

965,616

1,088,543

6,527,994
0.150

6,527,994
0.171

6,527,994
0.148

6,527,994
0.167
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25. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด�ำเนินงาน

รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
				
งบการเงินรวม
				
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
				
2561
2560
2561
2560
2561
2560
						
รายได้จากการขายให้ลกู ค้า
ภายนอก - สุทธิ
7,753,400 7,074,733
273,153
288,471 8,026,553 7,363,204
ต้นทุนขาย		
(4,729,472) (4,316,278) (194,796) (199,124) (4,924,268) (4,515,402)
ก�ำไรขัน้ ต้น		
3,023,928 2,758,455
78,357
89,347 3,102,285 2,847,802
						
รายได้อน่ื 						
25,606
29,458
ดอกเบีย้ จ่าย						
(40,732)
(30,717)
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย					 (521,881) (452,129)
						
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้					 1,338,224 1,297,512
						
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ					 5,479,423 4,806,715
สินทรัพย์อน่ื 						 2,523,423 2,290,531
สินทรัพย์รวม						 8,002,846 7,097,246
ก�ำไรขัน้ ต้นของแต่ละส่วนงานภูมศิ าสตร์เกิดขึน้ จากการหักต้นทุนขายรวมจากยอดขายรวม แล้วค�ำนวณตามสัดส่วนของ
ยอดขายของบริษทั และบริษทั ย่อย
สินทรัพย์อน่ื ๆ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และอืน่ ๆ
ลูกค้ารายใหญ่
บริษทั ไม่มลี กู ค้าภายนอกเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั

26. รายได้อื่น
				
				
รายได้คา่ เช่าทีด่ นิ และเครือ่ งจักร
รายได้คา่ บริหารงาน
ดอกเบีย้ รับ		
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนทัวไป
่
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้คา่ เช่า		
รายได้คา่ บริการระบบ IT
รายได้อน่ื ๆ		
รวม			
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งบการเงินรวม
2561
2560
478,947
368,483
6,637,255
126,882
1,790,228
695,229
251,472
2,982,683
4,160,478
218,316
1,470,234
10,817,267
25,066,715
25,605,881
29,458,308

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
3,384,000
1,356,000
12,000,000
17,000,000
361,902
285,450
6,637,255
422,691
355,458
1,644,537
4,124,478
218,316
1,470,234
9,839,523
18,872,828
38,240,083
39,732,589

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
				
				
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและ
งานระหว่างท�ำ	
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อน่ื
ของพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าขนส่งสินค้า		
ค่าไฟฟ้าและค่าเชือ้ เพลิง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
164,902,251
184,591,702
2,362,152,123 2,184,512,064

164,468,780
172,985,293
929,084,000 1,083,984,236

1,010,520,182
979,599,099
521,880,898
452,129,392
616,506,782
555,132,673
1,643,887,426 1,314,467,884

602,751,276
387,271,576
572,784,216
667,623,315

573,993,661
344,082,159
548,292,828
639,581,296

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
28.1
		
28.2
		
28.3
		

หนังสือค�ำ้ ประกันทีธ่ นาคารออกเพือ่ ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและการน�ำเข้าเครือ่ งจักรเป็ นจ�ำนวนเงิน 20.87 ล้านบาท
ส�ำหรับบริษทั และ 27.31 ล้านบาท ส�ำหรับบริษทั ย่อย
ภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคารส�ำหรับบริษทั จ�ำนวนเงิน 175.38 ล้านบาท และภาระผูกพันทีต่ อ้ ง
จ่ายตามสัญญาซือ้ เครือ่ งจักรต่างประเทศของบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งจ�ำนวน 0.42 ล้านยูโร
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่ายานพาหนะและค่าเช่าทีด่ นิ ตามสัญญา ดังนี้

				
สัญญาเช่ายานพาหนะ		
ภายใน		
		 1 ปี		
		 2 ถึง 5 ปี
สัญญาเช่าที่ดิน  
ภายใน		
		 1 ปี		
		 2 ถึง 5 ปี
		 หลังจาก 5 ปี

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

64.50
58.61

55.82
43.42

91.59
273.50
300.32

90.57
269.46
291.22

28.4 วงเงินเครดิตทีย่ งั ไม่เบิกใช้กบั ธนาคาร ในงบการเงินรวม และงบเฉพาะของบริษทั จ�ำนวนเงิน 1,605.93 ล้านบาท
		 และ 484.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ำรงไว้ซง่ึ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
การด�ำรงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 0.85 : 1.00 และ 0.88 : 1.00
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 1.71 : 1.00 และ
1.65 : 1.00 ตามล�ำดับ)

30. เครื่องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบัญชี
		 รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทส่ี ำ� คัญได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ข) การบริ หารความเสี่ยงทางการเงิ น
		 บริษทั และบริษทั ย่อยบริหารความเสีย่ งทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินตาม
		 ปกติธรุ กิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์การโดยทัวไปและไม่
่
ได้ถอื หรือออกอนุพนั ธ์ทางการเงินใดๆ
ค)
		
		
		

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั มีความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้การค้า โดยบริษทั มีนโยบายในการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ะมัดระวังและมี
ฐานะของลูกค้าทีห่ ลากหลาย และเชือ่ ว่าจ�ำนวนทีอ่ าจต้องสูญเสียสูงสุดจากการให้สนิ เชือ่ ของบริษทั จะต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ง)
		
		
		

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั และ
บริษทั ย่อยในงวดปจั จุบนั และงวดต่อๆไป ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
สูงขึน้ ไม่มสี าระส�ำคัญต่อดอกเบีย้ จ่าย

จ)
		
		
		

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์
และหนี้สนิ ทางการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินยูโร อย่างไร ก็ตาม บริษทั และ
บริษทั ย่อยคาดว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่มสี าระส�ำคัญ

		

บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

				
				

งบการเงินรวม
2561
2560

สินทรัพย์ - ดอลลาร์สหรัฐฯ
หนี้สนิ - ดอลลาร์สหรัฐฯ
หนี้สนิ - ยูโร		

12,800
1,067,528
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83,687
89,200
207,341

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
12,800
131,555

83,687
26,830
50,217

ฉ)
		
		
		
		

การก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมทัง้ สินทรัพย์และหนี้สนิ ทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมหมายถึง ราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนี้สนิ
ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูร้ ว่ มตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการ
เปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมถูกก�ำหนดโดยวิธตี ่อไปนี้

		
		
		

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ สินทรัพย์
หมุนเวียนอืน่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื และหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่าที่
ใกล้เคียงกับราคาทีบ่ นั ทึกไว้ในบัญชี

		
		
		

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุนเผือ่ ขายพิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซือ้ ณ วันทีร่ ายงาน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นมูลค่าทีใ่ กล้เคียงกับราคาทีบ่ นั ทึกไว้ในบัญชีเนื่องจากส่วนใหญ่ของเครือ่ งมือ
ทางการเงินเหล่านี้มดี อกเบีย้ ในอัตราตลาด

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2562 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ ดังนี้
ก) ให้บริษทั ฯ เข้าซือ้ ทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย (“บริษทั โรแยล เอเชีย บริค แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด”) เนื้อที่ 43 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา
		 ในราคารวม 20 ล้านบาท หลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ของบริษทั ย่อย (“บริษทั
		 โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)”) แล้ว
ข)
		
		
		

ให้บริษทั และบริษทั ย่อย (“บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)”) ขายเครือ่ งจักรรวมจ�ำนวน 2 ชุด ให้แก่ บริษทั ย่อย
(“บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)”) ในราคารวม จ�ำนวน 32 ล้านบาท หลังจากได้รบั อนุมตั จิ าก
มติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ของบริษทั ย่อย(“บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)”)
แล้ว

ค)
		
		
		

ให้บริษทั ฯเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ย่อย”) ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ของบริษทั ย่อยดังกล่าว ในราคา
ไม่เกินหุน้ ละ 4 บาท โดยรวมเป็ นมูลค่าการซือ้ ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 493.5 ล้านบาท โดยให้ดำ� เนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน
เดือน มิถุนายน 2562

		
		

เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ฯได้เข้าท�ำธุรกรรมการซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว โดยคิด
เป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4 บาท จ�ำนวน 2.36 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 9.30 ล้านบาท

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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