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สารจากประธานกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการชะลอตัว การคาดการณ์ของหลายสานักประเมินตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)
ทั้งปีอยู่ที่ ร้อยละ 1 ถึง 1.3 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ที่ GDP ติดลบร้อยละ 0.3 ปัจ จัย หลัก มาจากโรคระบาด COVID-19 ซึ่งทาให้
เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ถึงแม้ว่ายอดขายในปี 2564 จะลดน้อยลงกว่าปีก่อนร้อยละ 1.2 แต่ด้วยความร่วมมือของพนักงานบริษัทฯทุก
ฝ่าย ประกอบกับโครงสร้างของบริษัทฯที่มีความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจสูง สามารถปรั บตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจได้ดี ตั้งแต่
กระบวนการผลิตจนถึงจุดขายทั้ง 203 สาขา ทาให้บริษัทฯ ผ่านพ้นปี 2564 มาด้วยผลกาไรที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
นอกจากบริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องให้มีขนาดและความหลากหลายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าแล้ว ปัจจัยหลักในการปรับตัวให้
เข้ากับสภาวะโรคระบาดและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้น มาจากการที่บริษัทฯบริหารจุดขายทั้งหมดด้วยตัวเองทาให้ควบคุมค่าใช้จ่ายและ
บริหารประสิทธิภาพในระบบงานได้อย่างละเอียด และด้วยความที่สาขามีจานวนมากเป็นสาขาขนาดกลาง-เล็ก ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค
ของประเทศไทย ทาให้เข้าบริการลูกค้าทุกระดับถึงบ้าน ร้านค้า โครงการต่างๆและปดดการขายได้รวดเร็ว
แนวทางในการดาเนินงานสาหรับปี 2565 ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้พัฒนากระเบื้องพอร์ชเลน (Porcelain) ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซึมน้า
ต่า มีความทนทานสูง และด้วยราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดเทีย บเท่ากระเบื้องนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดของกระเบื้องนาเข้าที่มีก ารปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทางด้านการบริหารจัดการสาขา บริษัทฯได้พัฒนา
ระบบการเติมสินค้า (Stock Replenishment) เพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายล่วงหน้าตลอดเวลา และกาลังพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลหน้า
งานเพื่ อน ามาวิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้ข้อมูลมหาศาลที่ทาอยู่แล้วแต่ยังคงนามาใช้ป ระโยชน์ได้ไม่มาก และเสีย เวลาในการ
รวบรวม มาจัดรูปแบบ แสดงผล และที่สาคัญสามารถกาหนดแผนงานการทางานตามกลยุทธ์ของช่องทางต่างๆ เพื่อให้การบริ การเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วและถูกจุดมากขึ้นอีกด้วย
ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของสาขา บริษัทฯมีแผนงานที่จะเพิ่มจานวนโชว์รูมอีก 10 แห่ง จากปัจจุบันที่มีจานวน 60
แห่ง นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากขึ้นแล้ว บริษัทฯยังได้เพิ่มพื้นที่ในโชว์รูมให้มี ขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม 400 ตาราง
เมตรเป็นอย่างต่า 1,000 ตารางเมตร เพื่อให้พันธมิตรในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมาเช่าพื้นที่ สร้างความหลากหลาย เพิ่มการสัญจร
(Traffic) ให้กับสาขาของไดนาสตี้อีกด้วย การซื้อที่ดินสาขาใหม่ การย้ายสาขาที่หมดสัญญาเช่า บริษัทฯได้ศึกษาถึงเงินลงทุน ตาแหน่ง
ที่ตั้ง และรายได้ที่สามารถสร้างได้จ ากการลงทุนนั้นๆอย่างถี่ถ้วน นอกเหนือจากการสร้าง Traffic สาหรับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ด้วยตา
แหน่างสาขาของไดนาสตี้ อยู่บนถนนเส้นหลักทั่วประเทศไทย บริษัทฯยังได้เพิ่มพื้นที่ให้เช่าประกอบธุรกิจจาพวกร้านอาหาร ร้ านกาแฟ
ปั๊มน้ามัน Charging Station ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านขายของฝาก ไว้สาหรับจุดพักรถที่เราจะใช้ชื่อว่า Dynasty PARK โดยเริ่มที่สาขา
ในจังหวัด นครปฐม หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี ประจวบคีรีขัน ธ์ นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ขอนแก่ น ศรีสะเกษ และ
เชียงใหม่ คาดว่าโครงการแรกจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 นี้
ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาถึงนโยบายในการทางานทุกภาคส่วนอย่างละเอียด เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาประสิทธิภาพ และ เพิ่มศักยภาพ
ในการทากาไรอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการ
ดาเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

มารุต แสงศาสตรา
ประธานกรรมการบริหาร
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ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
1.1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม แผนงานและกลยุทธ์ ขององค์กร
วิสัยทัศน์ (DCC Group Vision)

“ เป็นผู้นาด้านกระเบื้องเซรามิค โดยมีสาขาทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ”
พันธกิจ (DCC Group Mission)
ต่อประเทศ
เป็นองค์กรสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล
และมีต้นทุนต่าเพื่อให้บริการสินค้าดีในราคาประหยัด
ต่อลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย โดยผ่านสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย
ด้วยคุณภาพดีราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง
ต่อผู้ถือหุ้น
มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุน้
ต่อพนักงาน ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ทักษะพนักงาน พัฒนาความสามารถหลัก ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาระบบเครือข่าย
ต่อคู่ค้า
ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
ต่อสังคม
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยมขององค์กร (DCC Group Values)
D
Differentiation
C
Cost Leadership
C
Continuous Improvement
T
Total Management System
T
Trustworthy Product Quality
O
On Time Delivery
P
Profit, People, and Planet
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1. ลงพื้นที่จริง รับรู้ของจริง
2. พึ่งพาตนเอง พัฒนาทักษะ
3. ใช้จ่ายคุ้มค่า ลดความสูญเปล่า
4. ใส่ใจคุณภาพ ตรวจสอบทุกขั้นตอน

การสร้างความแตกต่าง
เป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า
การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ความคุ้มค่า คุม้ ราคา
การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
กาไร, สังคมและสิ่งแวดล้อม
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5. ทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูล
6. ทางานสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกัน
7. ไม่ปกปดดความผิด ไม่ปดั ความรับผิดชอบ
8. ความรู้ต่อยอด ถ่ายทอดถึงกัน
9. ช่วยคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงต่อเนื่อง
10.ความเห็นแตกต่าง ทางเลือกมากขึ้น
11.ทางานปลอดภัย ป้องกันตนเอง
12.ส่งเสริมคนดี ขจัดคนเลว
13.ควบคุมความเสี่ยง เลี่ยงความสูญเสีย
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ส่วนของโรงงาน
 การผลิตกระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ่
ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา สัดส่วนกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x120, 80x80, 40x80 มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยทาง
โรงงานได้ทาการปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้สามารถรองรับการผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต
 การเริ่มโครงการพลังงานทางเลือก Solar Rooftop
บริษั ทฯ ในเครือได้มีการลงนามในสัญ ญา เพื่ อท าการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทาการใช้พลังงานทดแทนได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะส่งผลให้ทางบริษัทลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,700 ตันคาร์บานไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (tonCO2eq) ต่อปี
 การเริ่มโครงการควบคุมกระบวนการด้วยระบบ IoT (Internet of Things)
การติดตั้งระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อติดตามและแสดงผลการทาการของเครื่องจักร ส่งผลให้มีเกิดผล
ประหยัดด้านการใช้พลังงาน โดยได้ร่วมโครงการกับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบของ
โครงการ
ส่วนของสานักงานใหญ่
 การทาคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“RCI”) บริษัทย่อย เพื่อเพิก
ถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและอนุมตั ิเข้าทาคาเสนอซื้อเพื่อ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI (บริษัทย่อย) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ
ถือหุ้นใน RCI เป็นจานวนรวมทั้งสิน้ 566,692,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 91.87 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
RCI) และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นส่วนที่เหลือใน RCI รวมเป็นจานวน 50,147,341 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI) ในราคา 3.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาทีไ่ ม่ตากว่
่ าราคาสูงสุดของราคาที่คานวณตามหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ RCI เนือ่ งด้วยบริษัทฯซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับ
RCI รวมถึง ปัจจุบัน ทั้งสองบริษทั มิได้มีการดาเนินงานที่แยกจากกันและอิสระต่อกัน เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน สานักงาน ร่วมกัน
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หลังทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพือ่ เพิกถอน RCI บริษัทฯ ได้หนุ้ สามัญเพิม่ เป็นจานวน 40,700,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
6.60 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI รวมทีบ่ ริษัทฯ ถืออยู่เดิม 566,692,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.87
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI ทาให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน RCI ทั้งสิ้น 607,392,820 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 98.47 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI และทาให้ RCI มีผลเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ RCI ได้แจ้งยกเลิก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) - Thailand
Securities Depository Co., Ltd. เป็นนายทะเบียนหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
 การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1)
ตามมติที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มี มติอนุ มัติ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จานวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี
กาหนดการใช้สิทธิปีละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ใน
กรณีที่วันกาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทาการสุดท้ายก่อน หน้าวัน
กาหนดการใช้สิทธิดังกล่าว)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จานวน 703,438,699 หน่วย
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจานวน 703,438,699 หุ้น ราคาตามบัญชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 70,343,869.90
บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท เป็น 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและเรียกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิในการใช้สิท ธิครั้งที่ สอง จานวน 967,509,538
หน่ ว ย ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท จ านวน 967,509,538 หุ้ น ราคาตามบั ญ ชี (Par Value) หุ้ น ละ 0.10 บาท คิ ด เป็ น
96,750,953.80 บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 723,143,265.70 บาท เป็น 819,894,219.50 บาท บริษัทจด
ทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จานวน 926,669,071
หน่ ว ย ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท จ านวน 926,669,071 หุ้ น ราคาตามบั ญ ชี (Par Value) หุ้ น ละ 0.10 บาท คิ ด เป็ น
92,666,907.10 บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 819,894,219.50 บาท เป็น 912,561,126.60 บาท บริษัทจด
ทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 การปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
โดยได้ดาเนินการให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีการกาหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อรักษา
หรือปกปดดข้อมูล ปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับ โดยกาหนดผู้สามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และการรักษา
ความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ให้ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือถูกทาลาย รวมถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและ
เรียกใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการทางาน
บริษัทยังคงเป้าหมายและเน้นเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นาเสนอ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานให้สอดคล้องในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกในแต่ละส่วนงานตลอด
ทั้งปี โดยเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ส่วนของสาขา
 การจัดการสินค้าคงคลังระบบ Push
โดยใช้ข้อมูลการขาย เติมสินค้าขายดี เคลียร์สินค้าไม่เคลื่อนไหว เพื่อจัดทาโปรโมชั่น ทาให้สามารถบริหารจัดการ
พื้นที่เก็บสินค้าของสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเต็มพร้อมขายตลอดเวลา ลดการโอนสินค้าระหว่างสาขา ลดการรอสินค้า
จากโรงงาน ลดโอกาสการเสียการขาย เหล่านี้ ล้วนเป็นต้นทุนแฝงทั้งสิ้น
 การรวบรวมข้อมูลกลุ่มลูกค้าให้เป็นระบบ
งานข้อมูลร้านค้า ทาให้บริหารเครดิต บริหารวงเงิน ด้วยข้อมูลทางการตลาดที่ครบถ้วนเป็นรายร้านค้า จึงสามารถทา
ให้ตดิ ตามยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายส่งปีนี้ เพิ่มขึ้น 6.06%
งานข้อมูลผู้รับเหมา ด้วยการพัฒนาข้อมูลเป็นรายบุคคล ทาให้สามารถติดตามได้อย่างโดดเด่นที่สุด ส่งผลให้ยอดขาย
กลุ่มผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น 15.31%
 การใช้ข้อมูลสื่อ Online ในการประชาสัมพันธ์
ทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูล รูปภาพ คีย์เวิร์ด ตาแหน่งสถานที่ ความครอบคลุมของเพศ อายุ อาชีพ ที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แบบ Offline อีกทั้ง ค่าใช้จ่าย Online สามารถประเมินผลงาน
เป็นตัวเลจการเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ทาให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การจัดการงานติดตามโดยใช้ LINE
สืบเนื่องจากการใช้ชีวิตแบบ New Normal ลดการเดินทางของผู้บริหารฝ่ายขาย เทคโนโลยีจึงมีส่วนสาคัญ ซึ่ง
บริษั ทฯใช้ LINE ในการสื่ อสาร การรายงานข้อ มูลหรือการสั่งงานต่างๆ เช่น เป้ ายอดขาย จานวนพนักงาน การก าหนด
แผนงานรายวัน การรายงานผลสรุปงาน ทาให้สามารถติดตามงานของทุกสาขา กว่า 200 สาขา ได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว อีกทั้ง
หากพบสิ่งผิดปกติ สามารถเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที ส่งผลให้สาขาที่เคยมียอดขายที่ต่ามีค่าเฉลี่ยของยอดขายที่สูงขึ้น
 การขยายสาขาและปรับปรุงภาพลักษณ์
บริษัทฯ ยังคงมองหาทาเลเพื่อเพิ่มสาขาใหม่ และย้ายที่ตั้งสาขาใหม่เพื่อทดแทนสาขาเดิมที่ไม่สามารถต่อสัญญาการ
เช่าพื้นที่ได้ เพื่อให้ไดนาสตี้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสาขา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงทาให้ชะลอการลงทุนลง
 พื้นที่ให้เช่าและศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทได้เดินหน้าตามแผนงานในการเปดดพื้นที่ในสาขาให้ผู้ผลิตและนาเข้าวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างรายอื่นๆเช่า เพื่อจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจรในในอนาคต ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 นี้
บริษัทฯได้เปดดให้เช่าพื้นที่ไปแล้ว ใน 86 สาขา ประมาณ 50,415 ตรม.
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 การรับรองมาตรฐานและรางวัลที่สาคัญ
 บริษัทฯได้รับรางวัล Best Company Performance Awards จากงาน SET Awards 2021 เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2564 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดาเนินงาน
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทซึ่งนับเป็นปีแรก
ที่ได้เข้าเสนอชื่อและได้รับรางวัล

 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป และ อาร์ซีไอ ทั้งหมดได้รับหนังสือรับรอง “เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตในประเทศไทย” จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากนโยบายกระทรวงการคลังและสภา
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ส่งเสริมความ
แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยและยกมาตรฐาน MiT (Made in Thailand)

 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) สาขา อานาจเจริญได้รับเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่นา
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) นามาใช้ในสถานประกอบการ
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
 รายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิก ที่ผลิตเอง โดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
 รายได้จากการจาหน่ายกระเบื้องเซรามิกและกาวยาแนวที่ซื้อจากบริษัทย่อย (บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)) และ รายได้จากการจาหน่ายกระเบื้องเซรามิก ที่ซื้อจากบริษัทย่อย บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จากัด(มหาชน) มาจาหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าโดยบวกกาไรจากราคาส่งที่ซื้อจากบริษัทย่อยดังกล่าว
 รายได้จากการจาหน่าย กาวยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย และ อุปกรณ์อื่น ที่ซื้อมาขายไป
 รายได้อื่น ๆ เช่น กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น , ดอกเบี้ยรับ , กาไรจากการขายทรัพย์สิน, รายได้พื้นทีเ่ ช่า เป็นต้น
โครงสร้างรายได้รวมเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ตามงบการเงินรวม)
ปี 2564
ประเภทผลิตภัณฑ์
ดาเนินการโดย
ล้านบาท %

ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

จำหน่ำยในประเทศ
ผลิตและจาหน่ายกระเบื้อง
เซรามิค
จาหน่ายกาวยาแนวและอื่นๆ

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ย่อย
DCC และ สาขา

รวมรายได้ในประเทศ
จำหน่ำยต่ำงประเทศ
ผลิตและจาหน่ายกระเบื้อง
เซรามิค
จาหน่ายกาวยาแนวและอื่นๆ
รวมรายได้ต่างประเทศ
รวมรำยได้จำกกำรขำยทั้งสิ้น
รายได้อื่น
รวมรำยได้ทั้งสิ้น

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ย่อย
DCC

7,601

90

7,717

90

7,446

91

493

6

486

6

370

4

8,094

96

8,203

96

7,816

95

302

3

298

3

302

4

0

0

0

0

0

0

302

3

298

3

302

4

8,396

99

8,501

99

8,118

99

85

1

88

1

73

1

8,481

100

8,589

100

8,191

100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1.1 ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก
1. กระเบื้องปูพื้น (Floor Tiles) มีคุณสมบัติการดูดซึมน้าต่า มีการเผาที่อุณหภูมสิ ูง จึงทาให้ทนทานรองรับ
น้าหนักได้มาก รวมทั้งยังมีลวดลายและลักษณะผิวเคลือบที่หยาบ ผิวมัน หรือแบบขัดขอบ ทาความสะอาดได้ง่าย สามารถ
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการได้หลากหลาย อีกทั้งยังมีให้เลือกหลายขนาด เช่น (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ขนาด 60x60 ,
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60x60 (ดิจิตอล) ขนาด 30x60 (ขัดขอบ) , 30x60 (ดิจิตอลขัดขอบ) ขนาด 40x40 , 40x40 (ขัดขอบ) , 40x40 (ดิจิตอล) ,
40x40 (ดิจิตอลขัดขอบ) ขนาด 30x30 , 30x30 (ดิจิตอล) ขนาด 20x20
2. กระเบื้องบุผนัง (Wall Tiles) มีคุณสมบัติน้าหนักเบา เหมาะสาหรับใช้ภายในอาคาร (หน่วยเป็น
เซนติเมตร) ขนาด 20x20 ขนาด 20x25, 20x25 (ดิจิตอล) ขนาด 20x30 , 20x30 (ดิจิตอล) ขนาด 25x40 , 25x40 (ดิจิตอล)
ขนาด 30x50, 30x50 (ดิจิตอล)
3. กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tiles เป็นกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมสิ งู จนกระเบื้องมี
ลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น เนื้อกระเบื้องจึงมีความแข็งแรง ไม่แตกง่าย ทนต่อการขูดขีด รับแรงกระแทกได้ดี เนื้อกระเบื้อง
พอร์ซเลนมีรูพรุนน้อย ทาให้กระเบื้องพอร์ซเลนมีค่าอัตราการดูดซึมน้าต่า ส่งผลให้ป้องกันความชื้นหรือปัญหาตะไคร่เกาะพื้นได้
เป็นอย่างดี สามารถนาไปติดตั้งในพื้นที่เปียกหรือนาไปปูในบริเวณที่มีการใช้งานหนัก เช่น ปูพื้นทางเดินหรือบันได สามารถนาไป
ปูบริเวณนอกอาคาร เช่น พื้นโรงจอดรถหรือขอบสระว่ายน้าที่โดนทัง้ แดดและต้องเปียกน้าอยู่เสมอ นับว่าเป็นกระเบื้องที่นาไปใช้
งานได้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร

1.2 กาวยาแนว (บริษัทย่อยเป็นผูผ้ ลิต) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ท้อปสติ๊ก (TOP STICK)
1.3 สินค้าซื้อมาขายไป
-กาวยาแนว ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า เวเบอร์(WEBER)
-กาวซิเมนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ท้อปสติ๊ก (TOP STICK)
-คิ้วกระเบื้อง ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ไทยแสตนดาร์ดไปป์ (THAI STANDARD PIPE) ,โอดี (OD)
-จมูกบันได ภายใต้เครื่องหมายการค้า โอดี (OD)
แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้กระเบื้องที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไดนาสตี้”(Dynasty), “ไทล์ ท้อป”(Tiletop) ,
“จากั ว ร์ ” (Jaguar), “แวลู่ ” (Value), “มั ส แตง” (Mustang) ,”ไก่ ” (chicken) , “นก” (birdie) ,”เป็ ด ” (ducky) ,หงส์
(swan) , เอ็ม(M), คอสโม (COSMO), โรเวอร์ (ROVER) , มอนเต้ (MONTE)
การทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการทดลองและวิจัย
ผลความสาเร็จของการวิจัยและพัฒนา ทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และลดอัตรา
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในรอบปีที่ผ่านมาลง ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทาวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
การการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2562-2564 จานวนทั้งสิ้น 795,720
บาท 855,200 บาท และ 898,140 บาท ตามลาดับ
(2) การตลาดและการแข่งขัน
1.นโยบายการแข่งขันและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ ได้จาหน่ายกระเบื้องผ่านสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 200 สาขา อีกทั้งยังมีการจาหน่ายผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายและส่งออก แต่ยงั คงเน้นขายภายในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 97 แบ่งเป็นสัดส่วนการ
จาหน่าย ได้ดังนี้
% การจาหน่าย
ภายในประเทศ
-สาขาของบริษัทฯ
-ตัวแทนจาหน่าย
รวมภายในประเทศ
ส่งออก
รวม

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

78
19
97
3
100

78
19
97
3
100

72
24
96
4
100

 % สัดส่วนประเภทสินค้าที่จาหน่าย โดยมีสถิติในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ลาดับที่
1.
ปูพื้น
2.
บุผนัง
3.
อื่นๆ

ประเภท

รวม

ปี 2564
85
12
3
100

ปี 2563
84
13
3
100

ปี 2562
84
13
3
100

2.ภาวะการตลาดและแข่งขัน
ในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของ COVID-19 ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมี
การชะลอตัวการก่อสร้างหรือการเปดดโครงการใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทาให้การแข่งขันในธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง และหลาย
ธุรกิจต้องปดดกิจการไป รวมไปถึงร้านค้าคู่ค้าของบริษัทฯ หลายแห่งที่ปดดตัวลง อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลประกาศเปดดปดดประเทศ
เป็นส่วนๆเป็นระยะๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง
มาตรการต่างๆ การใช้ชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไป เข้าสู่วิถี New Normal
ในส่วนสาขาของบริษัทฯ ถูกจัดว่าเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ไม่ใช่ศูนย์การค้า จึงทาให้ธุรกิจเรายังสามารถดาเนินกิจการได้
และเราได้เพิ่มมาตรการการควบคุมโรคตามคาแนะนาของกฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
พนักงานของบริษัทฯได้รับ
วัคซีนครบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่าน จึงทาให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการของศูนย์การค้าขนาดใหญ่หัน
มาเลือกช่องทางของบริษัทฯ มากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดนี้ โดย
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ยังคงรักษามาตรฐานการทาตลาดเชิงรุก มีการใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดตามลูกค้ามากขึ้น เช่น การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ โดยใช้ช่องทางสนทนาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งหวังผลปดดการขายโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา ซึ่งผลการทางาน
เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
ในด้านของนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานทุกภาคส่วน การตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนการทางาน สิ่งที่เราได้ประโยชน์มากที่สุดจากการ
ทางานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ในด้านของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯได้พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเจาะตลาดกลุ่มบนมากขึ้น โดยได้ผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่
60x120, 80x80 และ 30x50 ซึ่งช่องทางในการจาหน่ายยังคงใช้สาขาของบริษัทฯ กว่า 200 สาขา ที่สามารถกระจายสินค้าได้
ครอบคลุมทั่วประเทศในเวลารวดเร็ว สาหรับราคาขายของสินค้าใหม่นี้ เพื่อให้ครอบคลุมตลาดทุกการใช้งาน และทุกระดับ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงราคา 200-400 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่งสามารถทาให้ราคาเฉลี่ยของบริษัทฯดีขึ้น ยอดขายของสินค้า
เหล่านี้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรายังคงจะพัฒนาขนาดอื่น ๆ ต่อในปี 2565
ในช่วงปลายปี บริษัทฯได้เริม่ ผลิตกระเบื้องพอร์ชเลนขนาดซึ่งมีคณ
ุ สมบัติทนทานมากกว่าซึ่งคาดว่าจะเริม่ เปดดตลาด
ได้ในช่วงต้นปี 2565
ด้วยกลยุทธ์หลักและศักยภาพของช่องทางขายของทางบริษัทฯที่ครอบคลุมทั้งประเทศ การควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ลดภาวะโลกร้อน บริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยอดขายและ % สัดส่วนยอดขายแบ่งตามธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในกลุ่มเซรามิคที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในรอบ 3 ปี
บริษัท
DCC
RCI
UMI
COTTO
รวม

ปี 2563
ยอดขาย
(ล้านบาท)
8,501
1,010
2,215
9,951
21,677

ปี 2562
%สัดส่วนยอดขาย
(Market Share)
39
5
10
46
100

ยอดขาย
(ล้านบาท)
8,118
1,156
2,275
10,871
22,420

%สัดส่วนยอดขาย
(Market Share)
36
5
10
49
100

ที่มา : ข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปี 2562-2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
DCC = บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค RCI = บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม COTTO = บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
1.ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอง 1 แห่ง และ โรงงานผลิตของบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง รวม 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อ.หนองแค
จังหวัดสระบุรี
1. สินค้าที่บริษัทผลิตเอง เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้น
2. สินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด(มหาชน)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3/2 หมู่ 8ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองไข่น้า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้น
12

3.สินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
กาลังการผลิต
กาลังการผลิตและ % การใช้กาลังการผลิตในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
ปริมาณการผลิต (ล้านตรม./ปี)
บริษัท
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน)
เต็มกาลังการผลิต
32.12
32.94
31.20
ผลิตได้
20.42
21.36
21.64
คิดเป็นร้อยละ
63.57%
64.85%
69.36%
บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด(มหาชน) –บริษัทย่อย
เต็มกาลังการผลิต
ผลิตได้
คิดเป็นร้อยละ

39.09
28.62
73.22%

38.72
30.47
78.69%

38.98
30.13
77.30%

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)–บริษัทย่อย
เต็มกาลังการผลิต
13.14
15.37
11.83
ผลิตได้
9.15
9.68
10.67
คิดเป็นร้อยละ
69.63%
62.98%
90.19%
รวมเต็มกาลังการผลิต
84.35
87.03
82.01
รวมผลิตได้
58.19
61.51
62.44
รวมกาลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ
68.99%
70.68%
76.14%
กาลังการผลิตจริงสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และแผนการตลาด เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยน
ยืดหยุ่นได้ โดยเตาการผลิตบางเตาสามารถผลิตได้ทั้งกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
ขั้นตอนกระบวนการผลิตกระเบือ้ งปูพื้นและบุผนัง
กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกทั้งกระเบื้องปูพื้นและบุผนังของบริษัทฯ สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้อง
แบบการอัดแห้ง โดยกระบวนการผลิตถูกแยกจาแนกเป็น 8 กระบวนการหลัก ดังต่อไปนี้
1. การบดเนื้อกระเบื้อง (Ball Mill Process)- กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกเริ่มจากการนาวัตถุดิบประเภท ดิน
และ แร่ต่างๆ มาบดละเอียดในโม่บดเนื้อกระเบื้อง (Ball Mill) ตามสูตรการผลิตที่กาหนด วัตถุดิบต่างๆจะเปลี่ยนรูป
มาเป็นของเหลวที่มีกากละเอียดหลังจากผ่านกระบวนการบด ของเหลวเหล่านั้นจะถูกถ่ายลาเลียงลงในบ่อเก็บน้าดิน
(Slip Storage) เพื่อกระบวนการผลิตเนื้อกระเบื้องต่อไป
2. การพ่นฝอยเม็ดดินอบแห้ง (Spray Dryer Process) – น้าดินเนื้อกระเบื้องจะถูกสูบขึ้นมาจากบ่อเก็บน้าดินและถูก
พ่นฝอยเข้าไปในเครื่องพ่นเม็ดดินแห้ง (Spray Dryer) กระบวนการนี้ สถานะของเนื้อกระเบื้องจะถูกเปลี่ยนจาก
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

ของเหลวไปเป็นเม็ดดินขนาดเล็กโดยวิธีการอบความร้อนให้มวลน้าที่อยู่ในน้าดินระเหยออกไป เม็ดดินที่ออกจาก
เครื่องพ่นเม็ดดินแห้ง จะถูกจัดเก็บเข้าถังเก็บเม็ดดิน (Body Powder Storage) สาหรับกระบวนการต่อไป
การขึ้นรูปกระเบื้อง (Press Process) – เม็ดดินที่จัดเก็บไว้จะถูกลาเลียงเข้าเครื่องขึ้นรูปแบบไฮโดรลิค (Hydraulic
Press) เครื่องขึ้นรูปจะทาการอัดเม็ดดินให้ได้รูปแบบกระเบื้องและขนาดที่ต้องการ กระเบื้องที่ผ่านกระบวนการขึ้น
รูป แล้วจะถูกเรียกว่ากระเบื้องดิบ
การอบกระเบื้องดิบ (Dryer) – หลังจากได้กระเบื้องดิบแล้ว กระเบื้องดิบจะถูกลาเลียงเข้าสู่เตาอบ (Dryer) เพื่อไล่
ความชื้นออกก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบและพิมพ์ลวดลายต่อไป
การเตรียมสีเคลือบและสีพิมพ์ (Glazed and Pigment Preparation Process)-วัตถุดิบเคลือบและสีพิมพ์ต่างๆจะ
ถูกนามาเข้าขั้นตอนการจัดเตรียมเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการเคลือบสีและพิมพ์ลวดลายกระเบื้อง
การเคลือบกระเบื้องและพิม พ์ลวดลาย (Glazed and Printing Process)- สีเคลือบและสี พิมพ์ ที่ เตรียมไว้จะถูก
นามาตกแต่งลงบนกระเบื้องดิบตามลวดลายที่ถูกออกแบบไว้
การเผากระเบื้อง (Kiln Firing Process)- เมื่อกระเบื้องดิบได้ถูกตกแต่งลวดลายเรียบร้อยแล้ว กระเบื้องดิบจะถูก
ลาเลียงเข้าเตาเผา เพื่อทาการเปลี่ยนจากกระเบื้องดิบให้เป็นกระเบื้องสุก
การตรวจสอบคุณภาพและแยกขนาดกระเบื้อง (Sorting Process)- หลังจากกระเบื้องสุกออกท้ายเตาเผาแล้วจะถูก
ลาเลียงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบลวดลายและแยกขนาดกระเบื้อง ก่อนที่จะทาการบรรจุเข้ากล่องเพื่อจัดเก็บและ
จาหน่ายต่อไป

2.การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สาคัญต่อการผลิต
 ดิน , หินบด และแร่ ที่สั่งซื้อในประเทศ แถบจังหวัด ลาปาง, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สิงห์บุรี , ชัยภูมิ,
ปราจีนบุรี, นราธิวาส เป็นต้น ไม่มีปัญ หาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯมีแผน
สารองกรณีวัตถุดิบขาดสต๊อก โดยการวิจัยพัฒนาคุณสมบัติของดินทุกประเภท เพื่อสารองไว้ใช้หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน และอยู่ในแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 สี เพื่ อ การผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ค และสารเคลื อ บ (Frit) และยึ ด เกาะสี ก ระเบื้ อ งเซรามิ ค ซึ่ งสั่ งซื้ อ จาก
ต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาวเช่นกัน แต่มีผลกระทบในด้านราคาของ
วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศตามค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลต่างประเทศที่สั่งซื้อกับค่าของ
เงินบาทเท่านั้น
แหล่งจัดหา
 ในประเทศ ประมาณร้อยละ 90-95 บริษั ท ฯสั่งซื้ อวัต ถุดิบ จากผู้ ขายหลายรายกระจายกัน ไปไม่ได้
ผูกขาดรายหนึ่งรายใด ลดความเสี่ยงในการผูกขาด การต่อรองเรื่องราคาและการเปลี่ยนแปลงผู้ขาย
 ต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 5-10 บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายประเทศ เช่น จีน , ตุรกี ,สิงคโปร์ ,
อิตาลี , สเปน ,ไต้หวัน และ อินโดนีเซีย ที่มีชื่อเสียงในการผลิตกระเบื้องเซรามิกจากผู้ขายหลายราย
บริษัทฯมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้ขายซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบอยู่หลายแห่งทั้งในและนอกประเทศ หากมี
ความจาเป็นในการเปลี่ยนผู้ขาย บริษัทฯสามารถหาผู้ขายอื่นทดแทนได้โดยง่ายเพราะมีการสารองผู้ขายวัตถุดิบไว้อยู่หลายราย
อีกทั้ง บริษัทฯยังมีการทดลองวัตถุดิบให้กับผู้ขายรายย่อยเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการหาแหล่งวัตถุดิบสารองและราคาถูก หาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการซื้อกลุ่มวัตถุดิบหรือกลุ่มพัสดุอะไหล่กับคู่ค้ารายใดทั้งในและต่างประเทศเกินร้อยละ 30
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ต้นทุนพลังงานหลัก คือ
 ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อจาก บมจ.ปตท. ทั้งหมด ซึ่งต้นทุนผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าก๊าซ โดยอ้างอิงราคาน้ามันจากตลาดโลก เป็นสาคัญ
 ไฟฟ้า สั่งซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งโรงงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ มีสถานีไฟฟ้าย่อย
เป็นหน่วยเชื่อมต่อระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถิติค่าก๊าซ ตั้งแต่ปี 2563-2564

การจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสาขา
บริษัทฯ มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ (ณ สิ้นปี 2564 มีจานวนสาขา 203 สาขา) โดยมีจานวน 60 สาขา บริษัทฯเป็น
เจ้าของที่ดินเองคิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนอีกร้อยละ 70 เป็นสาขาบนที่ดินเช่า กาหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปี ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายซื้อที่ดินเป็นของตนเอง จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยสารวจสถานการณ์ตลาด สภาวะการแข่งขัน
สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดาเนินการซื้อที่ดิน เน้นพื้นที่ติดถนนใหญ่สายหลัก
เดินทางสะดวก ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูง จึงต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ทดแทนสาขาเดิม เนื่องจากผู้ให้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือ ปรับราคาค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งที่ทาเลเดิมบริษัทฯ
จะมีกลุ่มฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว บริษัทฯจะเสนอขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวก่อน หากเจ้าของที่เช่าไม่ประสงค์ขาย ก็จะหาทาเลใน
ระยะใกล้ทดแทนสาขาเดิม (ถ้ามีและราคาไม่สูงมาก) เพื่อไม่ให้เสียฐานลูกค้าเดิมไป หากไม่สามารถซื้อได้ ก็จะหาทาเลอื่นโดย
เน้นทาเลที่คาดว่าจะได้กลุ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อไม่ทาให้ยอดขายลดลง
2. เพื่อเพิ่มจานวนสาขา ปัจจุบันบริษัทฯได้ชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดิน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจบริษัทฯ
จะดาเนินการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินโดยตรงไม่ผ่านนายหน้าตัวแทน ซึ่งมีทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ดาเนินการ พร้อมทาการ
เปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ซื้อจะมีราคาที่ สมเหตุสมผลไม่แพงเกินไป พร้อม
ตรวจสอบสิทธิและข้อกฎหมายต่างๆในที่ดินแปลงนั้นๆรวมทั้งมีการวางแผนของบประมาณเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติล่วงหน้าทุกครั้ง
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โดยในปี 2564 บริษัทฯลดงบรายจ่ายลงทุนในการซื้อที่ดินจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งเกิดสถานการณ์โควิด19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เน้นปรับปรุงสาขาที่ก่อสร้างต่อเนี่องมาจากปี 2563 ให้สามารถสร้างรายได้ รวมทั้งสาขาที่มีอยู่เดิม
ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สร้างรายได้เพิ่มให้มากที่สดุ ทั้งนี้ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อสร้างสาขา 2 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

(4) สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 8,942.8 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ
28 ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น อีกร้อยละ 72 เป็นกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ที่ดิน
เป็นเจ้าของ
1,887
1,670
1,602
ไม่มภี าระผูกพัน (1)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ

เป็นเจ้าของ/
อยู่บนสัญญาเช่า
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

3,920

3,824

3,535

5,605
1,109

6,241
1,188

6,065
1,188

ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

36

25

25

ไม่มภี าระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

435

330

652

ไม่มภี าระผูกพัน

12,992
(7,199)
5,793

13,278
(7,467)
5,811

13,067
(7,038)
6,029

(1)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) ได้ปลดจานอง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการค้า
ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ของ บริษัทย่อย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) จานวน 554 ล้านบาท ติด
ภาระผูกพันจดจานองกับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อ

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล Software ทางการบัญชี สต๊อกสินค้า การขาย รวมทั้ง
การจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เป็นต้น มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือ 9.9 ล้านบาท
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2.2 เครื่องหมายการค้า โดยมีเครือ่ งหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้
ลาดับ
ที่
1

ทะเบียน
เลขที่
201117514

คาขอเลขที่

190110947

ออก
ให้แก่
DCC

วันที่ออก

05-ส.ค.-63

วันสิ้นสุด

ประเภท

20-มี.ค.-72

กระเบื้องเซรามิค ปูพนื้
กระเบื้องบุผนัง ทาด้วยเซรามิค
กระเบื้องเซรามิค ปูพนื้
กระเบื้องบุผนัง ทาด้วยเซรามิค

2

201115107

190104735

DCC

05-ก.ค.-63

29-ม.ค.-72

3

211103775

190136009

DCC

22-ก.พ.-64

20-ก.ย.-72

4

191116083

180109845

DCC

12-ก.ย.-62

28-มี.ค.-71

5

191120169

170139323

DCC

30-ต.ค.-62

07-พ.ย.-72

6

181108449

1025478

DCC

05-เม.ย.-61

31-ม.ค.-69

7

181108450

1025480

DCC

05-เม.ย.-61

31-ม.ค.-69

ให้เช่าพื้นทีเ่ พื่อขายสินค้า
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง

8

181108957

1025482

DCC

10-เม.ย.-61

31-ม.ค.-69

9

191116096

180109844

DCC

12-ก.ย.-62

28-มี.ค.-71

10

181108961

1025479

DCC

10-เม.ย.-61

31-ม.ค.-69

11

181108960

1025481

DCC

10-เม.ย.-61

31-ม.ค.-69

กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง

12

ค248796

615395

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

13

ค248797

615396

TTOP

15-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

14

ค266795

644304

DCC

23-ส.ค.-60

08-พ.ย.-69

15

ค266794

644303

DCC

23-ส.ค.-60

08-พ.ย.-69

16

ค263983

615402

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

17

ค263982

615401

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

18

ค248800

615399

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

19

ค248798

615397

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

20

ค248799

615398

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

เครื่องหมายการค้า

กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
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21

ค248801

615400

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

22

ค250480

615861

DCC

10-เม.ย.-59

17-ม.ค.-69

กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง
กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุ
ผนัง

2.2 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แต่เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ.๒๕๕๙
-ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๐) พ.ศ.๒๕๖๓
-ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๕) พ.ศ.๒๕๖๓
3.เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
3.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้

300,000,000

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(1)
บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จากัด(2)
รวม

616,839,365
1,000,000
917,839,365

ทุนที่ออกและ
เรียกชาระแล้ว
(บาท)

มูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ
(บาท)

สัดส่วนเงิน
ลงทุน (%)

ราคาทุน (บาท)

222,000,000

10.00

96.83

109,479,530

616,839,365
1,000,000
839,839,365

1.00
100.00

98.47
99.93

การลงทุนใน
บริษัทอื่น

บริษัทย่อย :
ไม่มี

2,435,376,987 หมายเหตุ 1
1,063,937
ไม่มี
2,545,920,454

(1)

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและอนุมัติเข้าทาคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพือ่ เพิกถอน RCI บริษัทฯ ได้หุ้น
สามัญเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 6.60 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI รวมที่บริษัทฯถืออยู่เดิม คิดเป็นร้อยละ 98.47 ของจานวน
หุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI
(2)
บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557 และอยู่ในระหว่างดาเนินการชาระบัญชี
หมายเหตุ 1: การลงทุนในบริษัทอื่น ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษัทย่อย) คิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ชื่อบริษัท
ทุนจด
ทุนที่ออกและ มูลค่าตรา สัดส่วน
ราคาทุน
ค่าเผื่อการ ราคาทุน-สุทธิ
ทะเบียน เรียกชาระแล้ว ไว้หุ้นละ เงินลงทุน
(บาท)
ด้อยค่า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(%)
(บาท)
บริษัทย่อย :
80,000,000
10.00
100.00 139,987,400
(66,547,734)
73,439,666
บริษัท โรแยลเอเซียบริคแอนด์ 80,000,000
ไทล์ จากัด (หยุดกิจการ)
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด :
21,000,000
21,000,000
100.00
1.50
314,300
-0314,300
บริษัท เซอมาส จากัด
รวม

140,301,700

(66,547,737)

73,753,966

ต้นปี 2564 RCI ขายเงินลงทุนของบริษัท บ้านสมถวิล จากัด (บริษัทร่วม) ที่ถอื อยู่ร้อยละ 45 ออกทั้งหมด
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3.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มี
ผลประกอบการหรือกาไรที่ดีขึ้น ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนเป็นสาคัญ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แผนภูมิการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / DCC
ผลิตกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น และเป็นผู้จดั จาหน่าย
กระเบื้องเซรามิคทั้งหมด รวมทั้งที่ซื้อมาจากบริษัทย่อย

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) / RCI
ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้น , บุผนัง ขายส่งให้
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิคและตัวแทนจาหน่ายอื่นๆ
บริษัทย่อยของ DCC ถือหุ้นร้อยละ 98.47

บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด(มหาชน) / TTOP ผลิต
กระเบื้องเซรามิคปูพื้น , บุผนัง และ กาวยาแนว
ขายส่งให้ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ทั้งหมด
บริษัทย่อยของ DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83

บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ : RCI ถือหุ้นร้อยละ 100

ซื้ออุปกรณ์การปูกระเบื้องจากโรงงานใน
ประเทศมาจาหน่าย

ขายปลีกผ่านสาขา
ของบริษัท

ขายส่งให้ตัวแทนจาหน่าย
ในประเทศ

ส่งออกต่างประเทศ

นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยทุกแห่งเป็นนโยบายเดียวกันกับ DCC โดยทั้ง RCI และ TTOP ขายส่งสินค้าให้แก่ DCC
เป็นหลัก
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียง
ของบริษัท
ไม่มี
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแสงศาสตรา ในสัดส่วนร้อยละ 43.661 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564)
1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1 นายมนต์รัก แสงศาสตรา
2 นายมารุต แสงศาสตรา
3 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
4 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
5 นายนครินทร์ แสงศาสตรา
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
7 นางสาวสุภาณี ทองเปล่าศรี
8 นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์
9 นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรังค์
10 นายกันต์ธวัช วัชรสุรังค์
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
จานวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น (หุ้น)
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัท (บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)

จานวนหุ้น
1,425,000,000
1,425,000,000
600,000,000
505,000,000
348,835,100
305,479,419
224,585,000
210,426,124
206,241,700
194,503,700
5,445,071,043
9,125,611,266
912,561,126.60
913,919,154.10
0.10

ร้อยละ
15.615
15.614
6.575
5.534
3.823
3.347
2.461
2.306
2.260
2.131
59.666
100.000

ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
ประกอบด้วย
ร้อยละของทุนชาระแล้ว
ลาดับ
รายชื่อ
จานวนราย
จานวนหุ้น
(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1.กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มคี วามสัมพันธ์
1. นายมนต์รัก แสงศาสตรา
1
1,425,000,000
15.62
2. นายมารุต แสงศาสตรา
1
1,425,000,000
15.62
3. นายทศพร บรรยงค์เวทย์
1
1,368,080
0.01
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
6
698,500,000
7.64
4.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
505,000,000
5.53
4.2 นางพิมพา วิริยะเมตตากุล (คู่สมรส)
5,500,000
0.06
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4.3 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล (บุตร)
4.4 นายพิชิต วิริยะเมตตากุล (บุตร)
4.5 นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (บุตร)
4.6 นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล (บุตร)
5. นายจารุวัตร ไตรถวิล
5.1 นายจารุวัตร ไตรถวิล
5.2 นายจีระ ไตรถวิล (บิดา)
รวม
2.ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
1.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
1.2 นางพัชราวรรณ แสงศาสตรา (คู่สมรส)
2. นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์
2.1 นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์
2.2 นางลักษณา วัชรสุรังค์ (คู่สมรส)
2.3 นายกันต์ธวัช วัชรสุรังค์ (บุตร)
2.4 นายภากร วัชรสุรังค์ (บุตร)
2.5 น.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์ (บุตร)
2.6 นส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์ (บุตร)
รวม
3.ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
รวม
รวมทั้งสิ้น

76,000,000
26,000,000
23,000,000
63,000,000
15,203,952
11,200,000
4,003,952
3,565,072,032

0.83
0.28
0.25
0.69
0.16
0.12
0.04
39.07

8

602,400,000
600,000,000
2,400,000
966,599,004
210,426,124
33,467,480
194,503,700
156,800,000
206,241,700
165,160,000
1,568,999,004

6.60
6.57
0.03
10.60
2.31
0.37
2.13
1.72
2.26
1.81
17.20
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5,134,071,036

56.27

2

11
2

6

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
จานวนผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
จานวนผู้ถือหุ้น
(%)
1-999
4,379
23.74
1,000-10,000
6,300
34.15
10,001-100,000
6,131
33.23
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจานวนหุ้นที่
1,635
8.86
จาหน่ายแล้ว
5%ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว
4
0.02
รวม
18,449
100.00

จานวนหุ้น
สัดส่วนจานวน
จานวนหุ้น
หุ้น (%)
1,272,849
0.01
22,215,272
0.24
200,989,727
2.20
4,946,133,418
54.20
3,955,000,000
9,125,611,266

43.34
100.00
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จานวน 49 ราย ถือหุ้นจานวน 587,900,429 หุ้น หรือร้อยละ 6.44
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ถือหุ้นจานวน 305,479,419 หุ้น หรือร้อยละ
3.35
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จานวน 47 ราย ถือหุ้นจานวน 489,808,514 หรือร้อยละ 5.37
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลต่างประเทศ คือ South East Asia UK (Type C ) Nominees Limited ถือหุ้นจานวน
130,877,664 หุ้น หรือร้อยละ 1.43
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1 หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) ประกอบด้วย
วันที่ 1 มกราคม 2564

เพิ่ม/(ลด)

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (บาท)

913,919,154.10

-

913,919,154.10

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)

9,139,191,541
0.10

-

9,139,191,541
0.10

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว (บาท)

819,894,219.50

92,666,907.10

912,561,126.60

8,198,942,195
926,669,071
มีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จานวน 926,669,071 หน่วย

9,125,611,266

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว (หุ้น)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.4.2 บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอืน่ ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
1.4.3 บริษัทฯไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR)
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 บริษัทฯมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (DCC-W1) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ 2,611,197,583 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้
สิทธิปีละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วัน ที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 อัตราและราคา
การใช้ สิท ธิ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ใช้สิ ทธิซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นได้ 1 หุ้ น ในราคาหุ้น ละ 1.15 บาท มีผู้ใช้ สิท ธิต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก ครั้งที่สอง และครั้งสุดท้าย จานวน 703,438,699 หน่วย 967,509,538 หน่วย และ
926,669,071 หน่วย ตามลาดับ รวม 2,597,617,308 หน่วย มูลค่า 2,987.26 ล้านบาท
1.5.2 บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ส่วนของบริษัท
“ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated)
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ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจากัด (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงิน
ปันผลได้ โดยให้ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564 ใน
อัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 99.2 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกาหนดไว้ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจานวนหุ้นที่จด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจานวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
(ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 105.9 ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ตามที่เสนอใน
วาระ
สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1.กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2.กาไรสะสม (ล้านบาท)
3.จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว (ล้านหุ้น)
4.กาไรต่อหุ้น (บาท)
5.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
6.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจานวนเงิน (ล้านบาท)
7.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)
8.ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

ปี 2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

กาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม
(ล้านบาท)
493.1
453.3
366.4
387.6
1,700.4

ปี 2564
1,700
3,242
9,126
0.193
0.185
1,688
99
91

ปี 2563
1,585
3,179
8,199
0.202
0.165
1,353
85
82

ปี 2562
973
2,790
7,231
0.139
0.1044
755
78
72

มติคณะกรรมการอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลระหว่างกาล อัตราการจ่ายปันผล
(ล้านบาท)
(บาท/หุ้น)
(ร้อยละ)
456.3
0.050
92.5
456.3
0.050
100.7
365.0
0.040
99.6
410.6
0.045
105.9
1,688.2
0.185
99.2

ส่วนของบริษัทย่อย
-

บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด(มหาชน)

-

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จากัด

: ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก
ยังมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการอยู่
: ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้
: ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก
หยุดดาเนินกิจการ
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2.การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. กาหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคง
2. ให้มีการวางแผน การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรวบรวมทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กาหนดให้มีการจัดทาสัญญาณเตือนภัย ก่อนที่จะถึงจุดวิกฤต เพื่อให้มีเวลาในการจัดการความเสี่ยง
4. เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หลักการ (Policy & Principle)
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกาหนดหลักการ ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจที่ดาเนินงานโดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) , กลุ่มธุรกิจที่ดาเนินการโดยบริษัทย่อย ที่ DCC มี
อานาจในการบริหารควบคุม ต้องจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงตามที่กาหนดในคู่มือ ยกเว้นหน่วยธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชนใน
การบริหารงานภายใน และหน่วยงานธุรกิจที่มีการดาเนินงานไม่เป็นสาระสาคัญ
2. กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานไม่ใช่เป็นงานเฉพาะกิจของคณะทางาน ซึ่งรวมถึงการ
จัดทาแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนและการบริหารงานและโครงการ
3. ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวของในบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลต่อ
คณะจัดการ คณะกรรมการฯตามระยะเวลาที่กาหนด
4. การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจที่สาคัญคือ
4.1 ปัจจัยความเสี่ยงของภารกิจหลักที่เป็นสาระสาคัญ
4.2 การพิจารณาสัญญาณเตือนภัย
5. กาหนดให้คณะทางานบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเมินเป็นรายไตร
มาส เสนอต่อคณะจัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ และรวบรวมเป็นราย 6 เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป
6. กรณีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ยังไม่ สามารถจัดการให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning
Signal) ต้องกาหนดมาตรการแก้ไข จนกระทั่งความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้
7. คู่มือการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานและภาวะเศรษฐกิจ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และความผันผวนทางเศรษฐกิจในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การ
ดาเนินงานของทางกลุ่ม บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จากัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากการนโยบายการควบคุมโรคระบาดใน
บางช่วงเวลาและการชะลอการเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศ แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อทบทวนผล
การดาเนินงานและทาให้ทุกหน่วยงานมีความตื่นตัวและมีการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงครอบคลุมทั้งทางการตลาด
การแข่งขัน การเงิน การผลิต และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์ก ร ผลจาการ
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ประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น สภาพความ
ต้องการของสินค้าในอนาคต สภาวะตลาดของสินค้านาเข้าที่โดนผลกระทบจากความผันผวนทางธุรกิจ
1.ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
1.1
ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะสินค้ากระเบื้องเซรามิคขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้าที่มรี าคาย่อมเยาว์ และลักษณะที่ไม่แตกต่างกันระหว่างคู่แข่ง อีกทั้งกาลังการผลิตภายในประเทศ
ยังมีส่วนเกิน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันรุนแรงในตลาดกระเบื้องขนาดเล็ก บริษัทฯมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดย
ปรับเปลี่ยนไปเน้นในเรื่องการให้บริการ มีสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีกว่า นอกจากนั้นบริษัทฯมี
กลยุทธ์และนโยบายที่มุ่งเน้นไปยังกระเบื้องขนาดใหญ่ ออกสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการทากาไรโดยรวมของ
บริษัทฯ
1.2
ความเสี่ยงจากพฤติกรรมและความคาดหลังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงด้านความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าส่งผลให้ทางบริษัทฯ ต้องปรับตัวต่อความต้องการเรื่อง
มาตรฐานการบริการ และการหาแนวทางในการตอบสนองต่อการดาาเนินธุรกิจของลูกค้าที่มีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งความ
ต้องการเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่การส่งมอบสิน ค้า บริษัท ฯ ได้ต อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ด้วยการนาแนวทางที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับตามความต้องการและตามลักษณะกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มาใช้ใ นการบริหารความสัมพันธ์อันดี
ระหว่า งบริษั ท ฯ และลู ก ค้ า ซึ่ งได้ รับ การสนั บ สนุ น ด้ า นระบบข้อ มู ลจากทั่ วทั้ งบริษั ท ฯ นอกจากนี้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั งได้ น า
แนวความคิดจากลูกค้า เพื่อมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบริษัทฯ อีกด้วย
2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2.1
ความเสี่ยงจากต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้น
เนี่องจากกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิคของบริษัทฯ เป็นกระบวนการที่มีต้นทุนด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติเป็น
หลัก และในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติและน้ามันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตด้าน
พลังงานสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผลคุ้ มค่ าที่ สุด โดยก าหนดให้ มีการจัดก าลั งการผลิ ตให้ เหมาะสมและลดก าลั งการผลิ ตที่ มีส่วนเกิน จากตลาดใน
สายการผลิตที่ใช้พลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับสายการผลิตอื่นๆ มุ่งเน้นลดพลังงานในกระบวนการผลิต จากกการปรับสูตรการ
ผลิต หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการขนส่ง
สินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ อีกด้วย
2.2
ความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบและการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรามิคมีวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย ประกอบด้วย ดิน หิน แร่ สารเคลือบ และน้า ซึ่งมีความเสื่ยงในเรื่อง
การขาดแคลนและราคาวัตถุดิบที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงโดยจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งใน
ประเทศ ต่างประเทศ และจากคู่ค้าหลายราย ซึ่งสามารถส่งวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางบริษัทฯได้กาหนดนโยบายเชิงกล
ยุทธ์ให้มีการพั ฒนาสูตรการผลิตเพื่ อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อสารวจ
ปรับปรุง และคาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบสารองสาหรับกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิค
2.3
ความเสี่ยงด้านบุคลากร
เนื่ องจากสถานะการณ์ โรคไวรัส ระบาด บริษั ท จึงมี ความเสี่ยงเกี่ ยวกับด้ านอาชีวอนามั ยและความปลอดภั ยของ
บุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดบุคลากรในภาคการผลิตและค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรสูงขึ้น ทางบริษัทได้มี การบริหาร
จัดการ การพัฒนา การรักษาบุคลากร และให้ความสาคัญในการดูแลบุคลากรให้ปราศจากโรคระบาดและมีสุขภาพแข็งแรง มี
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สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งทางบริษัทยังได้พัฒนากระบวนการให้เป็นแบบระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ลดจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทดแทนตาแหน่งบุคลากรในจุดที่มีงานหนักและไม่เหมาะสาหรับใช้แรงงานคน
3.ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางบริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทางบริษัทได้มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของ
ทางบริษั ทอย่างต่อเนื่อ ง เพื่ อจัด เตรียมวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน การเงินและรักษาระดับ เงินส ารองให้
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น
3.2
ความเสี่ยงด้านเครดิต
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของทางบริษัท ทางบริษัทได้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงของ
ลูกหนี้การค้าของทางบริษัท โดยให้มีการควบคุม ดาเนินการ และใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น
การวางหนังสือค้าประกันจากสถาบันการเงิน การประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ การตั้งวงเงินควบคุม
ด้านเครดิตของลูกหนี้ เป็นต้น
4.ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
การตื่นตัวของสังคมและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่มุ่งเน้นไปที่การลดและป้องกันผลกระทบเชิงลบของการดาเนิน
ธุรกิจขจากภาคอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการดาเนินงานและชื่อเสียงของทางบริษัทฯ ได้ ทางบริษัทได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทั่งแบบฉุกเฉินและระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนรอบข้างบริเวณของบริษัทฯ โดยมีแนวทางที่จะยึดมั่นในมาตรฐานของอุตสาหกรรมและข้อบังคับต่างๆ อย่างเข้มงวด มี
กรอบการทางานตามหลัก ESG อย่างต่อเนื่อง
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3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน เป็นผู้นาในธุรกิจการผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน
พันธกิจด้านความยั่งยืน เป็นผู้นาด้านกระเบื้องเซรามิค ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ใน
การพัฒนาองค์กร ร่วมกัน เพื่อส่งต่อคุณค่าผ่านการผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การจัดทารายงานแห่งความยั่งยืนประจาปี 2564 ฉบับนี้ เปดดเผยตามคู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/
รายงานประจาปี แบบ 56-1 One Report ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญในกิจกรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิก ปูพื้น
บุ ผ นั ง ที่ มี ส าขาเป็ น ช่ อ งทางการจ าหน่ ายกว่า 200 สาขาทั่ วประเทศ และมี ค วามเจริ ญ เติ บ โตอย่ างมั่ น คงและยั่ งยื น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
(1) การบริหารปัจจัยการผลิตหรือโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) :
-บริษัทฯวางแนวทางเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณ ภาพ จากผู้ผลิตที่มาตรฐาน มีการค้นคว้าวิจัย
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่ เสมอ เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า มี ม าตรฐาน มี สิ น ค้ า ประเภทใหม่ ๆ ที่ เอื้ อ ต่ อ การใช้ งาน ให้
หลากหลาย และตอบสนองความต้อ งการของตลาดอยู่ เสมอ มีก ารใช้ ท รัพ ยากรอย่ างคุ้ม ค่ าและเกิ ด
ประโยชน์มากที่สุด
-การวิจัย พัฒนาและออกแบบ ยังคงมุ่งมั่นแนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน
เพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด การใช้งานประเภทใหม่ๆ
รวมทั้งเน้นการประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย เพื่อการผลิต
สินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
(2) การปฏิบัติการ (Operations) : บริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน
ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เน้นค้นคว้าสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้เป็น ไปตามความต้องการของตลาด ตลอดจนคานึ งถึงความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานเป็นสาคัญ บริษัทฯทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต การใช้
พลังงาน และการขนส่งสินค้า จึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงานใน
ระยะยาว
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(3) การกระจายสินค้าหรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) : บริษัทฯกระจายสินค้าผ่านสาขาของ
บริษัทฯที่มีอยู่กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ผ่านการขนส่งจากผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมทาสัญญาขนส่ง
กว่า 20 ราย ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
(4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) : ทีมการตลาดและขายของบริษัทฯ จะกาหนดแผนการ
คัดเลือกลูกค้าหรือตัวแทน แผนการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จากส่วนกลาง กระจาย
แผนงานผ่านผู้จัดการภาค/กลุ่ม ไปยังสาขาทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อไปถึงลูกค้าด้วยนโยบายเดียวกัน อีกทั้ง
ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลสินค้า ผ่าน Social Medid เช่น Website Facebook Instagram อีก
ด้วย
(5) การบริ ก ารหลั งการขาย (Customer sevices) : มี ก ารติ ด ตามและให้ ค าปรึ ก ษาพร้ อ มข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับสินค้ารวมถึง อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการใช้สินค้า
2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)
บริษัทฯ วางกรอบการทางานเพื่อให้กิจกรรมหลักข้างต้นจะทางานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่า
ได้นั้นจะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม โดยกาหนดเป็นนโยบายเดียวกันทั้งเครือ
2.1 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรสาหรับการผลิต การจัดหา
ที่ดิน หรือ พื้นที่เช่าเพื่อสร้างสาขา
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ (Technology Development) ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
ที่จะสนับสนุนการดาเนินการของกิจกรรมหลักทั้งหมด เช่น ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง
2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับบุคลากรเช่นนโยบายการจ้างงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน
2.4 โครงสร้างพื้ น ฐาน Firm infrastructure กิ จกรรมหลั ก ๆ ที่ บ ริษั ท จ าเป็ น ต้ อ งมี เช่ น การบริ ห าร
การเงิน ระบบบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ เป็นต้น
นอกจากกิจกรรมสนับสนุน จะทาหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องทาหน้าที่สนับสนุน
ซึง่ กันและกันอีกด้วย
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯในทางตรง
และ/หรือทางอ้อม ซึ่งแบ่งเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร บริษัทฯประเมินความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียปีละครั้ง ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การประชุม และช่องทางอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการ
ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
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กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
1.ผู้ถือหุ้น
1) เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ
2) สิ ท ธิ เท่ า เที ย มกั น ในการได้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการ
ของบริษัท
3) สิทธิได้ รับ ส่วนแบ่ งกาไรในรูปของเงิน
ปันผลโดยเท่าเทียมกัน และมีการเติบ โต
อย่างยั่งยืน
2.พนักงาน

1) เงิ น เดื อ น และสวั ส ดิ ก าร รวมทั้ ง
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2) การพัฒนาให้มีองค์ความรู้
3) การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า มั่นคง ในหน้าที่การเงิน
4 ) ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ,สุ ข ภ า พ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานและการ
ส่งเสริมสภาพการทางานที่เป็นธรรม ของ
พนักงาน

การตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
1) สิทธิขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัท
2) ให้สิทธิผ่านการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาแต่ละวาระที่เสนอ
3) ให้ สิ ท ธิ เสนอวาระการประชุ ม และเลื อ กตั้ ง
กรรมการเป็นการล่วงหน้า
4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆในฐานะ
เจ้าของธุรกิจผ่านกรรมการอิสระ
1) ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาจ้ า งแรงงาน ไม่ ขั ด ต่ อ
กฎหมาย จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้
แข่งขันได้
ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ การกระท าที่ ขั ด ต่ อ หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน
3) ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุน และ
เคารพในหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ยึ ด ถื อ กฎหมาย
แรงงานเป็นสาคัญ
4) การเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว ม รับ ฟั งข้ อ มู ล โดยส่ ว น
งานบุคคล
5) จากวิกฤตการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โควิ ด -19 บริ ษั ท ฯ ได้ ใช้ ม าตรการตาม
ขั้นตอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
6) ดาเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการทางาน
ทั้งด้าน เสียง แสง ความร้อน สารเคมีฝุ่น และ
บ่อน้า
7) มีการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภั ย ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน และตาม
กฎ หมายกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม อย่ า ง
สม่าเสมอทุกปี
8) จั ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุงสภาพแวดล้อ มในการ
ท างานให้ ป ลอดภั ย ทั้ ง การดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพ
อนามัย เช่น การจัดสถานที่ให้พักผ่อน กิจกรรม
5 ส.
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9) จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจาทุก
ปี
10) มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้
ข่าวสาร ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยู่
เสมอ
11) ปลู ก จิต ส านั ก ความปลอดภั ย ให้ พ นั กงาน
และผู้ที่เกีย่ วข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
12) จัด ประชุ ม คณะกรรมการความปลอดภั ย
เป็นประจาทุกเดือน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
1.ลูกค้า
1) สินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย ราคา
เหมาะสม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ฝ่ายขายแนะนาเสนอสินค้าและ
โปรโมชั่นต่างๆอย่างสุภาพและจริงใจ
3) ติดตามการบริการหลังการขายที่ดีและ
รวดเร็ว
2.คู่ค้า
1) ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต ตาม
เงื่อนไขทางการค้า
2) ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาไปควบคูก่ ัน
3.คู่แข่ง
1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตาม
กรอบของกฎหมาย
2) ปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันทาง
การค้า
4.ชุมชน
1) ไม่ก่อเกิดมลภาวะ
2) พัฒนา สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนใน
ชุมชน
3) ปฏิบัติตามกฎหมาย
5.หน่วยราชการ
1) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง
2) การให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานราชการ
6. สื่อมวลชน

1) ส่งมอบสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและตรงเวลา
2) ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
3) รับเรื่องร้องเรียน คุณภาพของสินค้า และ
การบริการ

1) ดาเนินการตามจรรยาบรรณขององค์กร
2) การประชุมร่วมกับคู่ค้า
3) การทาสัญญาอย่างเป็นธรรม
1) ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงหรือให้ร้ายต่อคู่แข่ง
3) สนับสนุนให้เกิดการค้าอย่างเสรี

1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน
3) รับฟังข้อร้องเรียน หรือ ผลกระทบต่างๆที่มี
ผลต่อชุมชนเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
1) ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
2) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ต่างๆที่
ไม่สจุ ริต
3) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
1) การเปดดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ให้ข้อมูล
ทันต่อเหตุการณ์ และ โปร่งใส
ที่เป็นจริง ไม่บดิ เบือน
2) การสื่อสารผ่านทีมนักลงทุนสัมพันธ์
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯคานึงถึงการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เราดาเนินธุรกิจอยู่ ถึงแม้ว่าบริษัทเป็น
ผู้ผลิตที่นาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก บริษัท ฯก็ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จึงให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
รวมทั้งลดการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อให้ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เรื่องการนาพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ ทาให้ลดการใช้พลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการน้าระบบปดด โดยนาน้าจาก
กระบวนการผลิต มาบาบัดแล้วนากลับมาใช้ใหม่ ลดมลภาวะจากฝุ่น โดยมีเครื่องดักฝุ่น เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน
และลดการใช้ทรัพยากรน้าได้บางส่วนอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯมีการเตรียมพร้อม และออกแบบ,จัดทามาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรือปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง การวิจัยหา
วัตถุดิบ หรือ วัสดุทดแทน รวมไปถึงการร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อควบคุม
ต้นทุนวัตถุดิบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่ยังคงประสิทธิภาพเดิม เพื่อการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
การจัดการพลังงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ในเครือได้มีการลงนามใน
สัญ ญา เพื่อทาการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มท าการใช้
พลังงานทดแทนได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะส่งผลให้ทางบริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,700 ตันคาร์บาน
ไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (tonCO2eq) ต่อปี
พลังงานก๊าซธรรมชาติ – บริษัทฯมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทุกกระบวนการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
แล้วนามาวิเคราะห์ในรูปแบบดัชนีการใช้ก๊าซต่อหน่วยผลผลิตหรือน้าหนักสินค้าที่ผลิต (Specific Energy Consumption –
SEC) ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2562-2564 ดังนี้ 80,903,327 กิโลกรัม 81,167,769 กิ โลกรัม และ 77,777,673
กิโลกรัม ตามลาดับ และปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ปี 2562-2564 ดังนี้ 950,448 ลิตร 856,559 ลิตร และ 762,856 ลิตร
ตามลาดับ
พลังงานไฟฟ้า – บริษัทฯมีการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิต
หรือน้าหนักสินค้าที่ผลิต (Specific Energy Consumption – SEC) ปัจจุบันได้มีการเริ่มทดลองติดตั้งเครื่องมือวัดค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในรูปแบบ IoT ระบบ Online ในบางกระบวนการ อยู่ในช่วงขยายผลการทดลอง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 25622564 ดังนี้ 127,770,856 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 132,001,168 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 122,926,268 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามลาดับ
สภาพแวดล้ อ ม – บริ ษั ท ฯมี ก ารตรวจติ ด ตามสภาพแวดล้ อ มเป็ น ประจ าทุ ก ปี ปั จ จุบั น อยู่ ในช่ วงศึ ก ษาที่ จะน า
เทคโนโลยีระบบตรวจติดตามแบบ Online เข้ามาใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรองรับกฏหมาย
ควบคุมที่จะบังคับใช้ในอนาคต
เป้ าหมายการลดการใช้ พ ลั งงานร้ อ ยละ 2 โดยค านวณจาก SEC ปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานวิ จั ย ภายใน เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลดการใช้พลังงานและทดแทนสินค้าที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ งบประมาณด้านบุคลากรด้านวิจัยคิดเป็นร้อยละ 1
ของบุคลการในฝ่ายการผลิตทั้งหมด
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การจัดการน้า
เนื่ อ งจาก เทคโนโลยี ก ารผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ค ของกลุ่ ม บริ ษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จ ากั ด (มหาชน) ใช้ น้ าเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในกระบวนการผลิตผงดินเซรามิค ทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบระบบการผลิตเป็นแบบระบบการใช้น้า
แบบหมุนเวียนภายใน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และกระบวนการผลิต พื้นที่บริเวณโรงงานมีบ่อเก็บน้าดิบขนาด
ใหญ่เพื่อกักเก็บน้าในช่วงฤดูฝนและเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงฤดูแล้ง มีระบบบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิต
โดยน้าเสียทั้งหมดจะถูกบาบั ดและนากลับ มาใช้ในกระบวนการผลิต และไม่มีการปล่อยน้าเสียทิ้งออกนอกโรงงาน Zero
Waste Water Discharge
ปัจจุบันกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภคภายในโรงงานมีอัตราการใช้น้าประปาน้อยกว่าร้อยละ 10 จากปริมาณ
ความต้องการใช้น้าทั้งหมด และมีมาตรการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการน้าในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
น้าในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้าสารอง และการจัดทาแผนฉุกเฉินในกรณีที่ขาดแคลน
น้า เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก เป้าหมายลดการใช้น้าดิบจากน้าประปาร้อยละ 5 จากรอบปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้
น้าประปา ปี 2562-2564 ดังนี้ 348,943 ลูกบาศก์เมตร 345,834 ลูกบาศก์เมตร และ 328,993 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
การจัดการขยะ ของเสีย และ มลพิษ
บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการคัดแยกขยะตามประเภท
ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานักและการมีส่วนร่วม โดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่
ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกาหนด และ ไม่พบสารเคมีหรือสิ่งมีพิษรั่วไหลจากการดาเนินธุรกิจ
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ไม่ได้มีการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งบริษัทฯ มีคณะทางาน
ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มคอยดู แ ลและควบคุ ม ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางตรง 242,068 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) และ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 61,451 CO2e รวม 303,518 CO2e
ลดลงจากปีก่อน 15,268 CO2e หรือ ร้อยละ 4.79 (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)TonCO2e
ทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)
รวม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันสินค้า (KgCO2e/Ton)
ทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

252,263
63,873
316,136

252,799
65,987
318,786

242,068
61,451
303,518

250
63
313

251
66
317

251
64
315

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในการที่องค์กรจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการพัฒนาจากภายใน ตั้งแต่
ระดับพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจลักษณะงานอย่างเชี่ยวชาญ เสริมศักยภาพให้พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์งาน เสนอข้อแนะนา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ บนพื้นฐานการบริหารงานด้วยความ
ยุติธรรม มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว โดยดาเนินการดูแลพนักงานทุกคน ให้มีสภาพการทางานที่ดี
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ปลอดภัย ทั้งส่วนโรงงาน สาขา และสานักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น รวมถึงสังคมภายนอกองค์กร ทั้งคู่ค้า ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม
(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง ที่มุ่งมั่นในการดาเนินงานด้วยเจตนารมณ์ ที่จะเป็น
องค์กรชั้นนาของประเทศที่มีการดาเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังทาให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการดาเนินการด้านต่างๆอย่างสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กากับดูแลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม โดย
ตั้งเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ รวมทั้ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธะสั ญ ญาให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น จริ ง รายงานที่ ถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น หาทางออกบนพื้ น ฐาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า สาหรับพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษัทยึดหลักการเคารพต่อ
กฏหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
สาหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทเปดดให้แข่งขันได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกา ตามกลไกตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้
อานาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาหรือเปดดเผยข้อมูล หรือกระทาการที่ไม่เหมาะสมในที่อาจเกิดการเสียชื่อเสียงของคู่แข่งขัน
ทางการค้า โดยบริษัทคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการบริการที่ประทับใจ
และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้ดีที่สุด
ด้านคู่ค้า บริษัทดาเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กับคู่
ค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิต กลุ่มผู้ขนส่ง กลุ่มผู้รับเหมา หรือกลุ่มสถาบันการเงิน
ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขการค้าต่างๆ ยึดมั่นในความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ใน
การดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าทุกกลุ่ม
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ
วัฒนธรรม โดยให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มี
แนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนกับผูร้ ่วมงานและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติความเป็นมนุษย์ไม่
ละเมิดสิทธิของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติ
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2556 เป็น
ต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเผยแพร่ให้ ทั้งพนักงาน คู่ค้าที่ทาธุรกิจ
ร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อทั้งที่เป็นเอกสารสาหรับพนักงานในบริษัทฯ และ เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์
ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของบริษัท ได้รับทราบ รวมทั้งมีการชี้แจงให้พนักงานเข้าใหม่รับทราบนโยบายทุกครั้งในการปฐมนิเทศ
พนักงานที่โรงงาน สาขา และสานักงานใหญ่
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการ
ทุจริต และหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท (Whistle Blower Policy) โดย ผู้
ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ดังนี้
1.ส่งเอกสารที่ตู้ร้องเรียนทั้ง 3 จุด ที่โรงงาน จ.สระบุรี 2 แห่ง และที่สานักงานใหญ่
2.ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายัง สานักงานตรวจสอบภายใน ณ ที่ทาการสานักงานใหญ่ของบริษัท
3.ผ่านเมล์ของบริษัท ที่ wecare@dynastyceramic.com
4.ผ่าน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747 (ในเวลาทาการ จ.-ศ. 8.30น.-16.30น.)
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
(ก)บริษัทฯปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยเป็นสาคัญ มีการกาหนดเรื่องนี้ไว้ใน นโยบายบริหารบุคลากร มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ขอบเขต
ของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
(ข)บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในการสื่อสารและทาความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
(ค)บริษัทดาเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จากัด
ความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา
(ง)บริษัท มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้หลักการพิจารณาตาม
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถของตัวบุคคล
(จ)บริษัทดูแลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางานตามหลัก
กฎหมาย เน้นการทางานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางาน ทั้งโรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม
(ฉ)พนักงานได้รับสวัสดิการจากการทางาน ตามความสามารถและความรับผิดชอบ โดยทั้งพนักงานชาย พนักงาน
หญิง ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
(ช)สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอบรมพนั ก งานทุ ก ระดั บ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ และยกระดั บ คุ ณ ภาพการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่จากัด
ความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา การผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในการทางานตามหลักกฎหมาย เน้นการทางานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางาน ทั้งโรงงาน และ
สาขา อย่างเหมาะสม สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในองค์กร และได้นาส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด
1. พนักงานและแรงงาน
บริษัทฯปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อให้พนักงานและ
บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทในเครือมีการดาเนินงานด้าน
พนักงานที่สาคัญ ดังนี้
การจ้างงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด
พนักงานประจา (คน)
พนักงานผู้พิการ (คน)
อัตราส่วนที่ต้องรับคนพิการ 100:1 (คน)
จานวนเงินนาส่ง (ล้านบาท)

DCC
2,124
4
21
1.94

TTOP
646
4
6
0.23

RCI
346
0
3
0.34

รวม
3,116
8
30
2.51
34

สถิติจานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
รายละเอียด
พนักงานชาย (คน)
พนักงานหญิง (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
จานวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (คน)

2564
2,013
1,071
3,084
1,046
2,613

2563
2,022
1,069
3,091
1,003
2,758

2562
2,185
1,163
3,348
1,022
2,655

การฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2564 ที่ผ่านมา ทั่วโลกยังคงประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้การจัดการอบรมได้ไม่
เต็มที่ เนื่องจากการอบรม อาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับ กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ รวมถึง
การเรียนความรู้ใหม่เพื่อให้ปรับตัวทันกับแนวโน้มการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการจัดการอบรมภายในกลุ่มย่อยๆ
หรือจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เบื้องต้นจะ
ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูล
ในการทางานเบื้องต้น รับทราบระเบียบต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ทางาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทางานขององค์กรโดยรวม
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง การเรียนรู้งานระหว่างสายงาน เพื่อเสริมความรู้ สร้างความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกัน ทาให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายรวมของบริษัทร่วมกัน และสามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมและพัฒนา
รายละเอียด
2564
2563
2562
ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท)
0.44
0.37
0.69
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ได้ส่งเสริมหลักสูตรการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพใน
การทางานแก่พนักงาน
ส่วนโรงงาน
-อบรม เสริมความรู้และทักษะในการทางาน 2 หลักสูตร จานวน 12 ชั่วโมง จานวนผู้เข้าอบรม 632 คน
จานวน
จานวน
ลาดับ
หลักสูตร
(ชั่วโมง)
(คน)
1 Lean Principle for Leadership ผู้นาแบบลีน
6
626
2 การขับและบารุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
6
6
รวม
12
632
ส่วนสาขา
-อบรมการขับและบารุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า 1 หลักสูตร จานวน 6 ชั่วโมง จานวนผู้เข้าอบรม 98 คน
จานวน
จานวน
ลาดับ
หลักสูตร
(ชั่วโมง)
(คน)
การขับและการบารุงรักษารักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
1
6
98
ประจาปี 2564
35

สานักงานใหญ่
-การอบรมดับเพลิง ของพนักงานสานักงานใหญ่ ปี 2564 รวม 6 ชั่วโมง จานวน 56 คน
-การอบรมภายนอก ของพนักงานสานักงานใหญ่ ปี 2564 จานวน 13 หลักสูตร รวม 115 ชั่วโมง จานวน 63 คน
จานวน
จานวน
ลาดับ
หลักสูตร
(ชั่วโมง)
(คน)
Case Studies ปัญหารายจ่ายทีต่ อ้ งระวัง รายจ่ายต้องห้าม และประเด็นการหัก
1
6
3
ภาษี ณ จ่าย
ภาษีหัก ณ จ่าย และประเด็น e-With Holding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2
2
6
3
ระบบ
การบันทึกบัญชีลูกค้า การบริหารลูกหนี้และหนี้สญ
ู กับการควบคุมภายใน ตาม
3
6
3
มาตรฐานการบัญชี
4

อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รุ่น 35)

6

1

5

หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน

12

2

6

อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รุ่น 36)

12

2

7

Training and Consult PDPA for SMEs

13

33

8

หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter 2.x (Android และ iOS)"

24

1

9

TAS19 คานวณผลประโยชน์พนักงาน และ TFRS9 ตั้งสารองการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงิน

6

5

10

อบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี M3

6

1

11

เข้าใจทรัพย์สินทางการเงินตาม TFRS 9 ในแบบที่นักบัญชีต้องรู้

6

2

6

4

6

3

115

63

12
13

ข้อควรระวังในการจัดทางบการเงิน การปดดบัญชี และการนาเสนองบการเงินให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนาส่งงบการเงิน (จัดอบรม
ออนไลน์ผ่าน Zoom)
ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ทาอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูก
สรรพากรประเมิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)
รวม
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ยังคงขยายวงกว้างไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนจานวนมาก ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต แบบ New Normal เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
ปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการตามขั้น ตอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของพนักงาน ทั้งโรงงาน สาขา และสานักงานใหญ่ โดยบริษัทฯได้จัดวัคซีนต้าน COVID-19 ให้กับพนักงาน ทั้งโรงงาน
สาขาและสานักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต โดยมี เป้าหมาย ลดจานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี โดยในปี 2564 มีอัตรา
การเสียชีวิตเท่ากับศูนย์
ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทางาน (บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บริษัทย่อย)
หยุดงาน
จานวนลูกจ้าง
ทุพพล
สูญเสีย
หยุดงาน
ไม่หยุด
ปี
รวมผู้บาดเจ็บ
ตาย
ไม่เกิน 3
(คน)
ภาพ
อวัยวะ
เกิน 3 วัน
งาน
วัน
2562
1,215
25
0
0
0
3
1
21
2563
1,194
16
0
0
0
4
5
7
2564
1,535
37
0
0
1
13
9
14
37

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจน
พนักงานและการดาเนินธุรกิจ จึงกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย และพัฒนาส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีประสิทธิภาพของการทางานยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการความปลอดภัย มีนโยบายและ
จั ด ท าแผนงานด้ านการส่ งเสริม ความปลอดภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ มี แ ผนการด าเนิ น การ เก็ บ ข้ อ มู ล
ประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานแบบยั่งยืน ดังนี้
1. ความปลอดภัยในการทางาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
1.1 ดาเนินการจัดทาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ด้ วยความปลอดภัย
เป็นหลักสาคัญ
1.2 ดาเนินการตามประกาศว่าด้วยกฎระเบียบ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.3 ดาเนินการตามแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1.4 ทบทวนบทบาทหน้ าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางานให้มากยิ่งขึ้น
2. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดภัยรวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย
2.1 ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในการทางานพร้อมแก้ไขปรับปรุงสภาพการทางานให้ปลอดภัย
2.2 สารวจความปลอดภัยในการทางาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าแผนก
2.3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน นาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนติดตามผลการดาเนินการ
2.4 ดาเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าประจาปี ตรวจรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า เข้ามา
ดาเนินการตรวจสอบ
2.5 ดาเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการทางาน แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่น เป็นประจาทุกปี โดยใช้หน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.6 ดาเนินการตรวจระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกไตรมาส
2.7 ดาเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจาปี
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสานึกของพนักงาน เช่น จัดอบรม และ
ประชาสัมพันธ์
3.1 ร่วมโครงการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
3.2 ร่วมโครงการ ลดการประสบอันตรายจากการทางาน ซึ่งทางสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระบุรี
เป็นผู้จัดโครงการ
3.3 จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติมในบริเวณที่ยัง
ไม่มีป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัย
3.4 โครงการ 365 วัน อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสานึกพนักงานให้ทางานอย่างปลอดภัย กับตัว
พนักงานและเพื่อนร่วมงาน
3.5 อบรมหลักสูตร การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจาปี โดยวิทยากรจากภายนอกที่ได้รับอนุญาต
4. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานตามกฎหมายกาหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนดตามกฎหมาย ประกอบด้วย
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4.1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
4.2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร
4.3 หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.4 หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
4.5 หลักสูตรการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
5. การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้อ มการท างาน บริษั ท ฯด าเนิ นการตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ดังนี้
5.1 กฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ซึ่ งบริ ห าร โดยกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 9 ฉบับ
5.2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งบริหารโดย สานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
นอกจากบริห ารโดย กรมสวัส ดิ การและคุ้ ม ครองแรงงานแล้ว ยั งมี ส่ว นเกี่ย วข้ อ งซึ่ งบริห ารโดยส านั ก งาน
ประกันสังคมดังนี้
*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
*ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกาหนดชนิดของโรคซึ่งเกิตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจาก
การทางาน พ.ศ. 2550
5.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานที่บริหารโดยหน่วยงานอื่น เช่น
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 02535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
*พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ตลอดปี ดังนี้
 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นประจาทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้สามารถ
นาไปพัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
 มีการตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่เสมอ ตลอดปี
 ดาเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการทางาน และวัดประเมิน สภาพแวดล้อมการทางานทั้งด้าน เสี ยง แสง
ความร้อน สารเคมีฝุ่น และบ่อน้า ในไตรมาส 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทาง
สารเคมี สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางเออร์โกโนมิกส์ การปรับปรุงสภาพการทางาน สิ่งแวดล้อม
ในการทางานให้เหมาะสมสัมพั นธ์กับงานนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ปฏิ บั ติงานโดยตรง ทั้งนี้เพื่ อให้ ทราบแหล่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ ให้สามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ
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การทางานที่ปลอดภัย และเป็นข้อมูลสาหรับการติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดตั้งระบบการ
ควบคุมมลพิษ
มีการตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงประจาทุกปี ทั้งที่โรงงาน และที่สานักงานใหญ่
มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ ทุกไตรมาส
มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้ ข่าวสาร ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยู่เสมอ
ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเรื่ อ งระบบการบริ ห ารความปลอด ภั ย โดยใช้ ห ลั ก SHE (Safety, Healthy,
Environment) มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการทางานของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา , มีการ
อบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทางาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน , โครงการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย, รวมทั้งจัดนิทรรศการด้าน
ความปลอดภัยเสริมความรู้ตามจุดต่างๆให้พนักงาน
จัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดภัยทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย เช่น การจัดสถานที่
ให้พักผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม
จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจาทุกปี รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วย
จากการทางาน เพื่อประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น จัดลาดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และหาแนวทางป้องกันได้
ถูกต้องเหมาะสม
สาหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าด้วยมือ ลดปัญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว
จัดหาถังดับเพลิงไว้ประจาทุกสาขา คานวณตามพื้นที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ทางาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ และ กาหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กับสาขา

2. ลูกค้า
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการมีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาสินค้า
ใหม่ทั้งในส่วนของขนาด ลักษณะพื้นผิวให้เหมาะสมกับความต้องการ อีกทั้งยังเพิ่มลวดลายต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น มี
การรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภค อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ถึงความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในอนาคต
ในปี 2564 บริษัทฯพิสูจน์ระดับความพึงพอใจลูกค้าจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงวิกฤติ
โรคระบาดไวรัสโควิด19 และมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องบริการและคุณภาพของสินค้า จานวน 44 กรณี โดยบริษัทฯได้
ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
3. ชุมชนและสังคม
บริษัทฯดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสาคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชุนรอบโรงงาน ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยผ่านกิจกรรม
ดังนี้
โครงการไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชื่อ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูก
จิตสานึกให้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยเหลือผู้อื่น รักการทาความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ การทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ในสังคม รวมการดาเนินงานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจานวนรวม 56 ค่าย สนับสนุนกระเบื้องเซรามิค
กว่า 7 พันตารางเมตร โดยในปี 2564 กิจกรรมค่ายอาสาได้ชะลอลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนกระเบื้องเซรามิค ให้กับสถานที่ต่างๆ โดยตรง ผ่านช่องทางการประสานงานกับสาขา
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไปยังสถานที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์ จะปรับปรุงพื้นที่สาธารประโยชน์ สาหรับการใช้งานของ
ส่วนรวม ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก วัด สถานีตารวจ ศูนย์บริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ เรือนจาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2552 เป็น
ต้นมา ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ส่วนราชการ และโรงเรียน ที่อยู่ในบริเวณ สาขาของบริษัทฯ โดยในปี
2564 บริษัทได้ให้การสนับสนุน 47 สถานที่ ผ่านการดาเนินการ 33 สาขา รวมจานวนกระเบื้องที่สนับสนุน ผ่านการดาเนินการ
ของสาขาโดยตรง รวม 7,747 ตารางเมตร
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โครงการ Dynasty Retail Network (DRN)
เป็นโครงการที่บริษัทฯตั้งใจ เปดดรับพันธมิตรทางธุรกิจขนาดเล็ก ร่วมส่งเสริมโปรโมทข้อมูลร้านค้าหรือกลุ่มลูกค้า
ขนาดเล็กที่ใช้กระเบื้องของบริษัทในการสร้างหรือตกแต่งร้านค้า ผ่ านเครือข่ายโซเชียลของบริษัทฯ ทั้ง Facebook IG เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขายให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้ามากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าเป็นจานวนมาก
เนื่องจากบริษัทฯ มีสาขาทั่วประเทศ และมีลูกค้าที่เป็นร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ทั่วประเทศเช่นกัน ทั้ งกลุ่มร้านกาแฟ ที่พัก รีสอร์ท
ร้านล้างรถ เป็นต้น
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4.การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
จุดเด่นทางการเงิน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย:ล้ำนบำท)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

รายได้รวม

8,481

8,589

8,190

รายได้จากการขาย
กาไรขั้นต้น

8,396
3,637

8,501
3,529

8,118
3,126

%กาไรขั้นต้นต่อยอดขาย

43.3

41.5

38.5

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(1,582)

(1,621)

(1,769)

กาไรก่อนดอกเบีย้ และค่าเสื่อมราคา

2,813

2,717

1,964

กาไรสุทธิหลังภาษีส่วนของบริษัท

1,700

1,585

973

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (หน่วย:ล้ำนบำท)

ปี 2564

%

ปี 2563

%

ปี 2562

%

สินทรัพย์รวม

8,943

100%

8,796

100%

8,722

100%

หนี้สินรวม

3,106

35%

3,938

45%

5,203

60%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,837

65%

4,858

55%

3,519

40%

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสำมัญ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ทุนจดทะเบียน – บาท

913,919,154.10

913,919,154.10

913,919,154.10

จานวนหุ้นสามัญที่ออก – หุ้น

9,139,191,541

9,139,191,541

9,139,191,541

จานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้ว - หุ้น

9,125,611,266

8,198,942,195

7,231,432,657

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น - บาท

0.640

0.593

0.487

กาไรสุทธิต่อหุ้น – บาท

0.193

0.202

0.139
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4.1 วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ภาพรวม
ในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของ COVID-19 ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ
มีการชะลอตัวการก่อสร้างหรือการเปดดโครงการใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทาให้การแข่งขันในธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง และหลาย
ธุรกิจต้องปดดกิจการไป รวมไปถึงร้านค้าคู่ค้าของบริษัทฯ หลายแห่งที่ปดดตัวลง อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลประกาศเปดดปดดประเทศ
เป็นส่วนๆเป็นระยะๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง
มาตรการต่างๆ การใช้ชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไป เข้าสู่วิถี New Normal
ในส่วนของบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x120 ซม., 80x80 ซม. , 40x80 ซม. มีสัดส่วนการผลิตที่
เพิ่ ม ขึ้น โดยทางโรงงานได้ท าการปรับ ปรุงสายการผลิ ตเดิ มให้ ส ามารถรองรับ การผลิต กระเบื้อ งขนาดใหญ่ เพิ่ มขึ้ น อีก 1
สายการผลิต และมีสัดส่วนการจัดจาหน่ายเป็นประเภทกระเบื้องปูพื้น ร้อยละ 85 กระเบื้องบุผนัง ร้อยละ 12 และเป็นสินค้า
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กาวยาแนว กาวซีเมนต์ คิ้ว เป็นต้นอีกร้อยละ 3 บริษัทฯ ได้จาหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่
ทั่วประเทศกว่า 200 สาขา ร้อยละ 78 อีกทั้งยังมีการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายร้อยละ 19 และส่งออกร้อยละ 3 แต่ยังคง
เน้นขายภายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 97
ปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“RCI”) โดย
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุน้ ทุกรายของ RCI ผลของ
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ทาให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้น RCI ร้อยละ 84.88 ของหุ้นสามัญชาระแล้ว
ทั้งหมด และปลายเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มได้อีกร้อยละ 6.99 รวมมีเงินลงทุนในหุ้น RCI ปลายปี
2563 คิดเป็นร้อยละ 91.87 และ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้สัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มอีก ร้อยละ 6.60 จากการทา
คาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ RCI เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Tender Dilist) ดังนั้นปลายปี 2564 บริษัท
ฯมีสดั ส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของ RCI คิดเป็นร้อยละ 98.47 (RCI มีผลสิ้นสุดการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานปี 2564 เทียบกับปีก่อน มียอดขายสินค้ารวม 8,396.0 ล้านบาท ลดลง 105.2 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 1 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีราคาขายสูงขึ้น ถึงแม้ ราคาค่า
ก๊าซซึ่งเป็นต้นทุนพลังงานและเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนผลิตปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 และปริมาณการผลิตรวมลดลงร้อยละ 5
แต่ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มมากนัก และจากราคาขาย
เพิ่มขึ้นกับการควบคุมต้นทุนผลิตได้ ส่งผลทาให้มีอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.5 ของปีก่อนเป็นร้อยละ 43.3 ต้นทุน
ในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งซึ่งขึ้นกับราคาน้ามันดีเซล ที่ปรับขึ้นร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงร้อยละ 5 ตามนโยบายการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนทางการเงินลดลง
ร้อยละ 64 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 915.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากปีก่อนยังคงมี
การใช้สิท ธิลดหย่อนทางภาษีเรื่องการลงทุนในทรัพ ย์สิน ซึ่งปีนี้ไม่มีแล้ว ทาให้มี กาไรสุท ธิสาหรับปี 1,703.6 ล้านบาท มี
รายการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงานสุทธิ 10.4 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสมมติฐานตามรอบเล่มการประมาณ
การ เหลือเป็นกาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,700.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.1 ล้านบาทหรือร้อยละ
7 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯมีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ทาธุรกิจมา
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ฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 8,942.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 147.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 ประกอบด้วย
-กลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งในกลุ่ มนี้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 12.6 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 18 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 20.2 ล้านบาทหร้อยละ 14 จากการขายเครดิตเพิ่มขึ้น มี
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 184.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9 จากปริมาณสินค้าสาเร็จรูป และวัตถุดิบที่สต๊อกเพิ่มขึ้น
-กลุ่มของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 72 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมูลค่ากว่า 5,793 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 65 โดยในปี 2564 มี อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 19.21 โดยปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 18.11
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.02 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.91 เท่า
หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 3,105.7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี
2563 จานวน 831.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 915.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 136.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 จากการปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและการวางแผนเงื่อนไขการ
ชาระเงินให้กระชับมากขึ้น ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 16.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 8
เนื่องจากมีพนักงานเกษียณอายุ
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.54 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.83 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 5,837.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปี 2563 จานวน 978.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 จาก ทุนหุ้นสามัญที่ออกและรับชาระแล้วเพิ่มขึ้น 92.7 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 11 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 973.0 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43 จากผู้มาใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(DCC-W1) ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จานวน 926,669,071 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท กาไรยังไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 63.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 เพิ่มจากกาไรส่วนของบริษัทฯ ของปี 2564 จานวน 1,700.4 ล้านบาท และ
ลดลงจากการจ่ายเงิน ปั นผลไตรมาสที่ 4/2563 และไตรมาสที่ 1-3/2564 จานวน 1,638.3 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 106.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากการที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของ
RCI เพิ่มขึ้น (Tender Dilist) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาทาให้มีสัดส่วนจากเดิม ร้อยละ 91.87 เมื่อ ณ สิ้นปี 2563
เป็นร้อยละ 98.47 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุมลดลง 53.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 55 จากการที่บริษัทฯได้
เพิ่มสัดส่วนที่เป็นของบริษัทฯในผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย นับเป็น อีกปีหนึ่งที่บริษัทฯมีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ทา
ธุรกิจมา

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สาหรับผลดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกอบ
46

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
(forward looking)
จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นบริหาร
จัดการอย่างระมัดระวัง ปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการภายใน ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการลดต้นทุนต่างๆ พร้อมบริหารจัดการสินค้า
ให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกและสามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ขยายช่องทางการขายในรูปแบบใหม่
ใช้สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ม าช่ วยเสริม ให้ สอดคล้อ งกั บ การดาเนิ น ชี วิต ที่ เปลี่ ย นไป เช่ น ขายผ่ านระบบออนไลน์ เพื่ อ ผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

4.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ข้อมูลเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวม 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น –
สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)
ณ 31 ธ.ค. 2564
ณ 31 ธ.ค. 2563
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

58.24
163.69

0.65
1.83

70.87
143.51

0.81
1.63

117.93
308.53

1.35
3.54

2,273.49
1.06
8.69
2,505.15

25.42
0.01
0.10
28.01

2,089.41
1.06
2,304.85

23.76
0.01
26.21

2,164.32
1.06
29.00
2,620.84

24.82
0.01
0.33
30.05

0.31
72.85
5,793.08
504.54
9.85
42.86
14.13
6,437.62
8,942.77

0.00
0.82
64.78
5.64
0.11
0.48
0.16
71.99
100.00

0.31
68.80
5,810.62
536.67
12.72
48.60
13.05
6,490.77
8,795.63

0.00
0.78
66.06
6.10
0.14
0.56
0.15
73.79
100.00

0.31
23.39
6,005.49
17.69
35.73
18.45
6,101.06
8,721.90

0.00
0.27
68.86
0.20
0.41
0.21
69.95
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินสารองเผื่อเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ประเภทไม่จา่ ยสมทบ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอานาจ
ควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)
ณ 31 ธ.ค. 2564
ณ 31 ธ.ค. 2563
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1,250.00
921.93

13.98
10.31

2,165.00
785.77

24.61
8.93

3,966.55
857.14

45.48
9.83

99.02
179.13
2,450.08

1.11
2.00
27.40

106.09
183.44
3,240.30

1.21
2.09
36.84

103.40
4,927.09

1.18
56.49

49.66

0.56

51.19

0.59

49.28

0.56

385.13
180.84
32.80
7.17
655.60
3,105.68

4.30
2.02
0.37
0.08
7.33
34.73

408.27
197.18
32.60
7.84
697.08
3,937.38

4.64
2.24
0.37
0.09
7.93
44.77

191.00
30.15
5.46
275.89
5,202.98

2.19
0.35
0.06
3.16
59.65

913.92
912.56
3233.50

10.22
10.20
36.16

913.92
819.89
2,260.49

10.39
9.32
25.70

913.92
723.14
1,244.61

10.48
8.29
14.27

91.26
3,241.82
(1,684.99)
5,794.15

1.02
81.99
36.25 3,178.60
(18.84) (1,578.81)
64.79 4,762.16

0.93
72.32
36.14 2,790.25
(17.95) (1,463.69)
54.14 3,366.63

0.83
31.99
(16.78)
38.60

42.94
5,837.09
8,942.77

0.48
65.27
100.00

1.09
55.23
100.00

1.75
40.35
100.00

96.09
4,858.25
8,795.63

152.29
3,518.92
8,721.90
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ข้อมูลเปรียบเทียบงบกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 3 ปี
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จจากการปรับประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
8,396.03 100.00
8,501.25 100.00 8,117.59 100.00
(4,758.22) (56.67) (4,972.52) (58.49) (4,991.20) (61.49)
3,637.81 43.33 3,528.73 41.51 3,126.39 38.51
84.59
1.01
88.11
1.04
72.88
0.90
(782.82) (9.32)
(777.61) (9.15)
(842.00) (10.37)
(799.52) (9.52)
(843.83) (9.93)
(927.49) (11.43)
(17.65) (0.21)
(48.90) (0.58)
(41.81) (0.51)
2,122.41 25.29 1,946.49 22.89 1,387.97 17.10
(418.79) (4.99)
(360.01) (4.23)
(275.12) (3.39)
1,703.62 20.30 1,586.49 18.66 1,112.85 13.71

10.43
1,714.05

0.12
20.42

1,586.49

1,700.43

20.25

3.19

0.05

0.193
8,795,564,748

18.66

1,112.85

13.71

1,585.35

18.65

972.79

11.98

1.14

0.01

140.06

1.73

0.202
7,847,360,860

0.139
6,982,820,076
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อัตราส่วนทางการเงิน (ตามงบการเงินรวม)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสาเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

ปี 2564
1.02
0.91
0.81
69.31
5
2.42
151
2.18
167
5.57
65
107

ปี 2563
0.71
0.63
0.63
50.98
7
2.63
139
2.34
156
6.05
60
103

ปี 2562
0.53
0.46
0.35
37.81
10
2.76
132
2.42
151
5.62
64
96

%
%
%
%
%

43.33
25.49
1.00
108.08
20.09

41.51
23.47
1.03
129.00
18.47

38.51
17.61
0.89
102.67
13.59

%
%
เท่า

19.21
38.55
0.96

18.11
36.38
0.98

13.31
28.52
0.98

เท่า
เท่า

0.54
175.58

0.83
61.09

1.55
54.03

เท่า
เท่า
เท่า

0.62
2.09
99.28

0.99
1.20
85.33

2.02
0.50
77.61
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5.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียน
วันก่อตั้งบริษัท
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) “DCC”
ทะเบียนเลขที่ 0107537000742 (เดิมเลขที่ บมจ. 321)
วันที่ 1 สิงหาคม 2532
วันที่ 3 มกราคม 2535 โดยใช้ชื่อย่อ DCC อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง
913,919,154.10 บาท (เก้าร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,139,191,541
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
912,561,126.60 บาท (เก้าร้อยสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จานวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

เป็นผู้ผลิต และจาหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
และรับซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังและกาวยาแนวทั้งหมดจาก
โรงงานผลิต บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
รวมทั้งซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังอีกส่วนหนึ่ง จาก โรงงานผลิต
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) (บริษัทย่อย)
นอกจากนั้นยังซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องเซรามิค เช่น กาว
ยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย เป็นต้น จากผู้ค้ารายอื่นมาจาหน่าย

สานักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
10310 โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
http://www.dynastyceramic.com

โรงงานของบริษัทใหญ่

เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 036-305914-9 โทรสาร 036-263663

บริษัทย่อย
1. บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
สานักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
โรงงาน เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองไข่น้า อาเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท์ 036-371815 โทรสาร 036-371111
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2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
สานักงานใหญ่ อาคารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02276-9275-80
โรงงาน เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3630-5249 , 03630-5979-81
โทรสาร 0-3630 -5988
5.2 ข้อมูลสาคัญอืน่
นายทะเบียน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
72 CAT Telecom Tower, Floor 24, Charoen Krung Road,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2105-4661 Fax. 0-2026-3760
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
ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ
5.4 ตลาดรอง
บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)
ไม่มี
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ส่วนที่ 2 : การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ รวมถึงการกากับดูแลบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษั ทให้ ความสาคัญ กับ การกากับ ดูแลกิจการที่ ดี โดยได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการออกเป็ นคู่มื อ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดย
ฝ่ ายพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ตลาดทุ น ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และปรั บ ปรุง แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม เรื่อ ยมา เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน
กลต.) มากาหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นผู้นาหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นาไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณ ค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG
Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และยึดถือ
เป็ น แนวทางปฏิบั ติ มาโดยตลอด สาระสาคัญ ของการก ากั บ ดูแล จะเน้ นในเรื่องจริยธรรมการท าธุรกิจ และควบคุ มการ
ดาเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership and Responsibilities of The Board)
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การทาหน้าที่โดยรวม
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการจานวน 11 คน ซึ่ งมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 5 คน (ร้อยละ 45) กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร
6 คน (ร้อยละ 55) คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกาหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบเรื่องวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้ าหมาย แผนธุรกิ จ งบประมาณ และการบริห ารความเสี่ ยง เพื่ อ เป็ นแนวทางในการดาเนิ น งาน คณะกรรมการได้ให้
ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาการกากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาการทารายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่ดีทาให้การดาเนินงานของบริษัทประสบความสาเร็จ พิจารณาการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ดาเนินการโดยฝ่ายจัดการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ ดูแลให้การจัดทางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการ
บั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯเปด ด เผยข้ อ มู ล ส าคั ญ ตามกฎเกณฑ์ ที่ ก าหนด ก าหนดกระบวนการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใสเพื่อนาเสนอผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ ในระดับนโยบาย โดย
ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารจึงต้อง
เป็นบุคคลคนละคนกัน ซึ่งกรรมการสามารถหารือกับประธานกรรมการบริหารได้อย่างตรงไปตรงมา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่าย
จัดการ ประธานกรรมการบริหารสามารถขอคาแนะนาจากกรรมการได้เมื่อจาเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนด

หลักปฏิ บัติ 2 : กาหนดวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลั กของกิจการที่ เป็ น ไปเพื่ อความยั่งยื น (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการกาหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพือ่ ความยั่งยืน
โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดย
สอดคล้อง กับ พันธกิจขององค์กร ดังนี้
 ต่อประเทศ : เป็นองค์กรสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุ ณภาพระดับมาตรฐานสากล และมีต้นทุนต่าเพื่อ
ให้บริการสินค้าดีในราคาประหยัด
 ต่อลูกค้า : ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย โดยผ่านสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย ด้วยคุณภาพดีราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของ
ทันที มีของต่อเนื่อง
 ต่อผู้ถือหุ้น : มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
 ต่อพนักงาน: ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะพนักงาน พัฒนาความสามารถหลัก ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาระบบ
เครือข่าย
 ต่อคูค่ ้า: ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
 ต่อสังคม: ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการสรรหา พิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้กาหนดสมบัติของ กรรมการที่
ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะที่ จาเป็นที่ยังขาดอยู่ และ
มีน โยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้ งด้ านทั ก ษะ วิชาชี พ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยไม่มีข้อจากัดทางด้าน อายุ เพศ และศาสนา หรือ
ข้อจากัดอื่น ใด รวมถึงบริษัทได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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(ก) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมและจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทาหน้าที่ดังกล่าว ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ดังนี้
1.ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้
เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วน
ที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกาหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปดดเผยให้
เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอาจกาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ากว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุด
ใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจากัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม
1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทาให้กรรมการ
จากัดจานวนบริษัทที่จะดารงตาแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม
และท าหน้ า ที่ ข องกรรมการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บริ ษั ท ฯ ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมแก่
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนาในตลาด
หลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Remuneration for the Directors) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดย
เชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น มูลค่าของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการ ในอัตราดังนี้ คือ
บาท/ครั้ง/คน
ค่าเบี้ยประชุม
ปี 2564
1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
60,000
2. ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
40,000
(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
50,000
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)
30,000
และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
1. กรรมการ
2. กรรมการบริหาร

บาท/คน
ปี 2563
300,000
300,000

(ค) การประเมินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยได้แยกเป็นการ ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ และการประเมิ น คณะกรรมการทั้ งคณะ และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ใช้เพื่อ
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ภายใต้หัวข้อ
1. การประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรม
3. การการประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณา
สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ที่ผ่านมาและ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสีย รวมทั้ง
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดัง กล่าวมุ่งเน้นการนาผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าการดาเนินการส่วนใหญ่ได้ดาเนินการหรือจัดทาเรื่องดังกล่าวนั้นได้ดีแล้ว
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คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการ 4 ชุด
1.คณะกรรมการตรวจสอบ
2.คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ

96

ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ
(ร้อยละ)
96

97
96
97
97

96
96
96
97

ผลประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ (ร้อยละ)

(ง)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่
3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ โดยกาหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดูแลให้ก ารเปดดเผยข้อ มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่ รับ ผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต.
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ง) รายงานประจาปีของบริษัทฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
6. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกาหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้
มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
7. ดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริษั ทฯ และดาเนิ นการเรื่อ งอื่ น ๆ ตามที่ กฎหมายกาหนดหรือตามที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และเพื่อช่วยเหลืองานที่
เกี่ย วกั บแนวปฏิ บัติ ด้านการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี โดยหน้าที่ เลขานุ การบริษั ทจะรายงานต่ อประธานกรรมการ และโดย
โครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
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หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
(ก) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคล ตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยคัดเลือก
บุคคลที่มีความรุ้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วย
บริหารจัดการ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกปี
(ข) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้า
รับ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาความรู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การกากั บดู แลกิจการของบริษั ท รวมทั้งบริษัท ได้ จัด ให้ มีก าร
ปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่เป็น ประจาทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อ
แนะนาธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการกากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์
เป้าหมาย ข้อมูลการดาเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วม ประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 แผนสืบทอดงาน บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดั บสูงที่จะเกษียณอายุ
พร้อมทั้งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตาแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สามารถพัฒนา
ให้รับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ที่สูง ขึ้นได้ รวมทั้งมีการกาหนดผู้ที่จะทดแทนตาแหน่งชั่วคราว ในกรณี ที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่างกะทันหัน
(ค) การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษั ท ได้ กาหนดในเรื่อ งการปฏิ บั ติต่ อ พนั ก งานในองค์ ก ร โดยดู แ ล ในเรื่ อง แรงงาน และสิ ทธิ
มนุษยชน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยในสถานที่ทางาน ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ รวมทั้ง
ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี สวัสดิการต่างๆ เช่น จัดให้มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียวกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้ น การป้ องกัน การใช้ข้อมูลภายใน การ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิด
สิทธิ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการดาเนินการกับผู้ที่กระทาไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฎิบัติ
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฎิบัติการกากับดูแลกิจการในเรื่องดังกล่าวตาม CG Code ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีการเปดดสาขากระจายทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
สินค้าได้อย่างสะดวก มีการพัฒ นาตัวสินค้า ผลิตกระเบื้องกันลื่น เพื่อคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้พ นักงานมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรร สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้
น้ามัน ลดของใช้สิ้นเปลือง โดยมีผลตอบแทนและวุฒิบัตรเพื่อเป็นกาลังใจในการคิดค้นปรับปรุงงานใหม่ๆเพิ่มขึ้น
บริ ษั ท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น โดย
คณะกรรมการบริษัทฯได้กากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้
กาหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กาหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบ าลและจรรยาบรรณ
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบ
จานวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจ้าของบริษัทฯผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป
พนักงาน บริษัทฯให้ความสาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดทาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ และ
รับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน
ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจน
มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า คาปรึกษา วิธีการ
แก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
คู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และ
คามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงตามกาหนดเวลา
คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทาง
การค้า
เจ้าหนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีรวมทั้งข้อตกลงการกู้ยืมเงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทาง
ธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น
หน่วยงานราชการ บริษัทฯปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่กระทาการใดๆ ที่
อาจชักนาหรือจูงใจให้พนักงานในหน่วยราชการกระทาการที่ไม่ถูกต้อง
สื่อมวลชน บริษัท ฯ เล็งเห็นความสาคัญ ของการเปดดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์
59

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งหมด 4 คน ทาหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้จัดทาไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 และเปดดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯด้วย) ผ่านฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้สอบทานระบบงานควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง
คณะกรรมการมีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท
และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ธุรกรรมที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ที่
ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนาไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรม
ดังกล่าวจะต้องทาในลักษณะเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯและดาเนินการโดยให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด
บริษัทฯกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือ
ครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจ
เกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุค คลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่ งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้
บริ ษั ท ฯภายใน 3 วั น หลั ง จากวั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง นอกจากนี้ กรรมการต้ อ งรายงานการถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถื อครอง
หุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปดดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าว
อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจานวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรมเหตุผลของการทาธุรกรรม และความจาเป็นของธุรกรรมในรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯและในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการ
ทาธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจนาไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ คณะกรรมการและฝ่าย
บริหารยังได้เน้นย้าการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและ
ไม่มีอคติ
การกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการของบริษัทได้กาหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
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บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้รับ ขณะทางานในตาแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่สาคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคล
เหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯได้กาหนดนโยบายและการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปดดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจาปี
อย่างละเอียด รวมถึงการเปดดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทาให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์
ในเรื่องที่กาลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• การกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอานาจดาเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็น
ลายลั กษณ์ อักษร โดยมีบ ทกาหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บ ริหารหรือพนักงานนาข้อมูล ไปเปด ดเผยต่อสาธารณะ หรือนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
• จรรยาบรรณบริษัทฯได้กาหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลา
ทางานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจาเพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มี
เหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และกาหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ดาเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว ซึ่งครอบคลุม
ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและ
การดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทา
“นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อ วัน ที่ 3 กุม ภาพั น ธ์
2558 โดยได้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และมอบ
ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก รอบที่ หนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 –
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วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ซึ่ งเมื่ อ ครบก าหนดเวลาบริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การยื่ นขอการรั บ รองใหม่ (Recertified) ตาม
กระบวนการที่ CAC กาหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ บริษัทฯได้ยื่นขอต่ออายุ
สมาชิกรอบที่ สอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้รับการรับ รองต่ออายุสมาชิกรอบที่ สองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวัน ที่ 6
มกราคม 2565
การรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
โครงการ Whistleblower ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบาย การด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯได้ จั ด ท าคู่ มื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การท างานและจรรยาบรรณ รวมถึ งการก าหนด
whistleblower Policy ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ จึงได้จัดทา “นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงาน ที่แจ้งข้อมู ล หรือให้ เบาะแสเกี่ยวกี บ การทุจริต หรือไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อ บังคับบริษั ท และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)” เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปี 2558 และเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯให้ความสาคัญเรื่องการเปดดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้
มีส่วนได้เสีย จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกาหนดมาตรการในการเปดดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง
การเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีสาระสาคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบั งคับ ต่ างๆ ที่ก าหนดโดยสานั กงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ ข้องบังคับที่บริษัทฯถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นใน
การดาเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น
1. เปดดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจาปี
3. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทาการเก็บรักษา
และรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับ แต่วันที่
บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
4. คณะกรรมการบริษัทฯได้กาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปดดเผย/รายงานการซื้อ -ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
5. เปดดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
6. เปดดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจานวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปดดเผยโครงสร้างการดาเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
8. เปดดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล
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9. เปดดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจานวน
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
10.เปดดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
11.รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
12.เปดดเผยโครงการลงทุนที่สาคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปดดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปดดเผยข้อ มูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ
การเปดดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดดเผยข้อมูลอย่างไม่
ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปดดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีความ
ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปดดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดย
กาหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปดดเผยข้อมูลสาคัญที่ยังไม่ได้เปดดเผยสู่สาธารณะ กาหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษก่อนกาหนดเวลาที่จะเปดดเผยข้อมูลสาคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
บุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปดดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุน
ต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ จั ด ท า http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม่าเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์ อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจาปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้ง
กาหนดการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อมูลหุ้น การจ่ายเงินปันผล หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
ในส่วนของการเปดดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทฯมีการกากับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทฯปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที นอกจากที่บริษัทฯ
ได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดแล้ว บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเข้า
ร่วมโดยผู้บริหารของบริษัทฯให้แก่นักลงทุน
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงประสบสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทาให้การจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อพบปะนัก
ลงทุนทาได้ยากด้วยกฎระเบียบมาตรการการควบคุมโรคระบาด แต่ทางบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนส่งเสริมให้นักลงทุนได้รับ
ข่าวสารข้อมูลอย่างสม่าเสมอ จึงได้เปลี่ยนการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จานวน
15 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ IR@dynastyceramic.com
โทรศัพท์ 02-2769275 ต่อ 251 โทรสาร 02-2760313
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
บริษัทฯได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทฯ การ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติ
ธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผูถ้ ือหุ้น
รายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็ นการส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การกาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แล้ว บริษัท จะเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ ถือหุ้นเป็น กรณี ไป ทั้ งนี้ในปี 2564 ได้ มีการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นรวม 1 ครั้ง เป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสานักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 อย่างเคร่งครัด
2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนผู้ถื อหุ้น ที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ มีสิท ธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2564 โดยบริษัทฯเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทฯจะแจ้งในหนังสือ
นัดประชุมว่าเป็นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปดดเผยผลการเสนอวาระ
การประชุมให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
3. การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริษัทฯ
และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 18 วัน กาหนดวัน
ประชุมฯ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ยังได้
ชี้แจงพร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ ดังนี้
 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
 บริษัทได้ระบุวัตถุประสงค์/เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ
 สาหรับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล, อัตราเงินปันผลที่เสนอ
จ่าย ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

64

 เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถพิ จ ารณาความเหมาะสมของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้ให้รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี พร้อมประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล อีกทั้งระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ทราบ
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายชื่อไว้ 2 ท่าน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จั ดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯได้จัดทาหนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กาหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้
 ผู้ถือหุ้น ทุกรายมีสิ ทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้ น ซึ่งบริษั ทฯได้จัดทาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุน้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ตน
 ก่อนดาเนินการประชุม บริษัทฯได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบ
 จัดให้มีตัวแทนการนับคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะเป็น กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย
 เปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
การเปดดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้บันทึก จานวนผู้เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเอง และ ผู้มอบฉันทะ
พร้อมจานวนหุ้น ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย ไว้อย่างชัดเจน
คาถามคาตอบของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งเปดดเผยให้ทราบถึ งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2564 กาหนดวันประชุมฯ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมฯ วันที่ 12 เมษายน 2564
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. กากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่
3. พิจารณาเรื่องที่มีความสาคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่
สาคัญต่างๆ
4. ติดตามผลการดาเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
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5. ดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกากับดูแล ได้แก่ การทารายการระหว่างกัน
การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปดดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทาบัญ ชีและ
รายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. การพิจารณาทาธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ฯ ได้
กาหนดให้ธุรกรรม ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง
7.ตรวจสอบโดยหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดไว้ เพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
8.การเปด ดเผยข้อ มูล ทางการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษั ทย่ อย บริษั ท ฯได้ ว่าจ้างผู้ สอบบั ญ ชี จากส านั ก
งานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปดดเผยในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดาเนินธุรกิจมีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี และดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยมุ่งม่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคานึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (อ้างอิง จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 182-189)
แนวทางจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
 เพื่อให้ได้รับความชื่นชอบสูงสุดของผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผ่านทางตลาดนัดกระเบื้อง ได
นาสตี-้ ไทล์ท้อป ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของดี ราคาถูก หาซื้อง่ายและ
สะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง
 เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยสมัครใจ
 เพื่อรับผิดชอบสังคมทั้งในด้านสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาล
ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ใน
เรื่อง การปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับจรรยาบรรณเรื่องของกานัลและการรับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
6.3.1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทบทวนการนาหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.)
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้ออกประกาศเป็นนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี CG Code เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุม่ บริษัท โดยฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการเพื่อ
พิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัทฯ ได้นาหลักการ CG Code มาปรับใช้เพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2563 คู่กับแนวทางการกากับดูแลกิจการ ปี 2555
(ปรับปรุง) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง แนวปฏิบัติ ระบบการกากับดูแลกิจการ โดยแสดงให้เห็นถึงการยกระดับ
มาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
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1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 แต่งตั้ง นายตระกูล วินิจ
นัยภาค กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่กรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้กาหนด
ไว้อย่างชัดเจน แทน นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6.3.2 บริษั ท ฯ ยังไม่ ได้ น าหลั กการ CG Code บางหลัก การมาปฏิ บั ติ โดยคณะกรรมการบริษั ท เพิ่ มมาตรการ
กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทบทวนเป็นประจาทุกปี ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้
ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็นดังกล่าว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี รวม 1 คน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ โก
สิยะจินดา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
2. คณะกรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จานวน 3 คน เป็น
กรรมการบริหารทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมการทุกท่าน ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา สามารถใช้ความรู้
ความสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถพิสจู น์ได้ด้วย
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2564 ได้แก่
 บริษัทฯได้รับผลการประเมินตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
(CGR) ประจาปี 2564 จาก IOD ในช่วงคะแนน 80-89 (คะแนนเฉลีย่ 88%) “ดีมาก” ตรา
สัญลักษณ์ 4 ดาว
 บริษัทฯได้เข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM
Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 98 เท่ากับปี 2563
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดาเนินการทบทวนนโยบาย แนวปฎิบตั ิต่างๆ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ ตามหลัก CG Code 2560
- ทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม องค์กร
- ทบทวนหลักเกณฑ์การเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ทบทวนแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- กาหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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7.โครงสร้างการกากับดูแลกิจการและข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท

สานักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารและกากับ
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สานักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการบริหาร / CEO

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
/CDO

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาด
และการขาย
/CMO

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชี
และการเงิน
/CFO

ประธาน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิต
/CPO

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
ศูนย์วิจัย
และเทคนิค
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
จานวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ข้อ 13 ซึ่ง
กาหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คน สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (ร้อย
ละ 55) ของจานวนกรรมการทั้งหมด และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ร้ อยละ 45) ของจานวนกรรมการทั้งหมด ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
อานาจลงนาม (1)
ประเภทกรรมการ
ตามหนังสือรับรอง
ลาดับ
บริษัทฯ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ที่
ไม่เป็น
เป็น
มี
ไม่มี
ผู้บริหาร ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ/
1
นายตระกูล วินิจนัยภาค
√
√
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธาน
2
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
√
√
กรรมการตรวจสอบ
3
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระ
√
√
4
นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
กรรมการอิสระ
√
√
5
นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระ
√
√
6
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
√
√
7

กรรมการ /รองประธาน
√
√
กรรมการ
กรรมการ / ประธาน
นายมารุต แสงศาสตรา
√
√
กรรมการบริหาร
นายจารุวัตร ไตรถวิล
กรรมการ
√
√
นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
√
√
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
กรรมการ
√
√
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอานาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
นายมนต์รัก แสงศาสตรา

8
9
10
11
(1)

โดยมี นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็น เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม โดย ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(รายละเอียดปรากฎตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 หน้า 156-170)
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คือกรรมการที่ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจาทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า
กรรมการอิสระ
คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และไม่มีธรุ กิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ
คุณสมบัติประการสาคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจากัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งใน
ทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกีย่ วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิ สระจะต้ องไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น ผู้ให้ บ ริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ บ ริการเป็ นที่ ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. กรรมการอิสระจะต้องไม่ มีลักษณะอื่นใด ที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 คน เกินหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด และมี
คุณ สมบัติตามนิยามของบริษัทฯ ซึ่งมีความเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ไม่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองผูกพันบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระซึง่ มีหน้าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารและสามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ลาดับ
ที่

ชื่อ

1

นายตระกูล วินิจนัยภาค

2
3
4
5
6

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
นายทศพร บรรยงค์เวทย์
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

7

นายมนต์รัก แสงศาสตรา

8
9
10
11

นายมารุต แสงศาสตรา
นายจารุวัตร ไตรถวิล
นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/
ประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/รอง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ /
ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหารและ
กากับดูแล

กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

-

-

-

-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธาน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ
-

กรรมการ
-

ประธาน
กรรมการ

-

-
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7.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกากับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกใน
การกากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน
1. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
2. การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่ อ ให้ เกิ ดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ น ผู้พิ จ ารณาและให้ ค วาม
เห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายกากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่
ในการบริหารบริษัท และกาหนดกลยุทธ์แผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กาหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดขั้นต อนการอนุ มัติ
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่
มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมกัน ในการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
การกาหนดอานาจการดาเนิ นงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทใช้การ
ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การกากับดูแลกิจการ และเป็นที่ปรึกษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง
5. ระบบบริหารความเสี่ยงบริษัทฯได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2564 นี้คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยงกาหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงมอบหมายผูร้ ับผิดชอบจัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งในโครงการ ส าคั ญ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้มีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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6. การประชุมคณะกรรมการ กาหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการ
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
7. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งกาหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได้
มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุค ลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตาแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้
1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทางานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเข้ าประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ครั้ง และควรตั้ งค าถามที่ ส าคั ญ เพื่ อ ปกป้ อ งและรัก ษาสิ ท ธิแ ละ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนกากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างอิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสาคัญทุกเรื่อง
4. กรรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้บริห ารควรมี กาหนดระยะเวลาในการด ารงตาแหน่ ง อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดารงตาแหน่งแทนได้
รวมทั้งประโยชน์ที่ ได้รับ จากประสบการณ์ และสัมพั น ธภาพในการท างานในคณะกรรมการที่ บุค คลนั้ น ๆได้สั่ งสมมาเป็ น
ระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้กาหนดระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกาหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70 ปีและไม่ควรดารงตาแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดารงตาแหน่งต่อไปของ
กรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทาประโยชน์ของบุคคล
ดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จากัดจานวนบริษัทที่กรรมการสามารถดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ
(1) เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA และ
(3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์สาคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ตามการคานวณขนาดรายการทั้ง 4 เกณฑ์ ได้แก่
เกณฑ์ NTA เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์มูลค่าหุ้น อย่างใด
อย่างหนึ่งเลือกค่ามากที่สุด
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2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ โดย ประธานกรรมการ มีหน้าที่
- ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและจัดทาขึ้น
- ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดาเนินไปจนสาเร็จลุล่วง
- เปดดโอกาสให้กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาถามสาคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง
- ให้คาแนะนาและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการบริหาร
- กากับดูแลให้มีการเปดดเผยข้อมูลการการจัดการอย่างโปร่งใส
- กากับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- กากับดูแลให้มี การประเมินผลการปฏิ บัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้ งคณะ และ รายบุคคล รวมทั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3. องค์ประชุม
จานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจานวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าว
อยู่แล้ว การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. การประชุม
1. บริษั ทฯ ให้ มี การประชุมคณะกรรมการสม่าเสมอ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ไม่น้ อยกว่า 6 ครั้ง ต่ อปี ) และ
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้า
2. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาในการกาหนดวาระการประชุม
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
4. กาหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสาคัญๆ เช่น การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
กาหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาใน
วาระนั้น ๆ
6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สาคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดาเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทารายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนดไว้
5. วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง
กรรมการที่ออกตามวาระ ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดารงตาแหน่ง
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ใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นตาแหน่ง
ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่าง เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีเ่ ข้ามาแทน
6. การแบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารแบ่ งแยกหน้ า ที่ ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ฝ่ า ยจั ด การ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย เช่น กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ. การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหา พัฒ นา
กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ
และฝ่ายจัดการมีหน้าที่ปฏิบัตติ ามนโยบายที่กาหนด ในเรื่อง การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ประจาปี การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การกาหนดอานาจดาเนินการที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การดูแล
ให้การเปดดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานจึงสามารถแบ่งแยกการกาหนดนโยบายในภาพรวมกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา
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พร้อมกับนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ ปรากฎในหน้าที่ 57)

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1.
พลเอกยุทธศักดิ์
ศศิประภา
2.
นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
3.
นายศิริพงษ์
ทิณรัตน์
4.
นายทศพร
บรรยงค์เวทย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิริพงษ์ ทิณ รัตน์ เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการเงิน ซึ่งจาเป็นต่อการทางานในหน้าที่ของตน
โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้ งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมการประชุมสาคัญทุก
ครั้งก่อนการเปดดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฯ ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่ วมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอานาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนซึ่ง
รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดาเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปดดเผยข้อมูลและการจากัด
อานาจทางด้ านการเงิน ของผู้ บ ริห ารเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด ในแต่ ล ะปี จะมี การก าหนดแผนงานล่ว งหน้ าเพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจาปีของบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น อิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็ นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้ บ ริษั ทปฏิ บั ติต ามกฎหมายว่าด้ วยหลั กทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดดเผยไว้รายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริห ารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิ บัติตามหลักจรรยาบรรณ
รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่บริษัทได้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 194-197)
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1.
นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.
นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.
นายจารุวัตร
ไตรถวิล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึง
1. กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อานวยการฝ่าย และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กาหนดไว้
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2. ทบทวนและเสนอค าแนะน าต่ อ คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ ผู้ ที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ เข้ ารั บ คั ด เลื อ ก (ไม่ ว่ าจะโดย
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์
ศักยภาพ จานวนครั้งที่ได้เคยดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตั้ง
กรรมการคนเดิมให้กลับมาดารงตาแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทฯ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมใน
การทางานและผลการทางานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ
4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
5. เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมา
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตาแหน่งที่ว่างใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับ การคัดเลือกดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
8. ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession
plan) ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสาหรับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะจัดการ
9. ทบทวน และให้คาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของ
คณะกรรมการ โดยคานึ งถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริห ารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บ ริหาร และระหว่าง
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ โดยคานึงถึงหลักการการกากับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1
ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี
10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ หรือมีจานวนขั้นต่าตาม
สัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
11. เสนอเกณฑ์ การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ (ที่สามารถนาไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพื่อนาไปประเมินประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการในองค์รวม เมื่อเกณฑ์การประเมินผล
งานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจาก
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการเป็ น ผู้ รายงานผลจากการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่ วมปรึก ษาหารือ กั บ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน รวมทั้ งในกรณี เสนอชื่ อสมาชิ กใหม่ ที่ สมควรเข้ารับ การด ารงต าแหน่ งใน
คณะกรรมการ
12. สนับสนุนช่องทางสาหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ
13. แนะนาและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกาหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาหนดรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจาปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่
• กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
• กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ
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14. แนะนาและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกาหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาหนดรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจาปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่
• ประธานกรรมการบริหาร
• ผู้บริหารที่อยู่ในลาดับรองลงมาจากประธานกรรมการบริหาร
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ
• กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
16. พิจารณางบประมาณประจาปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามที่จะกล่าวต่อไป
ด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป
• ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดัน
และบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสาเร็จ
• เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลักการสาคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกนามาปฏิบัติ
1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม
2. องค์ประกอบสาคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนามาเชื่อมโยงกับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนาผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
3. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานจะท าทั้ งในเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ตามดั ช นี วั ด ผลการปฏิ บั ติ งาน และ
ความสามารถที่กาหนด
4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทาได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจาปี ในการ
พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจาปี (โบนัส)ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะทบทวนความสาเร็จของบริษัทฯ และผลการดาเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาว เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ
(รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าที่ 214-215)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1.
นายจารุวัตร
ไตรถวิล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.
นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.
นายมารุต
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.
นางสาวสมฤทัย
บุญฤทธิ์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่ มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถ
ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาหนดและ
ปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่ม
บริษัทฯ
3. ทบทวนความเสี่ยงที่สาคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ
5. ติดตามการดาเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ
6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสารองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกาหนดปัจจัยความเสี่ยงที่
สาคัญพร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
7. ทางานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสาคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าที่ 217)
4. คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1.
นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
2.
นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
3.
นายจารุวัตร
ไตรถวิล
กรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
1. มีอานาจสั่งการ วางแผน และดาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
2. กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
3. กาหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯก่อนเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กาหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส แก่ พนักงาน
5. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมาย
6. มีอานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืม
เงินการเข้าทาสัญญา หรือ การทานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บริษัทฯ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอานาจดาเนินการของบริษัทฯ ใน
กรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(รายงานของคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าที่ 216)
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คณะจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะจัดการ มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
1.
นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
รองประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ
2.
นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย
3.
นายจารุวัตร
ไตรถวิล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ผู้อานวยการฝ่ายผลิต
โรงงานไทล์ท้อปฯ
4.
นายชนินทร์
ศุภภิญโญพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.
นายสุธี
บุนนาค
รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค
6.
นายชวลิต
ปดดทอง
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ
7.
นายสมนึก
สุริยะกุล
ผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้
และโรงงานไทล์ท้อปฯ
8.
นางสาวน้อง
คล่องวิชา
ผู้อานวยการฝ่ายเทคนิค (รักษาการ)
9.
นางปดยรัตน์
เชียงโกมลคีต
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
10.
นางสาวสมฤทัย
บุญฤทธิ์
ผู้อานวยการสานักระบบงานและตรวจสอบ
ภายใน (เลขานุการ)
คณะจัดการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1

รายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร ประกอบด้วยรายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ประธานกรรมการบริหาร / CEO

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
/CDO

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาด
และการขาย
/CMO

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชี
และการเงิน
/CFO

ประธาน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิต
/CPO

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ศูนย์วิจัยและ
เทคนิค
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ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่
ลาดับที่
1.

นายมารุต

ชื่อ - สกุล
แสงศาสตรา

2.

นายมนต์รัก

แสงศาสตรา

3.
4.
5.
6.

นายมารุต
นายชนินทร์
นายจารุวัตร
นายสุธี

แสงศาสตรา
ศุภภิญโญพงศ์
ไตรถวิล
บุนนาค

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร / CEO
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ / CDO
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดและการขาย / CMO
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยบัญชีและการเงิน / CFO
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการผลิต / CPO
รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค

ประวัติ
เอกสารแนบ 1 หน้า 160
เอกสารแนบ 1 หน้า 159
เอกสารแนบ 1 หน้า 160
เอกสารแนบ 1 หน้า 168
เอกสารแนบ 1 หน้า 166
เอกสารแนบ 1 หน้า 173

ผู้บริหารลาดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม)
ผู้บริหารลาดับที่ 1-6 เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย (บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้)
ผู้บริหารลาดับที่ 4 ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารการเงินและรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
ผู้บริหารของบริษัท ตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่อง
การจัดทาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ข้อ 2 (6) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลง
มา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายของคณะกรรมการ คือค่ าตอบแทนของกรรมการควรสะท้ อนหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการบรรลุ
เป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทา
หน้าที่ดังกล่าว ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความ
รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value)
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริ ษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จากั ด(มหาชน) และ บริษั ท ย่ อย จ่ายค่าตอบแทนผู้ บ ริห ารรวม 7 คน (รวมประธาน
กรรมการบริหาร) เป็นเงินเดือน โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี กองทุนสารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย
เช่น ค่าน้ามันรถ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.93 ล้านบาท
ปี 2564
จานวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

บริษัทฯ

บริษัทย่อย
7

20.90

19.03

รวม
7
39.93
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 3,084 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานจานวนทั้งสิ้น 614 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่า ตอบแทน
ให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 432 ล้านบาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2564
บริษัทฯ
บริษัทย่อย
รวม
จานวนพนักงานโรงงาน / สาขา (คน)
1,987
974
2,961
จานวนพนักงานสานักงานใหญ่ (คน)
106
17
123
รวม (คน)
2,093
991
3,084
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
614
432
1,046

7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด (เอกสารแนบ 1)
1. เลขานุการบริษัท
ตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2541 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสง
ศาสตรา ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสาร
แนบ 1 หน้าที่ 171-172
2. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทฯ มอบหมายให้ นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ให้ทาหน้าที่เป็นผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฎในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 168-169
3. ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี:
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มอบหมายให้ นางปิยรัตน์ เชียงโกมลคีต ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีให้ทา
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชีโดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ปรากฎใน
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 170-171
4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน:
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักระบบงานและ
ตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 1 หน้าที่
169-170
7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปดดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุน
ต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และมอบหมายให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ติ ดต่อสื่อสาร กับนัก
ลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
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โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ IR@dynastyceramic.com
โทรศัพท์ 02-276-9275 ต่อ 251 โทรสาร 0-2760313
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจาปี 2564 ให้กับ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ซึ่งเป็น
สานักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ดังนี้
รายการ

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี

910,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)

840,000

รวม

1,750,000

บริษัทย่อย : ค่าสอบบัญชีประจาปี
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ (TTOP)

530,000

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI)

850,000

บจก.โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ (บริษัทย่อยของ RCI)

30,000

รวม

1,410,000

รวมค่าสอบบัญชี

3,160,000

สาหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากสานักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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8.รายการผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม
ธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส่ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนหรือกาหนดนโยบายต่างๆที่สาคัญ ดังนี้
1. ทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ให้สอดคล้องกับแผนงานและการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้หลักการกากับดูแลกิจการมีผลทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร เช่น กาหนดหลักเกณฑ์การเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเลือกตั้งกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน
ตนเอง ตามแบบประเมิ น ตนเอง เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance Self- Assessment) ดูแลและส่งเสริมให้ดาเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นที่
กาหนด ดูแลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนงานการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
2. ก าหนดนโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริษั ท (Privacy Policy) เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทาง รวมทั้งมาตรการการกากับดูลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
3. ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ซึ่งยังคงยึดมั่นตามแนวทางดังกล่าว
4. ทบทวนพร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการกากับ ดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับคณะกรรมการ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแล
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้มั่นใจว่านโยบายต่างๆที่กาหนดขึน้ ได้มีการนาไปปฏิบัติ
และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยต่างทาหน้าที่ ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสอบทาน
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบในการกาหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการ
จัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทั้งองค์และ
เตรียมพร้อมแผนการแก้ไขได้ทันท่วงที
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่กากับดูแลกาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการจนถึงผู้อานวยการฝ่าย และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กาหนดไว้ พิจารณาค่าตอบแทนจะนามาเชื่อมโยงกับความสาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนาผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้ นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
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 คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่กากับดูแล ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ติดตาม และ
ประเมินผลสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ตาม
หลักเกณฑ์ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.รบ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา หลังจากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจราณาเลือกตั้งต่อไป
สาหรับกรณีที่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับจากการดารงตาแหน่งครั้งแรก ทาง
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอเหตุผลรวมถึงความจาเป็นอย่างละเอียดรอบคอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิจารณาอี ก
ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์การทางาน ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอื่นๆที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามของบริษัท ไม่มีอานาจลงนามผูกพั นบริษัทตาม
หนังสือรับรองบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด (กรรมการทั้งหมด 11 คน) และ มีความ
เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก หรือ
ครบกาหนดออกตามวาระ หรือ กรณีอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาลักษณะต้องห้ าม
ของกรรมการตาม พ.รบ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกคุณสมบัติ จากมีภาวะการเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีประวัติการทางานที่โปร่งใส
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา หลังจากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจราณาเลือกตั้งต่อไป โดยบริษัทฯ กาหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนคัดเลือกกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
อีกทั้ง บริษัทฯ เปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดด้วย
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ในรอบปี 2563 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง) การ
ประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจาเป็น ตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบ
ประจาปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่ง
วาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม
เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป รายงานการประชุม
จะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการ
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กาหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายาม
อย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ตามมติคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2563 วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์
ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจานวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ใน
การประชุมลงมติใดๆ ในการประชุมคณะกรรมการคราวที่ผ่านมาทุกครั้งจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมลงมติจะมีจานวน
กรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยสม่าเสมอทุกครั้ง
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) มีดังนี้
การเข้าประชุมในปี 2564
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
และกาหนด
บริหารและกากับ
ค่าตอบแทน
ดูแลกิจการ
(3 คน)
(3 คน)
-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ
(4 คน)

การประชุม
สามัญ
ปี 2564

-

1/1

-

-

1/1

-

-

-

1/1
1/1

4/4
-

2/2

2/2

2/2

1/1
1/1
1/1

4
100

2/2
2/2
2
100

2/2
2/2
2
100

2/2
2/2
2/2
2
100

1/1
1/1
1/1
1/1
1
100

ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(11 คน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4 คน)

1. นายตระกูล วินิจนัยภาค

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

6/6

-

2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

6/6

4/4

-

3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6/6
6/6

4/4
4/4

5. นายทศพร บรรยงค์เวทย์
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
7. นายมนต์รัก แสงศาสตรา

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/รองประธานกรรมการ

6/6
6/6
6/6

รายชือ่ กรรมการ

8. นายมารุต แสงศาสตรา
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6/6
9. นายจารุวัตร ไตรถวิล
กรรมการ
6/6
10. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
6/6
11. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
กรรมการ
5/5
จานวนครั้งประชุมทั้งหมด
6
ร้อยละของการเข้าประชุม
100
หมายเหตุ: การเข้าร่วมประชุมนับรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) และ บริษัท โรแยล ซี
รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในปี 2564 มีดังนี้
บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)

รายชื่อ
1.นายตระกูล วินิจนัยภาค
2.นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
3.นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
4.นายมนต์รัก แสงศาสตรา
5.นายมารุต แสงศาสตรา
6.นายจารุวัตร ไตรถวิล
7.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
8.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์

ตาแหน่ง
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
กรรมการ/
เลขานุการบริษัท
กรรมการ/ รอง
ประธานกรรมการ
กรรมการ /ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
-

(เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564)

-

จานวนครั้งประชุมทัง้ หมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

AGM
ปี 2564

ตาแหน่ง

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ

-

ประธานกรรมการ

7/7

AGM
ปี
2564
1/1

6/6

1/1

ที่ปรึกษาบริษัทฯ

7/7

1/1

6/6

1/1

เลขานุการบริษัท

7/7

1/1

6/6

1/1

7/7

1/1

6/6

1/1

7/7

1/1

6/6

1/1

7/7

1/1

3/3

-

6/6

1/1

-

-

1/1

-

6
100

1
100

7
100

1
100

กรรมการ /รอง
ประธานกรรมการ
กรรมการ /ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
(เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564)

กรรมการ
(เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564)

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2565 เป็ นการล่ว งหน้า (ตารางการประชุมนี้อ าจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารและ
ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
กากับดูแลกิจการ
ที่
ความเสี่ยง
และกาหนดค่าตอบแทน
1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

2
3
4
5

วันที่ 29 มีนาคม 2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

6

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
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ค่าตอบแทนกรรมการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารประจาปี 2563 และค่าเบีย้ ประชุมสาหรับคณะกรรมการ ใน
ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
รายชื่อ

บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ (บริษัทย่อย)

บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม (บริษัทย่อย)

รวมทั้งสิ้น
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการและ
รวม
คณะกรรมการ
กรรมการและ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
บริษัท
กรรมการบริหาร
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา (1)
360,000
600,000
960,000
360,000
300,000
660,000
310,000
1,930,000
นายตระกูล วินิจนัยภาค
360,000
360,000
310,000
670,000
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
300,000
240,000
300,000
840,000
840,000
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
300,000
200,000
300,000
800,000
800,000
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
300,000
300,000
600,000
600,000
5.นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (1)
300,000
600,000
900,000
300,000
300,000
600,000
280,000
1,780,000
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
250,000
250,000
40,000
290,000
6. นายมนต์รัก แสงศาสตรา
300,000
600,000
900,000
300,000
300,000
600,000
280,000
1,780,000
7. นายมารุต แสงศาสตรา
300,000
600,000
900,000
300,000
300,000
600,000
280,000
1,780,000
8. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
300,000
200,000
300,000
800,000
800,000
9. นายทศพร บรรยงค์เวทย์
300,000
200,000
300,000
800,000
800,000
10. นายจารุวัตร ไตรถวิล
300,000
600,000
900,000
300,000
300,000
600,000
280,000
1,780,000
11. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
300,000
50,000
350,000
150,000
150,000
240,000
740,000
12. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชยั (2)
250,000
250,000
250,000
รวม
3,970,000
840,000
4,800,000
9,610,000
1,710,000
1,500,000
3,210,000
2,020,000
14,840,000
(1)นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ลาออกจากกรรมการของบริษัทฯ และ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และได้รับตาแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดย นายตระกูล วินิจนัยภาค ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทนของบริษัทฯ และ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสหกรรม และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ลาออกจากกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ยังคงดารงตาแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยนางสาวสมฤทัย
บุญฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
(2) นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชย
ั ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งยังคงได้รับค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ตามสัดส่ว นที่ดารงตาแหน่ง
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท
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8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่อย
บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังเหมือนกันกับบริษัทฯ และ บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์
ไทล์ จากัด (บริษัทย่อยของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) ) หยุดดาเนินกิจการตั้งแต่ปี 2560 และอยู่
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของบริษั ท ฯ ควบคุ ม ผ่ า นคณะกรรมการบริษั ท ฯบางท่ านจากคณะกรรมการในชุ ด เดี ย วกั น ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯได้ดาเนินการกาหนดกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าบริหาร
จัดการตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้มั่นใจว่า สามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ
รวมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย โดย
ใช้นโยบายอานาจการดาเนินงานเดียวกับบริษัทฯ กาหนดกลไกในการกากับดูแลเกี่ยวกับการเปดดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทา
รายงานสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
กาหนดไว้
ทั้งนี้ สานักเลขานุการบริษัท และสานักระบบงานและตรวจสอบภายใน จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลกากับให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง กาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ รัดกุมเพียงพอที่จะทาให้มั่นใจว่า ได้มี
การจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

การดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัทฯในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อกรรมการ

DCC

1.นายตระกูล วินิจนัยภาค

-ประธานกรรมการ

2. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา

-ที่ปรึกษาบริษัท

3.นายมนต์รัก แสงศาสตรา

-กรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย
-เลขานุการบริษัทฯ

4.นายมารุต แสงศาสตรา

5. นางสาวคัทลียา แสง
ศาสตรา
6.นายจารุวัตร ไตรถวิล

-กรรมการ
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

TTOP
-กรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
--กรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย
-กรรมการ
-เลขานุการบริษัทฯ
-กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผลิต

RCI
-ประธานกรรมการ
-ที่ปรึกษาบริษัท

RABT
กรรมการ

-กรรมการ
กรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการ
กรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย
-เลขานุการบริษัท
-กรรมการ
กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผลิต
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-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผลิต
6.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ -กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน
7.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์

-กรรมการ
กรรมการ
-กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชี
บัญชีและการเงิน
และการเงิน
-กรรมการ
-กรรมการ
-ผู้อานวยการสานัก
-ผู้อานวยการสานัก
ระบบงานและตรวจสอบ
ระบบงานและ
ภายใน
ตรวจสอบภายใน

DCC = บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) TTOP = บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) (DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83)
RCI = บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (DCC ถือหุ้นร้อยละ 98.47) RABT = บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จากัด
(RCI ถือหุ้นร้อยละ 100)

บริษัทย่อยบริหารงานผ่านการควบคุมจากกรรมการและผูบ้ ริหารที่บริษัทฯแต่งตั้งให้มีหน้าที่กากับดูแล ในปีที่ผ่านมา
ไม่มีรายการที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯได้กาหนดไว้
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริษั ทฯให้ความสาคั ญ ในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บัติที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกจิการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฎิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุม เรื่อง
1. การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
2. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในองค์กร
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ
ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ดาเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ บริษัท ยังติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัตติ ามการกากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯได้กาหนดนโยบายและการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปดดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจาปี
อย่างละเอียด รวมถึงการเปดดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทาให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์
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ในเรื่องที่กาลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• การกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอานาจดาเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็น
ลายลั กษณ์ อักษร โดยมีบ ทกาหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บ ริหารหรือพนักงานนาข้อมูล ไปเปด ดเผยต่อสาธารณะ หรือนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
• จรรยาบรรณบริษัทฯได้กาหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลา
ทางานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็น ประจาเพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มี
เหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริษัท ฯได้กาหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ ขณะทางานใน
ตาแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้
ข้อมูลภายในที่สาคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และ
ห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกาหนดแนวปฏิบัติไว้
ดังนี้
1. จัดทาแบบรายงานต่างๆที่กรรมการและผู้บริหารต้องนาส่ง ก.ล.ต.
-แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ผ่านระบบการแจ้งของ ก.ล.ต.
กาหนดภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
-แบบแจ้งข้อมูล คารับรอง และคายินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) กาหนดภายใน
7 วันทาการนับแต่วันที่ดารงตาแหน่ง
2. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัทฯ
โดยส่งสาเนาเอกสารผ่านเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ดังนี้
-รายงานครั้งแรกเมื่อได้รับตาแหน่ง
-รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. กาหนดเปดดเผยการถือหุ้นครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกรายไตรมาส
รวมทั้งเปดดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยแสดงจานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้น
ปี และการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือลดลงไว้ในรายงานประจาปี
4. กาหนดเปดดเผยข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร เช่น วันเดือนปี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ ระยะเวลา
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ครั้งแรก การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม และจานวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจาปี
5. กาหนดเปดดเผยข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายการกากับดูแลกิจการ CG2017 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น
จรรยาบรรณขององค์กร นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
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หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ร่วมแจ้งเบาะแสเพื่ อ
ความโปร่งใส บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 กุม ภาพั น ธ์
2558 โดยได้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และมอบ
ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก รอบที่สอง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาบริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ (Recertified) ตามกระบวนการที่
CAC กาหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ โดยในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่น
ขอต่ออายุสมาชิกรอบที่สอง และบริษัทฯผ่านการรับรองการต่ออายุรอบที่สองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565

บริษัทฯได้สื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย ว่าด้วยการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอทุกปี
นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน
ทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์ อื่น ใดซึ่ งไม่ เหมาะสม อั น เป็ น การฝ่าฝื น กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ หรือ เป็ น การกระท าเพื่ อ
ประโยชน์ ส่ วนตั วหรื อผู้ อื่ น ไม่ ว่ าจะโดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ เป็ น กรณี ที่ ก ฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อ บั งคั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. สร้างจิตสานึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัตติ ามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น รวมทั้ง เปดดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้แก่สาธารณชนทราบ
2. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ และให้มีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบีย บ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องนานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร
2. พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นต้องแจ้งให้
ผู้บั งคับบัญ ชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประพฤติมิชอบในองค์กร
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3. กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้ง เรื่องคอร์รัปชั่น จะไม่ถูกลด
ตาแหน่ง ลงโทษ แม้การกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. ผู้ที่กระทาคอร์รัปชั่น เป็นการทาผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯไดนาสตี้ ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดตามกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนั บ สนุ น สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึ กอบรม พั ฒ นาศักยภาพให้ กับ พนั กงานในหน่วยงาน รวมทั้ ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น ตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 206-210
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯได้เปดดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่าน Email
และ โทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทา
หน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังกล่าว
ร่วมแจ้งเบาะแส เพิ่มความโปร่งใส (Whistle Blower) ได้ที่
สายด่วน Hotline : 02-276-9835 , 084-751-4747 ในเวลาทาการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.
E-mail: wecare@dynastyceramic.com
ในปีทผี่ ่านมา พบว่า ไม่มีการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
8.2.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
นายทศพร บรรยงค์เวทย์

การเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2564 (ครั้ง)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4

8.2.2 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้เปดดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 211-213) และครอบคลุมถึง
(1) สอบทานการปฏิบตั ิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน
(2) สอบทานการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยได้สอบถามโดยตรงกับฝ่ายบัญชีและการเงินเกีย่ วกับการ
ใช้ดุลยพินิจในการจัดทารายงานทางเงิน เพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
(3) สามารถสอบถามเรื่องสาคัญได้โดยตรงกับผูส้ อบบัญชี
(4) บริษัทฯ ไม่มีใช้บริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
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(5) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกีย่ วโยง ซึ่ง บริษัทฯได้ดาเนินการตามข้อกฎหมายครบถ้วนแล้ว
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ
และกาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
รวม 2 ครั้ง
รวม 2 ครั้ง
1. นายมนต์รัก แสงศาสตรา
2/2
2/2
2. นายมารุต แสงศาสตรา
2/2
2/2
3. นายจารุวัตร ไตรถวิล
2/2
2/2
4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
-

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รวม 2 ครั้ง
2/2
2/2
2/2
2/2

8.3.2 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อ้างอิง รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(เอกสารแนบ 7 หน้าที่ 214-215)
 คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ อ้างอิง รายงานคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ (เอกสาร
แนบ 7 หน้าที่ 216)
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อ้างอิง รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสารแนบ 7 หน้าที่ 217)
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9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม
ภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การ
ดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล โดยมีการจัดสรรทรัพ ยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทาหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับดูแล
กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และสมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) และ Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
กากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี ตาม
แนวทางของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) เป็ น ประจ าทุ ก ปี ในกา รประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการอิสระ 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ 4
คน เข้าร่วมประชุมทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
หลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทยที่ อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) ทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบ สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม (Control Environment) การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk
Assessment) มาตรการควบคุ ม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล (Information and
Communication) และ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบ
ควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
9.1.2 สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2564
ทั้งนี้สานักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบประจาปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
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สาระสาคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยสานักตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ ได้ดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กาหนด
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษั ท
(อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 211-213) ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มี
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน และได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆที่กากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิง เอกสารแนบ 3: รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หน้าที่
175 )
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้อ งได้ รับ อนุ มั ติ ห รือ เห็ น ขอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (อ้ างอิ ง เอกสารแนบ 3: รายละเอีย ดหั วหน้ างาน
ตรวจสอบภายใน หน้าที่ 175)

9.2 รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551)
มาตรา 89/12 (1) โดยมีกาหนดมาตรการดังนี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นก่อนทารายการระหว่างกัน
2. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะต้องจัดให้มีที่
ปรึกษาบริษัทฯ (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองก่อน
เสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
4. บริษั ทฯ จะเปด ดเผยรายการระหว่างกั นไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ของบริษั ทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี
ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทฯจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทารายการอื่นๆทั่วไป โดยมีการกาหนดอานาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตาม
วงเงินที่กาหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทารายการระหว่างกันของบริษัทและ
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บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสาคัญ
การท าสั ญ ญาที่ เป็ น รายการเกี่ ย วโยงทุ ก สั ญ ญาผ่ า นการพิ จ ารณาสอบทานอย่ างรอบคอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสาคัญ ซึ่ง
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และเปดดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุก
ครั้ง และให้ฝ่ายจัดการจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบ
การเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562- 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปดดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไป
ในทางการค้าปกติ
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่
พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1.

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

นโยบายการกาหนดราคา

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562

บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ บริษัทย่อยที่ DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83
ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ราคาทุน

2.1

3.4

3.6

รายได้ค่าเช่าสานักงาน

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

0.7

0.7

0.7

รายได้ค่าบริหารงาน

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

14.5

13.2

12.0

ซื้อสินค้า

2,108.9
2.0

2,140.6

2,251.2

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและราคา
สูงกว่าต้นทุนการผลิต
ราคาทุน

2.7

2.4

ค่าจ้างบริหารคลัง

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

4.4

4.0

3.6

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม บริษัทย่อยที่ DCC ถือหุ้นร้อยละ 98.47
ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

ราคาทุน

4.4

11.6

17.9

รายได้ค่าเช่าสานักงาน

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

0.7

0.7

0.7

รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

-

-

0.8

รายได้ค่าขนส่ง

ราคาตามที่จ่ายจริง

76.6

52.5

50.8

ซื้อสินค้า

ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและราคา

1,003.4

1,010.3

1,156.2
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สูงกว่าต้นทุนการผลิต
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

ราคาทุน

บจก.โรแยลเอเซียบริคแอนด์ไทล์ บริษัทย่อยที่ RCI ถือหุ้นร้อยละ 100
รายได้ค่าเช่าสานักงาน
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะของรายการ
ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

1.8

3.4

4.6

0.1

0.1

0.1

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2564
1,213.7
141.6

ปี 2563
1,144.8
144.6

ปี 2562
991.6
43.7

บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
บริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้า
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
บริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้า
นายมนต์รัก แสงศาสตรา และ
กรรมการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
89.0
108.3
นายมารุต แสงศาสตรา
เหตุผลและความจาเป็น สาหรับการเช่าที่ดินของกรรมการ เนื่องจากนโยบายการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสาขานั้น ต้องเป็น
พื้นที่ติดถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพื่อสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า ซึ่งทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้สารวจแล้ว
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ขายยกแปลง จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าเห็นว่าคุ้มค่ากว่า สาหรับ
นโยบายการลงทุนซื้อที่ดินต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย การทาสัญญาที่เป็นรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผ่านการ
พิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสาคัญ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และ
เปดดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
นโยบายการกาหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
บริษั ทฯ ซื้อสินค้าจากบมจ.ไทล์ท้ อปอินดั สตรี้ และ บมจ.โรแยลซีร ามิคอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขที่
สามารถแข่งขันได้ในตลาดและราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายใหญ่
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ส่วนที่ 3 : งบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด
(มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน
รวมทั้งให้มีการเปดดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบั นทึกข้อมูลทางบัญ ชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพี ยงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพ ย์สิน
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ว ยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
สอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

--มารุต แสงศาสตรา-(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ ของบริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงาน
รวม และผลการดาเนิ น งานเฉพาะกิ จ การ และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สาหรับ ปี สิ ้ น สุ ด
วันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิด ชอบของข้าพเจ้าได้ ก ล่าวไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อ กาหนดจรรยาบรรณของผู ป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ กาหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิต าม ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสาคัญ ในการตรวจสอบคือ เรื่ องต่างๆ ที่ มีน ัยสาคัญ ที่ สุดตามดุลยพินิ จ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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รายได้
ความเสี่ยง
เนื่องจากรายได้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน ซึ่งบริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นค้าทั้งขายให้กบั ลูกค้าจากโรงงาน
และขายผ่านสาขาที่ มีกระจายอยูท่ วั่ ประเทศไทย ข้าพเจ้าให้ความสาคัญต่อความครบถ้วนและการเกิ ดขึ้นจริ งของรายได้
ที่ บันทึ กโดยเฉพาะรายการขายที่ เกิ ดขึ้นของสาขาต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั อาศัยการประมวลผลของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้ง
การกระทบยอดเงินรับจากการขายในแต่ละวัน และการตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งของสิ นค้าคงเหลือสิ้ นงวดของแต่ละสาขา
รวมด้วย
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว คือ การทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานและการรับรู ้รายได้ ประเมิ น
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และทาการทดสอบระบบการควบคุมภายใน ที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้ ตรวจสอบเนื้ อหา
สาระของรายการขายจากสาขา โดยการกระทบรายงานยอดขายรายวันกับจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับ และความมีอยูจ่ ริ งของ
สิ นค้าคงเหลือที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวด และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายการขายที่เกิดขึ้นจริ งกับประมาณการยอดขายที่ จดั ทาขึ้น
โดยฝ่ ายบริ หารและแนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สินค้ าคงเหลือ
ความเสี่ยง
เนื่องจากสิ นค้าคงเหลือดังกล่าวมีการจัดเก็บกระจายอยูต่ ามสาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศ และเป็ นสัดส่วนที่มากกว่าสิ นค้าคงเหลือ
ที่โรงงาน ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการมีอยูจ่ ริ งของปริ มาณสิ นค้าคงเหลือที่มีอยูท่ ี่สาขาต่างๆ
การตอบสนองต่ อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว คือ การทาความเข้าใจและการทดสอบระบบสารสนเทศโดยรวม การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของการบันทึกสิ นค้าคงเหลือ และสุ่มเลือกตัวอย่างตรวจสอบความครบถ้วนและมีอยูจ่ ริ งของสิ นค้า
คงเหลือทั้งที่ โรงงานและสาขาบางสาขา นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานผลการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือโดยผูส้ อบบัญชี
ภายนอกที่บริ ษทั ว่าจ้างให้เข้าร่ วมนับสิ นค้าคงเหลือในแต่ละเดือน เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลือในแต่ละ
สาขามีประสิ ทธิผลหรื อไม่
ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ความเสี่ยง
เนื่องจากสิ นค้าคงเหลือเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับสุ ทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ดังนั้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือที่เหมาะสมสาหรับสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
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การตอบสนองต่ อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่ อมัน่ เกี่ ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ ผูบ้ ริ หารใช้ในการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ โดยเข้าร่ วมการตรวจนับสิ นค้าที่ โรงงาน และสาขาบางสาขา สุ่ มทดสอบสิ นค้าคงเหลือ เพื่อให้มนั่ ใจว่าต้นทุนที่
บันทึกในบัญชี ตรงกับใบกากับสิ นค้า และมีการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าดังกล่าว เปรี ยบเทียบต้นทุนสิ นค้า
คงเหลือกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุ ทธิ ซึ่ งคานวณจากราคาขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงิน วิเคราะห์ปริ มาณและการ
เคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือ เพื่อระบุสินค้าคงเหลือที่มีการหมุนเวียนต่าหรื อสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพ เป็ นต้น
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ความเสี่ยง
เนื่ องจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นรายการที่ มีสาระสาคัญต่องบการเงิน การพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดาเนิ นงานในอนาคตของ
บริ ษทั ย่อย และการกาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย
การตอบสนองต่ อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว คือ การทาความเข้าใจในกระบวนการที่ ทาให้ได้มาซึ่ งประมาณการผลการ
ดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั จัดทาขึ้น ประเมินข้อสมมติที่สาคัญ
และวิธีการที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ใช้ในการคานวณหามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงิน
สดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การ
เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาหรั บการดาเนิ น งาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ป ว่ามี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้าโดยให้
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ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุ มดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์

นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมาย
เหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อย
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

6

58,236,070

8
7
9
10

11
12
13
17.1
14
23
15

16
7
17.2

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2563
2564

70,869,898

42,405,610

50,414,366

163,668,870
2,273,491,278
1,063,937
8,692,526
2,505,152,681

143,514,348
2,089,410,339
1,063,937
2,304,858,522

155,862,013
6,386,669
2,028,318,251
1,063,937
8,692,526
2,242,729,006

137,170,330
4,944,487
1,868,992,879
1,063,937
2,062,585,999

314,300
72,848,256
5,793,082,009
504,534,760
9,853,375
42,856,596
14,126,076
6,437,615,372
8,942,768,053

314,300
68,803,921
5,810,619,587
536,667,178
12,716,390
48,598,991
13,052,320
6,490,772,687
8,795,631,209

2,544,816,517
72,848,256
4,442,531,711
495,076,889
9,853,373
12,634,113
7,577,760,859
9,820,489,865

2,382,269,843
68,803,921
4,337,671,076
525,626,601
12,716,387
11,574,694
7,338,662,522
9,401,248,521

1,250,000,000
921,929,613
-

2,165,000,000
785,769,222

1,250,000,000
572,159,726
1,361,708,663

2,090,000,000
417,526,776
1,294,315,255

99,022,071
179,134,260
2,450,085,944

106,084,879
183,441,794
3,240,295,895

93,434,880
177,441,838
3,454,745,107

98,387,270
178,372,657
4,078,601,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินสารองเผือ่ เงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ
0.1 บาท
ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน้
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและรับชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 9,125,611,266 หุน้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
หุน้ สามัญ 8,198,942,195 หุน้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเพือ่ สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยที่ไม่อยูใ่ น
อานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

18

49,658,546

51,187,752

-

-

17.2

385,130,917

408,279,187

381,120,751

404,793,666

197,178,407

71,525,045

83,963,168

20

180,841,112

23

32,796,215
7,167,891
655,594,681
3,105,680,625

32,598,643
7,840,238
697,084,227
3,937,380,122

32,796,215
7,167,891
492,609,902
3,947,355,009

32,598,643
7,840,238
529,195,715
4,607,797,673

21

913,919,154

913,919,154

913,919,154

913,919,154

912,561,127

819,894,220

912,561,127

819,894,220

3,233,498,174

2,260,495,649

3,233,498,174

2,260,495,649

91,256,112
3,241,821,326
(1,684,986,599)
5,794,150,140

81,989,421
3,178,596,731
(1,578,811,602)
4,762,164,419

91,256,112
1,635,819,443
5,873,134,856

81,989,421
1,631,071,558
4,793,450,848

42,937,288

96,086,668

-

-

5,837,087,428
8,942,768,053

4,858,251,087
8,795,631,209

5,873,134,856
9,820,489,865

4,793,450,848
9,401,248,521

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
กาไรขาดทุน:
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุ

2564

27
7,27,29

8,396,032,606
(4,758,219,642)
3,637,812,964
84,586,303
(782,818,535)
(799,517,981)
(17,654,079)
2,122,408,672
(418,787,279)
1,703,621,393

8,501,252,404
(4,972,520,302)
3,528,732,102
88,107,108
(777,608,814)
(843,834,626)
(48,903,929)
1,946,491,841
(360,006,612)
1,586,485,229

8,396,032,606
(4,978,694,029)
3,417,338,577
98,866,231
(685,467,576)
(763,598,403)
(15,966,186)
2,051,172,643
(406,832,796)
1,644,339,847

8,501,252,404
(5,247,571,959)
3,253,680,445
100,958,963
(690,817,937)
(805,139,543)
(44,860,554)
1,813,821,374
(358,877,483)
1,454,943,891

10,433,625

-

8,013,763

-

10,433,625
1,714,055,018

1,586,485,229

8,013,763
1,652,353,610

1,454,943,891

1,700,428,707
3,192,686
1,703,621,393

1,585,344,686
1,140,543
1,586,485,229

1,644,339,847
1,644,339,847

1,454,943,891
1,454,943,891

1,710,830,320
3,224,698
1,714,055,018

1,585,344,686
1,140,543
1,586,485,229

1,652,353,610
1,652,353,610

1,454,943,891
1,454,943,891

0.193
8,795,564,748

0.202
7,847,360,860

0.187
8,795,564,748

0.185
7,847,360,860

0.193
8,803,620,055

0.192
8,260,148,462

0.187
8,803,620,055

0.176
8,260,148,462

7,27,28
29
29
27
24

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในงบกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็ จจากปรับประมาณการผลประโยชน์
พนักงาน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุน้ )
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุน้ )

2563

26.1

26.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

ทุนเรื อนหุ ้นที่
รับชาระแล้ว
723,143,266
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
1,244,610,634
-

สารองตาม
กฎหมาย
72,314,326
-

ยังไม่ได้จดั สรร
2,790,247,827
-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
การเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ใหญ่
ในบริ ษทั ย่อย
(1,463,689,220)
(115,122,382)

96,750,954
-

1,015,885,015
-

-

1,585,344,686

-

1,112,635,969
1,585,344,686

1,140,543

1,112,635,969
1,586,485,229

-

-

9,675,095

(1,187,320,687)
(9,675,095)

-

(1,187,320,687)
-

-

(1,187,320,687)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

819,894,220

2,260,495,649

81,989,421

3,178,596,731

(1,578,811,602)

4,762,164,419

96,086,668

4,858,251,087

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั
ย่อย

819,894,220

2,260,495,649

81,989,421

3,178,596,731

(1,578,811,602)

4,762,164,419

96,086,668

4,858,251,087

-

-

-

-

(106,174,997)

(106,174,997)

(56,374,078)

(162,549,075)

92,666,907
-

973,002,525
-

9,266,691

1,710,830,320
(1,638,339,034)
(9,266,691)

-

1,065,669,432
1,710,830,320
(1,638,339,034)
-

3,224,698
-

1,065,669,432
1,714,055,018
(1,638,339,034)
-

912,561,127

3,233,498,174

91,256,112

3,241,821,326

(1,684,986,599)

5,794,150,140

42,937,288

5,837,087,428

กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั
ย่อย
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย

25
22

เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

25
22

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ใหญ่
3,366,626,833
(115,122,382)

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่อยูใ่ น
อานาจควบคุม
152,293,072
(57,346,947)

รวม
3,518,919,905
(172,469,329)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เพิ่มทุนหุ น้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

25
22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เพิ่มทุนหุ น้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

25
22

ทุนเรื อนหุ น้ ที่
รับชาระแล้ว
723,143,266

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ
1,244,610,634

สารองตาม
กฎหมาย
72,314,326
-

ยังไม่ได้จดั สรร
1,373,123,449

รวม
3,413,191,675

1,454,943,891

1,454,943,891

(1,187,320,687)
(9,675,095)
1,631,071,558

1,112,635,969
(1,187,320,687)
4,793,450,848

-

-

96,750,954
819,894,220

1,015,885,015
2,260,495,649

819,894,220

2,260,495,649

81,989,421

1,631,071,558

4,793,450,848

-

-

-

1,652,353,610

1,652,353,610

92,666,907
912,561,127

973,002,525
3,233,498,174

9,266,691
91,256,112

(1,638,339,034)
(9,266,691)
1,635,819,443

1,065,669,432
(1,638,339,034)
5,873,134,856

9,675,095
81,989,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สารองเผือ่ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่าย
สมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริ ษทั อื่น (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้จากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สารองเผื่อเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเงินได้
กระแสเงินสุ ดสุ ทธิได้ มาจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชาระ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2,122,408,672

1,946,491,841

2,051,172,643

1,813,821,374

(20,670,710)
(184,043,928)
(1,073,756)
120,413,321
(4,135,456)

129,615,973
75,273,382
(1,326)
(72,463,696)
(578,435)

(19,237,871)
(1,442,181)
(159,325,372)
(1,059,419)
147,046,484
67,393,407
-

129,769,373
(4,944,488)
103,954,842
(204,310)
(108,700,717)
259,028,550
-

(672,346)
673,004,257
516,188
(11,250,000)
(37,011)
7,250,000
(955,582)
(7,098)
(105,041)
17,654,079
2,606,250
11,468,653

2,375,089
722,481,045
(540,332)
(359,008)
252,279
37,112
(31,430)
(1,691,237)
48,903,929
2,487,707
12,966,058

(672,346)
482,156,855
546,188
(444,627)
(7,712)
(94,887)
15,966,186
5,586,489

2,375,089
532,902,583
(480,000)
237,614
7,350
(227,509)
44,860,553
6,655,052

609,961,820
2,732,370,492
(419,763,252)
(643,600)
2,311,963,640

918,727,110
2,865,218,951
(290,383,802)
(794,493)
2,574,040,656

536,411,194
2,587,583,837
(409,569,483)
(643,600)
2,177,370,754

965,233,982
2,779,055,356
(273,310,037)
(794,493)
2,504,950,826

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อสิ นทรัพย์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่า
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(536,692,279)
(2,600,681)
4,115,965
105,041
4,000,000
(162,549,075)
(693,621,029)

(420,152,979)
(2,413,098)
3,593,771
1,691,237
31,430
(172,469,329)
(589,718,968)

(474,845,284)
(2,600,681)
1,582,658
94,887
(162,546,675)
(638,315,095)

(328,150,184)
(2,413,098)
1,275,494
227,509
(172,469,329)
(501,529,608)

8,385,000,000
(9,300,000,000)
(16,020,228)
(1,638,339,034)
1,065,669,432
(127,286,609)
(1,630,976,439)

12,731,000,000
(14,532,546,836)
29,000,000
(44,488,150)
(1,187,320,687)
1,112,635,969
(139,657,563)
(2,031,377,267)

8,385,000,000
(9,225,000,000)
(15,735,819)
(1,638,339,034)
1,065,669,432
(118,658,994)
(1,547,064,415)

12,411,000,000
(14,206,084,367)
(43,215,860)
(1,187,320,687)
1,112,635,969
(132,340,101)
(2,045,325,046)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

(12,633,828)
70,869,898
58,236,070

(47,055,579)
117,925,477
70,869,898

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :
หนี้สินตามสัญญาเช่า

484,152,988

514,364,066

(8,008,756)
50,414,366
42,405,610

474,555,631

(41,903,828)
92,318,194
50,414,366

503,180,936

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนตั้งแต่ปี 2535 บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจ
หลักในด้านอุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ายกระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือ
เลขที่ 37/7 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่คือ กลุ่ม
ครอบครัว แสงศาสตรา
บริ ษทั มีโรงงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุ วรรณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และบริ ษทั
ย่อยมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิ น ตาบลหนองไข่น้ า อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และ เลขที่
54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวววณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินและการนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่
อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของ
บริ ษ ัท ไปถื อ ปฏิ บัติ กิ จ การเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุ ล ยพิ นิ จของผูบ้ ริ ห าร หรื อ ความซับ ซ้อ น หรื อ เกี่ ย วกับ ข้อ
สมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้ง
กันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
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2.3 เกณฑ์ ในการนาเสนองบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั มี
อานาจควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่บริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2564
2563

ชื่อบริ ษทั
ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั โดยตรง
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายกระเบื้องปูพ้นื และบุผนัง
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
ผลิตและจาหน่ายกระเบื้องปูพ้นื และบุผนัง
(มหาชน) (“RCI”)
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรแยล เอเซียบริ ค แอนด์ไทล์ จากัด (“RABT”) หยุดดาเนินกิจการ

96.83
98.47

96.83
91.87

100

100

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 3.90 บาท จานวน 40.70 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 158.73 ล้านบาท
ข) รายการบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสาระสาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ค) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สาหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสาหรับการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
ง) สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และรายได้รวมของบริ ษทั ย่อยสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คิดเป็ นอัตราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุ ปได้ดงั นี้ :
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสิ นทรัพย์รวม
2564
2563
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

3.

23
12

23
12

รายได้รวมของบริ ษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
2564
2563
25
12

25
12

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้
สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
115

4.

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ยวกับวิธี ปฏิ บัติท างการบัญ ชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ ง
มอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปั นผล รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสู ง (ซึ่ ง
ไม่มี ข้อจากัดในการใช้) และพร้อมที่ จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่ แน่ นอนเมื่อครบกาหนด ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
4.3 สิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือตามราคาต้นทุนมาตรฐานหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า ต้นทุนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับ หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็ จ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองเพื่อลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เมื่อสิ นค้านั้น
เก่าหรื อเสื่ อมสภาพ โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดีต
4.4 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับ
คื น ส่ วนใหญ่ มาจากการขาย มิ ใช่ ม าจากการใช้สิ นทรั พ ย์น้ ัน ต่ อไป และจะต้องมี ไว้เพื่ อขายในทัน ที ในสภาพ
ปั จจุบนั และการขายต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากการขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขใน
การรับรู ้รายการเป็ นการขายที่เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์
บริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายด้วยจานวนที่ต่ากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน และบริ ษทั
จะบันทึ กผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่ มีการ
จาหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณี ที่มีสิ่งบ่งชี้วา่ เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เป็ นค่าใช้จ่ายทันที ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและบริ ษทั จะรับรู ้รายได้เงินปั นผลเมื่อมีการ
ประกาศจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
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ในกรณี ที่บริ ษทั ยังคงมี อานาจควบคุ มบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ปฏิ บัติต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ ม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้ อหรื อราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนในบริ ษทั ย่อย กับราคาตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ ลดลงหรื อเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนที่
เปลี่ยนแปลงไป จะถูกรับรู ้ในส่วนของเจ้าของ
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทารายการ
เฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สาหรั บลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสาคัญ กลุ่ม บริ ษทั จะรับ รู ้สิ นทรั พย์ทาง
การเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณา
จากแผนธุ รกิ จของกิ จการในการจัดการสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญ ญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ น
การรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า
ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะ
รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุน
ในตราสารทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงิน
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และการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุน
ตัดจาหน่ ายคานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัด
จาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน เพื่อเป็ นการขจัดหรื อลด
ความไม่สอดคล้องของการรับรู ้รายการอย่างมีนยั สาคัญ (บางครั้งเรี ยกว่าการไม่จบั คู่ทางบัญชี)
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ด
ลง หรื อ ได้มี ก ารโอนสิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สดของสิ น ทรั พ ย์น้ ั น รวมถึ ง ได้มี ก ารโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อ
ไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอยูใ่ ห้เป็ น
หนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึ่งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้ สินที่มี
อยูอ่ ย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้ การค้า ดังนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่
จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้า โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลผลขาดทุ นด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ ยวกับ
ลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีก
ต่อไป
การหั กกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่
จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้น
บริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุ นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
20 ปี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
5 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
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บริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งคานวณจากราคาซื้ อสิ นทรัพย์ท้ งั ที่ เป็ นเงินสดและจานวน
เทียบเท่าเงินสด ในการทาให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสถานที่หรื อสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร
และอุป กรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ตามราคาทุ น หัก ค่ าเสื่ อมราคาสะสม และค่ าเผื่อ การด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั คิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามช่วงอายุการ
ให้ประโยชน์ โดยพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญและมี
อายุการให้ประโยชน์ต่างกัน อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์มีดงั นี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
1 - 52 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 20 ปี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
1 - 20 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและ ค่า
บารุ งรักษารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
4.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทาให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อม
ที่ จ ะใช้ไ ด้ต ามที่ มุ่ งประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น การกู้ยืม อื่ น ถื อ เป็ นค่ า ใช้จ่ ายในงวดที่ เกิ ด รายการ ต้น ทุ น การกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.10 สัญญาเช่า
สิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญ ญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก
ต้นทุ นทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้น จานวนเงิ นที่ จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า
แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตาม
สัญ ญาเช่ า คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญ ญาเช่ าหรื ออัตราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ยืมส่ วนเพิ่ มของกลุ่มบริ ษ ัท
หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ าจะเพิ่มขึ้ นโดยสะท้อนดอกเบี้ ยจาก
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หนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมลู ค่ าตา่
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อ
สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.11 สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสม ค่าตัดจาหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ 5 ปี
4.12 สิ นทรัพย์รอการขายและสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
สิ นทรัพย์รอการขายส่วนที่เป็ นที่ดินที่ยดึ ครองจากลูกหนี้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สิ นทรั พย์ที่ไม่ได้ใช้งานที่ เป็ นเครื่ องจักรเก่ าแสดงตามราคาทุ น หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี )
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวด
บัญชีที่เกิดขึ้น
4.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ของสิ นทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน กลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
4.14 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญ ชี ที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในรายงาน แปลงค่าเป็ นเงิ น
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ปัจจุบันของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสารองเผื่อเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพชนิดไม่ตอ้ งจ่ายสมทบโดยพนักงาน บริ ษทั ย่อยตั้งสารองเข้ากองทุนซึ่ง
บริ ษทั ย่อยบริ หารเองในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี ของเงินเดือน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย พนักงานจะ
ได้รับคืนส่วนที่บริ ษทั ย่อยสมทบพร้อมผลประโยชน์เมื่อลาออกจากงาน
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่ บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์
ของ กลุ่มบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริ ษทั ตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งคานวนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดง
ไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาดโครงการ
หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
4.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปั จจุบนั ที่ไม่ได้รับรู ้ในงบกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรื อส่วนที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อที่เรี ยกร้องสิ ทธิได้ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุน
ประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี ซึ่งแตกต่างจากกาไรขาดทุนที่ปรากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่
คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมรายการการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี
ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สินกับจานวนที่เกี่ยวข้องที่ใช้สาหรับการคานวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณโดยใช้อตั ราภาษีที่
คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั เมื่อภาษีเงิน
ได้น้ ีประเมินโดยกรมสรรพากรด้วยยอดสุทธิ หรื อเมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีจะครบกาหนดที่จะเกิดขึ้นจริ งในเวลาเดียวกัน
4.17 บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
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นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
กับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั
มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
4.19 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการ ได้อนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผล
4.20 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุทธิดว้ ยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วใน
ระหว่างปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.21 ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้าน
การดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่วน
อย่างสมเหตุสมผล
4.22 การใช้ประมาณการทางการบัญชี
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5.

ในการจัดทางบการเงิน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู ้ และการวัด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณ
การ และข้อสมมติฐานที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร
4.23 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อเป็ นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั ต้องชาระ
หรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจานวนที่ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
ประมาณการทางการบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน การใช้ ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของ
ทุน
5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
5.1.1 การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่ บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตาม
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ เลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ
เลื อ กนั้ น ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามแน่ น อนอย่า ง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่ า โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ทาให้เกิ ดสิ่ งจูงใจในทาง
เศรษฐกิ จสาหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการใช้สิทธิ เลือกนั้น ภายหลังจากวันที่ สัญญาเช่ามีผล กลุ่ม
บริ ษทั จะประเมิ นอายุสัญญาเช่ าใหม่หากมี เหตุการณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่มีนัยสาคัญ ซึ่ งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
5.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่ม
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถระบุอตั ราดอกเบี้ ยตามนัยในสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้อตั ราดอกเบี้ ย
เงิ น กู้ยืมส่ วนเพิ่ มในการบัน ทึ กหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า อัต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ยืม ส่ วนเพิ่ มที่ ใช้เป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยที่อา้ งอิงกับข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่สังเกตได้ของผูเ้ ช่า อันดับความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิต
ของผูเ้ ช่า ข้อมูลของหลักประกัน และอายุของสัญญาเช่า เป็ นต้น
5.1.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ใช้ดุ ลยพิ นิ จ ในการประมาณการผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น จากลู กหนี้ แต่ ละราย โดย
คานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของ
กลุ่ ม ลู ก ค้าที่ มี ค วามเสี่ ยงด้านเครดิ ต ที่ ค ล้ายคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต จาก
ประสบการณ์ ในอดี ตและการคาดการณ์ สภาวะเศรษฐกิ จของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึ งการผิด
สัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
5.1.4 ค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้า และเสื่ อมคุณภาพ
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กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้า และเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการ
ด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาโดยผูบ้ ริ หารจากการหมุนเวียนและการ
เสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือแต่ละประเภท
5.1.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัว
แปรที่ ใช้ในแบบจ าลองได้ม าจากการเที ย บเคี ยงกับ ตัว แปรที่ มี อ ยู่ในตลาด โดยค านึ งถึ งความเสี่ ย ง
ทางด้านเครดิ ต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพัน ธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่าของเครื่ องมื อทาง
การเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่ แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม
5.1.6 ค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัดจาหน่ ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัดจาหน่ าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่ อ เลิ ก ใช้ง าน (ถ้ามี ) และต้อ งทบทวนอายุก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ ใหม่ ห ากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้ และบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
5.1.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดื อนที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้ นในอนาคต อัตรามรณะและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในเชิ งประชากรศาสตร์ ในการกาหนด
อัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ ยที่ สะท้อนถึงสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จในปั จจุบัน
ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลัง
การเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
5.1.8 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทา
กาไรทางภาษี ในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ที่ นามาหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้
นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นผลกระทบของกฏหมายหรื อข้อจากัดทางด้าน
เศรษฐกิจหรื อความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร
5.2 การจัดการความเสี่ ยงในส่วนของทุน
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6.

วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนนั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น เพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสม
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจออกหุ ้นใหม่หรื อออกหุ ้นกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรื อ
การขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6,481,950

6,509,206

6,319,950

6,357,206

8,952,565
42,801,555
58,236,070

20,649,356
43,711,336
70,869,898

7,790,638
28,295,022
42,405,610

13,812,260
30,244,900
50,414,366

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
7.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุ ปข้างล่างนี้ ซึ่ งรายการเหล่านี้ เกิดขึ้นตามมูล
ฐานที่ ตกลงร่ วมกัน ทั้งนี้ มูลฐานที่ ใช้ในการจัดทารายการบางกรณี อาจแตกต่างจากมูลฐานที่ ใช้สาหรับรายการที่ เกิ ด
ขึ้นกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อ

ประเภทธุ รกิจ

บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จากัด *
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) (“RCI”)
บริ ษทั โรแยล เอเซียบริ ค แอนด์ไทล์ จากัด (“RABT”)

ผลิตและจาหน่ายกระเบื้องปูพ้นื และบุผนัง
จาหน่ายกระเบื้องปูพ้นื และบุผนัง
ผลิตและจาหน่ายกระเบื้องปูพ้นื และบุผนัง

นายมนต์รัก แสงศาสตรา
นายมารุ ต แสงศาสตรา

เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้บริ ษทั เช่า
เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้บริ ษทั เช่า

หยุดดาเนินกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ น้ โดย RCI
กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

* บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และอยูใ่ นขั้นตอนการชาระ
บัญชี และจ่ายคื นทุ นให้แก่ บริ ษทั บริ ษทั จึ งเปลี่ ยนแปลงการจัดประเภทเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยเป็ นสิ น ทรัพย์ท าง
การเงินหมุนเวียนอื่นภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาธุรกรรมการซื้ อหุ ้นบริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)
โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 3.90 บาท จานวน 40.70 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 158.73 ล้านบาท
รายการบัญชี ที่สาคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั นี้
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นโยบายการกาหนดราคา
ค่าขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
รวม
รายได้ค่าเช่าสานักงานและสาขา
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรแยล เอเซียบริ ค แอนด์
ไทล์ จากัด
รวม
รายได้ค่าบริ หารงาน
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
รายได้ค่าขนส่ง
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ค่าซื้อสิ นค้า
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
รวม
ค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
รวม
ค่าจ้างบริ หารคลัง
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
(มหาชน)

ราคาทุน

-

-

2,057,103

3,437,539

ราคาทุน

-

-

4,358,930
6,416,033

11,624,524
15,062,063

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

-

-

720,000

720,000

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

-

-

720,000

720,000

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

-

-

144,000
1,584,000

144,000
1,584,000

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

-

-

14,520,000

13,200,000

ราคาทุน

-

-

76,621,341

52,489,080

-

-

2,108,919,418

2,140,567,920

-

-

1,003,431,565
3,112,350,983

1,010,280,912
3,150,848,832

ราคาทุน

-

-

1,955,773

2,713,076

ราคาทุน

-

-

1,774,537
3,730,310

3,408,567
6,121,643

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

-

-

4,356,000

3,960,000

55,944,888
317,777

51,216,486
232,445

30,552,020
172,206

27,577,709
183,842

56,262,665

51,448,931

30,724,226

27,761,551

ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและ
ราคาสู งกว่าต้นทุนการผลิต
ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและ
ราคาสู งกว่าต้นทุนการผลิต

จากัด

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
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ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564

2563

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
รวม

-

-

6,386,669

4,944,487

-

-

1,213,711,054
147,997,609
1,361,708,663

1,144,771,545
149,543,710
1,294,315,255

89,044,400

108,300,400

89,044,400

108,300,400

2,947,307

2,493,567

2,239,518

2,024,986

หนี้สินตามสัญญาเช่า
นายมนต์รัก แสงศาสตรา และ
นายมารุ ต แสงศาสตรา
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

124,888,084
(1,848,176)
123,039,908
40,863,408
(234,446)
40,628,962
163,668,870

117,386,566
(1,301,988)
116,084,578
27,694,216
(264,446)
27,429,770
143,514,348

124,888,084
(1,848,176)
123,039,908
32,822,105
32,822,105
155,862,013

117,386,566
(1,301,988)
116,084,578
21,085,752
21,085,752
137,170,330

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จาแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า
ค้างชาระไม่เกิน 90 วัน
ค้างชาระมากกว่า 90 วัน ถึง 120 วัน
ค้างชาระมากกว่า 120 วัน ถึง 180 วัน
ค้างชาระมากกว่า 180 วัน ถึง 365 วัน
ค้างชาระมากกว่า 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

2564

2563

2564

2563

122,871,292
46,621
87,164
34,831
1,848,176
124,888,084
(1,848,176)
123,039,908

115,116,406
154,756
504,722
1,610,682
117,386,566
(1,301,988)
116,084,578

122,871,292
46,621
87,164
34,831
1,848,176
124,888,084
(1,848,176)
123,039,908

115,116,406
154,756
504,722
1,610,682
117,386,566
(1,301,988)
116,084,578
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บริ ษทั ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าปกติทวั่ ไปประมาณ 7 - 75 วัน
บริ ษทั ย่อยให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าปกติทวั่ ไปประมาณ 7 - 60 วัน
ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นปี

9.

2564

2563

2564

2563

(1,566,434)
(958,172)
441,984
(2,082,622)

(2,106,766)
540,332
(1,566,434)

(1,301,988)
(958,172)
411,984
(1,848,176)

(1,781,988)
480,000
(1,301,988)

2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

สินค้ าคงเหลือ – สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

2,060,248,321
35,601,652
80,876,705
106,153,299
2,150,895
2,285,030,872
(11,539,594)
2,273,491,278

1,867,526,011
36,210,800
82,619,731
113,775,000
855,402
2,100,986,944
(11,576,605)
2,089,410,339

1,957,060,181
14,757,168
18,787,026
36,018,658
1,695,218
2,028,318,251
2,028,318,251

1,792,360,719
16,200,032
22,670,499
37,705,495
56,134
1,868,992,879
1,868,992,879

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมล้าสมัย มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นปี

2564

2563

11,576,605
(37,011)
11,539,594

11,935,613
(359,008)
11,576,605

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัยจานวน 0.04 ล้านบาท เนื่ องจากสิ นค้าดังกล่าว มี
การพิจารณาโดยผูบ้ ริ หารว่าสิ นค้ายังไม่มีการเสื่ อมสภาพและบริ ษทั ย่อยได้มีการเบิกไปใช้เพื่อการผลิตแล้ว โดยบันทึก
รายการโอนกลับดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนและกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (2563 : 0.36 ล้านบาท)
ต้นทุนสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,978,694,029
5,247,571,959
4,978,694,029
5,247,571,959

งบการเงินรวม
2564
4,758,256,653
(37,011)
4,758,219,642

ต้นทุนขายสิ นค้า
กลับรายการค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ต้นทุนขาย

2563
4,972,879,310
(359,008)
4,972,520,302

10. สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่นในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนร้อยละ
ทุนชาระแล้ว
ของการลงทุน
จานวนเงิน
2564
2563
2564
2563
2564
2563
บริ ษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จากัด

1,000

1,000

99.93

99.93

1,064

1,064

11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งแสดงยอดคงเหลือตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

สัดส่วนร้อยละ
ของการลงทุน
2564
2563

จานวนเงิน
2564
2563

เงินปันผลรับ
2564
2563

บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
รวม

222,000

222,000

96.83

96.83

109,480

109,480

-

-

616,839

616,839

98.47

91.87

2,435,337

2,272,790

-

-

2,544,817

2,382,270

-

-

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์ 2564 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เข้าท าค าเสนอซื้ อ เพื่ อ เพิ ก ถอน
หลัก ทรั พ ย์ของบริ ษทั โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“RCI”) ออกจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และนาส่ งหนังสื อแจ้งความประสงค์ในการ
ทาคาเสนอซื้ อเพื่อเพิกถอนหลักทรั พย์ของ RCI โดยการเข้าทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ RCI โดย ณ
ปั จจุบนั โครงสร้างการถือหุน้ ของ RCI ประกอบด้วย บริ ษทั ถือหุน้ ใน RCI เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น 566.69 ล้านหุ ้น
(คิดเป็ นร้อยละ 91.87 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว) และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยถือหุน้ ส่วนที่เหลือใน RCI รวม
เป็ นจานวน 50.15 ล้านหุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 8.13 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว)
ในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯโดยผูท้ าคาเสนอซื้อมีความประสงค์จะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ RCI ในราคา 3.90 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่คานวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่
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ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิ จการ (รวมทั้งที่ มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)
อนึ่ ง ราคาเสนอซื้ อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อนั เป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรื อต่อราคาหุน้ ของ RCI หรื อเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
การกาหนดราคาเสนอซื้ อ หรื อเหตุอื่นใดตามที่กาหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกาหนดราคา
เสนอซื้อสุดท้ายจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554
ในการนี้ ผูท้ าค าเสนอซื้ อจะท าคาเสนอซื้ อ หลักทรั พ ย์เพื่ อการเพิ กถอนหลัก ทรั พ ย์ของ RCI ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ เงื่อนไขดังต่อไปนี้สาเร็ จครบถ้วน
ก) ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ RCI มติอนุ มตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของ RCI
และต้องไม่มีผูถ้ ือหุ ้นคัดด้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ าย
แล้วทั้งหมดของ RCI ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องได้รับอนุมตั ิ
และ/หรื อ ผ่อนผันจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิ น และ คู่สัญญาอื่ นๆ ตาม
สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่จาเป็ น)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ RCI ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
RCI จากการเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และเมื่ อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
บริ ษทั ได้ยื่นแบบรายงานผลการซื้ อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของ RCI ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั เข้าทาธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจานวน 40.70 ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.60 เป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 158.73 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ถื อหุ ้นใน RCI เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 607.39 ล้านหุ ้น (คิ ดเป็ นร้ อยละ
98.47 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว) และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ได้มีคาสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญของ RCI จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม
2564 เป็ นต้นไป
11.2 ข้อมูลเกี่ ยวกับบริ ษทั ย่อยที่ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ ้นทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ มีสาระสาคัญต่อ
กลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
3.17
3.17
1.53

8.13

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
สะสม

กาไรหรื อขาดทุนที่แบ่ง
ให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมในบริ ษทั
ย่อยในระหว่างปี

2564
54.28

2563
53.53

2564
0.74

2563
0.80

(11.34)

42.55

2.48

0.34

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่ วน
ได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมใน
ระหว่างปี
2564

2563
-

-

-

-
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ มีสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูลก่อนการ
ตัดรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
2564
2563

บริ ษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จากัด
(มหาชน)
2564
2563
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้าของถือโดยบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสาหรับปี
ส่วนของกาไรที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนของกาไรเบ็ดเสร็ จรวมที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกระแสเงินสดแบบย่ อ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

1,302,887
730,206
(223,078)
(117,958)
(1,637,781)
(54,276)

1,238,608
816,482
(258,339)
(118,759)
(1,624,457)
(53,534)

383,401
660,563
(140,819)
(45,027)
(869,456)
11,338

381,730
698,106
(202,614)
(49,130)
(785,540)
(42,553)

2,113,660
(2,102,916)
10,744

2,144,895
(2,124,285)
20,610

1,004,871
(973,942)
30,929

1,016,402
(953,445)
62,957

10,107
637

19,805
805

28,373
2,556

62,621
336

3,216
105

-

(828)
(73)

-

13,323
742

19,805
805

27,545
2,483

62,621
336

20,755
(17,788)
(5,482)
(2,515)

30,122
(26,750)
(5,993)
(2,621)

113,838
(37,518)
(78,430)
(2,110)

38,968
(61,439)
19,941
(2,530)
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12. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ
ในระหว่างปี ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาระสาคัญในบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องใช้สานักงาน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

70,050,560
8,244,717
78,295,277

2,427,000
2,427,000

72,477,560
8,244,717
80,722,277

ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :

(2,995,631)
(3,715,520)
(6,711,151)

(678,008)
(484,862)
(1,162,870)

(3,673,639)
(4,200,382)
(7,874,021)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

67,054,929

1,748,992

68,803,921

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

71,584,126

1,264,130

72,848,256

2,668,248
3,715,520

486,190
484,862

3,154,438
4,200,382
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13.

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ในระหว่างปี ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาระสาคัญในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รับโอน(โอนออก)
โอนไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม-ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์ที่จาหน่าย/ตัดจาหน่ายในปี
รับโอน(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่าง
ติดตั้ง

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

รวม

1,669,606,335
219,933,704
6,021,884
(8,692,526)
1,886,869,397

3,823,761,190
1,083,704
(5,258,017)
100,534,302
3,920,121,179

6,241,285,804
15,635,290
(688,909,364)
37,409,249
5,605,420,979

1,187,766,541
17,327,851
(101,910,569)
5,275,406
1,108,459,229

25,247,191
19,589,777
(8,722,540)
36,114,428

329,627,129
263,121,953
(149,240,841)
(8,244,717)
435,263,524

13,277,294,190
536,692,279
(804,800,490)
(8,244,717)
(8,692,526)
12,992,248,736

-

(1,735,921,818)
(177,529,331)
4,505,636
38,666
(1,908,906,847)

(4,750,212,501)
(248,982,218)
688,908,461
(4,310,286,258)

(964,334,536)
(102,012,962)
101,499,029
(38,666)
(964,887,135)

(16,205,748)
(4,471,695)
5,590,956
(15,086,487)

-

(7,466,674,603)
(532,996,206)
800,504,082
(7,199,166,727)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,669,606,335

2,087,839,372

1,491,073,303

223,432,005

9,041,443

329,627,129

5,810,619,587

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,886,869,397

2,011,214,332

1,295,134,721

143,572,094

21,027,941

435,263,524

5,793,082,009

-

190,011,333
177,529,331

251,571,068
248,982,218

117,240,449
102,012,962

3,780,060
4,471,695

-

562,602,910
532,996,206

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รับโอน(โอนออก)
โอนไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม-ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์ที่จาหน่าย/ตัดจาหน่ายในปี
รับโอน(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

1,451,240,773
219,933,704
6,021,884
(8,692,526)
1,668,503,835

2,941,995,608
1,083,704
(5,258,017)
91,553,155
3,029,374,450

2,400,299,767
6,684,033
(1,491,724)
16,364,490
2,421,856,566

1,013,974,856
14,961,207
(75,262,303)
5,070,701
958,744,461

11,501,207
12,077,000
(3,550,000)
20,028,207

310,441,069
220,105,636
(119,010,230)
(8,244,717)
403,291,758

8,129,453,280
474,845,284
(85,562,044)
(8,244,717)
(8,692,526)
8,501,799,277

-

(1,140,996,954)
(159,998,012)
4,505,636
38,666
(1,296,450,664)

(1,822,011,640)
(94,409,447)
1,491,709
(1,914,929,378)

(819,799,800)
(94,530,560)
74,860,468
(38,666)
(839,508,558)

(8,973,810)
(1,835,331)
2,430,175
(8,378,966)

-

(3,791,782,204)
(350,773,350)
83,287,988
(4,059,267,566)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,451,240,773

1,800,998,654

578,288,127

194,175,056

2,527,397

310,441,069

4,337,671,076

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,668,503,835

1,732,923,786

506,927,188

119,235,903

11,649,241

403,291,758

4,442,531,711

-

173,105,412
159,998,012

96,519,198
94,409,447

109,438,396
94,530,560

1,423,110
1,835,331

-

380,486,116
350,773,350

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่บางส่ วนของบริ ษทั มูลค่า 73 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 2.7 ของพื้นที่ท้ งั หมด) ติดภาระจายอม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้เงินกูย้ ืมจากธนาคารเพื่อใช้ในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน โดยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จานวนประมาณ 3.15 ล้านบาท และ 5.52 ล้านบาท ตามลาดับ (ส่วนของบริ ษทั : 3.12 ล้านบาท และ 5.08 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่ งคานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 0.04 ถึง 0.47
และร้อยละ 0.10 ถึง 0.53 ตามลาดับ (ส่วนของบริ ษทั : อัตราร้อยละ 0.04 ถึง 0.11 และร้อยละ 0.10 ถึง 0.53 ตามลาดับ)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนรวมประมาณ 554
ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมและวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งได้รับจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ต่อมาเมื่อวันที่ 24
สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ปลดจานองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
ราคาทุ นก่ อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่ าวมี จานวนเงิ นประมาณ 3,402 ล้านบาท และ 3,879 ล้านบาท
ตามลาดับ (ส่วนของบริ ษทั : 1,925 ล้านบาท และ 1,760 ล้านบาท ตามลาดับ)
14. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ

61,862,177
(52,008,802)
9,853,375

83,628,010
(70,911,620)
12,716,390

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
59,562,701
(49,709,328)
9,853,373

81,328,533
(68,612,146)
12,716,387

15. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์รอการขาย – สุทธิจากค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
เงินมัดจาและเงินประกัน
อื่นๆ
รวม

3,548,719
(2,292,119)
1,256,600
12,859,461
10,015
14,126,076

3,548,719
(2,292,119)
1,256,600
11,785,720
10,000
13,052,320

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,548,719
(1,307,119)
1,241,600
11,382,513
10,000
12,634,113

2,548,719
(1,307,119)
1,241,600
10,323,094
10,000
11,574,694

กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รอการขายซึ่งเป็ นที่ดินที่ยดึ ครองมาจากลูกหนี้
16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

ปี 2564 ร้อยละ 0.85 – 1.45
ปี 2563 ร้อยละ 1.15 – 2.55

2564

1,250,000,000

2563

2,165,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,250,000,000

2,090,000,000
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กลุ่มบริ ษทั มีตวั๋ สัญญาใช้เงินทั้งหมด 16 ฉบับ ครบกาหนดเมื่อทวงถาม นับจากวันออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกับสถาบันการเงิน ดังนี้
วงเงิน (ล้านบาท)
2564
วงเงินเบิกเกินบัญชี
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั

บริ ษทั ย่อย

2563

อัตราดอกเบี้ย

40
65

40 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี
65 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี –
MOR – 0.5 ต่อปี

3,417

3,217

520
200

520
200

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ MLR – 1.5
หรื อ MRR ต่อปี แล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวถัวเฉลี่ย
ปี 2564 : ร้อยละ 0.87 ต่อปี
ปี 2563 : ร้อยละ 1.21 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
ตามประกาศของธนาคารอ้างอิง

วันครบ
กาหนด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1 ปี

เมื่อทวงถาม

เมื่อทวงถาม
ตามสัญญา

บริ ษทั สามารถใช้วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นร่ วมกับบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวน 520 ล้านบาท จากวงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นในบริ ษทั
ย่อยทั้งหมด 520 ล้านบาท
วงเงิน (ล้านบาท)
2564

60

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตรา
MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี

ครบกาหนด
ตามสัญญา

150

อัตราดอกเบี้ย Market rate
ตามประกาศของธนาคารอ้างอิง

ครบกาหนด
ตามสัญญา

2563

วงเงินหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
บริ ษทั
360

บริ ษทั ย่อย

อัตราดอกเบี้ย

วันครบ
กาหนด

-

กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิ น ได้แก่ ไม่ผิดนัดชาระหนี้ ไม่โอนสิ ทธิ ไม่เปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
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ผูใ้ ห้กกู้ ่อน ไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการจัดการในบริ ษทั และการยกผลประโยชน์จากการทาประกันภัยทรัพย์สินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้แก่ผใู ้ ห้กู้ เป็ นต้น และวงเงินดังกล่าวไม่มีการค้ าประกัน
17. สัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั เข้าทาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและการเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 20 ปี
17.1 สินทรัพย์ สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าที่ดินและยานพาหนะและการเคลื่อนไหวสาหรับปี 2564
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

รวม

606,361,905
84,656,871
(5,876,408)
685,142,368

74,589,928
18,295,067
92,884,995

680,951,833
102,951,938
(5,876,408)
778,027,363

(101,703,372)
(103,556,213)
1,137,573
(204,122,012)

(42,581,283)
(26,789,308)
(69,370,591)

(144,284,655)
(130,345,521)
1,137,573
(273,492,603)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

504,658,533

32,008,645

536,667,178

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

481,020,356

23,514,404

504,534,760

(หน่วย: บาท)
ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่ม
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

606,361,905
84,656,871
(5,876,408)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
56,089,334
11,253,228
-

รวม
662,451,239
95,910,099
(5,876,408)
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(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :

งบการเงินเฉพาะกิจการ
685,142,368
67,342,562

752,484,930

(101,703,372)
(103,556,213)
1,137,573
(204,122,012)

(35,121,266)
(18,164,763)
(53,286,029)

(136,824,638)
(121,720,976)
1,137,573
(257,408,041)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

504,658,533

20,968,068

525,626,601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

481,020,356

14,056,533

495,076,889

17.2 หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หนี้สินตามสัญญาเช่า แสดงได้ดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
514,599,635 552,282,125
(30,446,647) (37,918,059)
484,152,988 514,364,066
(99,022,071) (106,084,879)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
504,842,504 540,928,959
(30,286,873) (37,748,023)
474,555,631 503,180,936
(93,434,880) (98,387,270)

385,130,917

381,120,751 404,793,666

408,279,187

ค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุน
(หน่วย : บาท)

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่า
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
130,345,521 149,339,215
7,543,495
9,228,563
18,640,756
3,417,210

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
121,720,976 141,879,199
7,364,318
8,994,425
18,385,651
1,660,543

1,935,840
158,465,612

1,590,240
149,061,185

1,935,840
163,920,828

1,590,240
154,124,407
140

18. เงินสารองเผื่อเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพประเภทไม่ จ่ายสมทบ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564

2563

51,187,752
2,606,250
(4,135,456)
49,658,546

49,278,480
2,487,707
(578,435)
51,187,752

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี – ดอกเบี้ย
จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

บริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพชนิ ดไม่ตอ้ งจ่ายสมทบโดยพนักงาน สาหรับพนักงานของบริ ษทั ย่อยทุกคน
ที่ เข้าทางานกับบริ ษทั ก่อนปี 2540 โดยบริ ษทั ย่อยบริ หารกองทุนสารองเลี้ยงชี พดังกล่าวเอง (ไม่ได้เป็ นไปตามใน
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะตั้งค้างจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5.5
ต่อ ปี ของเงิ น เดื อ นพนัก งานจนถึ งปี 2546 ให้แ ก่ พ นักงานแต่ ละรายตามจานวนปี ที่ ท างานด้วยอัต ราที่ ก าหนดไว้
พนักงานจะได้รับประโยชน์เมื่อลาออกจากงาน บริ ษทั ย่อยหยุดตั้งค้างจ่ายเข้ากองทุนนี้ หลังจากที่ ได้จดั ตั้งกองทุ น
ประเภทจ่ายสมทบเริ่ มตั้งแต่ปี 2546
19. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของบริ ษทั ทุกคน ตามความในพระราชบัญญัติ กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ทั้งนี้พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานแต่ละรายตามจานวนปี ที่ทางานด้วยอัตราที่กาหนดไว้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุ นสารองเลี้ยงชี พสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นจานวนเงิ น
45.72 ล้านบาท และ 45.39 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะส่วนของบริ ษทั : จานวน 24.24 ล้านบาท และ 23.44 ล้านบาท
ตามลาดับ)
20. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
- รายการเคลื่อนไหวสาหรับสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1
มกราคม

197,178,407 190,997,839

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
83,963,168

81,439,135
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ต้นทุนบริ การปี ปั จจุบนั
10,395,245 11,469,398 4,827,303 5,598,143
ดอกเบี้ยจ่าย
2,509,243
4,979,889 1,100,417 2,192,227
การปรับมูลค่า – ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(13,042,031)
- (10,017,203)
ผลประโยชน์ที่จ่ายชาระ
(16,199,752) (10,268,719) (8,348,640) (5,266,337)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่
180,841,112 197,178,407 71,525,045 83,963,168
31 ธันวาคม
ไม่ได้จดั ตั้งเป็ นกองทุนทั้งหมด

180,841,112 197,178,407

71,525,045

83,963,168

กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิ ดจากการ
เปลี่ ยนแปลงอัตราการขึ้ น เงิ นเดื อนและค่าแรงและอื่ นๆ ในการค านวณผลประโยชน์ หลังออกจากงานของ
พนักงานแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
- ข้อสมมติหลักที่ สาคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : ร้อยละ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
อัตราคิดลด
1.13 – 1.59 2.40 – 2.71
1.59
2.71
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
2.00 – 3.00
5.00
3.00
5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน**
1.91 – 34.38 1.91 – 34.38 5.73 – 34.38 2.87 – 34.38
** ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวัดโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ต้นทุนการบริ การปี ปัจจุบนั
10,395,245 11,469,398
4,827,303
5,598,143
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
2,509,243
4,979,889
1,100,417
2,192,227
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
12,904,488 16,449,287
5,927,720
7,790,370
ต้นทุนการให้บริ การในปั จจุบนั จะรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่
ในต้นทุนทางการเงิน
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- ผลประโยชน์ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ผล (กาไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงของ
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
- สมมติฐานทางการเงิน
- ปรับปรุ งค่าประสบการณ์
รวมรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(9,460,664)
(17,087,581)
13,506,214
(13,042,031)

-

(8,840,549)
(5,256,601)
4,079,947
(10,017,203)

-

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สาคัญสาหรับสถิติประกันภัย
งบการเงินรวม
2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
1%
1%
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

(11,754,860)

13,241,052

งบการเงินรวม
2564
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น
1%
1%
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

14,868,250 (13,411,480)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
1%
1%

(4,939,127)

5,592,444

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น
1%
1%

6,205,623

(5,570,712)
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งบการเงินรวม
2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
20%
20%
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

(13,179,471)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
20%
20%

15,537,677 (7,818,121)

9,574,232

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดงั นี้
งบการเงินรวม
13,220,633
65,444,067
55,154,725
133,819,425

ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 5 ปี
ระหว่าง 6 - 10 ปี
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,671,906
27,537,504
21,494,180
51,703,590

21. ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ

วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

DCC-W1

24 เมษายน 2561

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ น้ )
1.15

อัตราการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ
1:1

จานวนหุ น้ คงเหลือเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ
(ล้านหุ น้ )
13.57

วันที่สามารถใช้
สิ ทธิ ครั้งแรก

กาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย

8 พฤษภาคม 2562

7 พฤษภาคม 2564

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก าหนดวัน ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (DCC-W1) ของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิจานวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตรา 2.5 หุ ้น
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ปัดทิ้งทั้งจานวน)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญขอใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน
703,438,699 หน่วย ซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.1 บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั เพิ่ ม จาก 652,799,396 บาท เป็ น 723,143,266 บาท บริ ษ ัท จดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเรี ยกชาระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผูถ้ ือหุ ้นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญขอใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน
967,509,538 หน่วย ซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 967,509,538 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.1 บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของ
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บริ ษทั เพิ่ ม จาก 723,143,266 บาท เป็ น 819,894,219 บาท บริ ษ ัท จดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเรี ยกชาระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผูถ้ ือหุ ้นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญขอใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน
926,669,071 หน่วย ซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จานวน 926,669,071 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.1 บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั เพิ่ ม จาก 819,894,219 บาท เป็ น 912,561,126 บาท บริ ษ ัท จดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเรี ยกชาระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่หมดสภาพไปโดยไม่ได้
มีการใช้สิทธิจานวน 13,569,356 หน่วย
22. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งต้องจัดสรรทุน
สารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวจะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
23. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
57,195,448
65,436,930
(47,135,067) (49,436,582)
10,060,381
16,000,348

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
14,338,852
16,837,939
(47,135,067) (49,436,582)
(32,796,215) (32,598,643)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือจากกาไรในสิ นค้าคงเหลือ
สัญญาเช่า
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
จากสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
จากสารองหนี้สินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

1 มกราคม
2564

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
งบกาไร
ส่วนของ
ขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้

15,689,881
73,816

(4,656,105)
(12,077)

-

11,033,776
61,739

39,435,682
10,237,551
65,436,930

(659,053)
(305,841)
(5,633,076)

(2,608,406)
(2,608,406)

36,168,223
9,931,710
57,195,448

31 ธันวาคม
2564
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(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2564
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
สัญญาเช่า

(44,902,143)
(4,534,439)
(49,436,582)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
งบกาไร
ส่วนของ
ขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้
1,905,170
396,345
2,301,515

31 ธันวาคม
2564

- (42,996,973)
- (4,138,094)
- (47,135,067)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือจากกาไรในสิ นค้าคงเหลือ
สัญญาเช่า
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
จากสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
จากสารองหนี้สินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
สัญญาเช่า

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
งบกาไร
ส่วนของ
ขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม
2563

3,960,014
-

11,729,867
73,816

-

15,689,881
73,816

38,199,568
9,855,696
52,015,278

1,236,114
381,855
13,421,652

-

39,435,682
10,237,551
65,436,930

(46,435,171)
(46,435,171)

1,533,028
(4,534,439)
(3,001,411)

- (44,902,143)
- (4,534,439)
- (49,436,582)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
จากสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
สัญญาเช่า

16,792,634
45,305
16,837,939

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
งบกาไร
ส่วนของ
ขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้
(484,184)
(11,462)
(495,646)

(2,003,441)
(2,003,441)

31 ธันวาคม
2564
14,305,009
33,843
14,338,852
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หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
สัญญาเช่า

(44,902,143)
(4,534,439)
(49,436,582)

1,905,170
396,345
2,301,515

-

(42,996,973)
(4,138,094)
(47,135,067)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
จากสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
สัญญาเช่า

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี
สัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
งบกาไร
ส่วนของ
ขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม
2563

16,287,827
16,287,827

504,807
45,305
550,112

-

16,792,634
45,305
16,837,939

(46,435,171)
(46,435,171)

1,533,028
(4,534,439)
(3,001,411)

-

(44,902,143)
(4,534,439)
(49,436,582)

สิ นทรัพย์และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี แสดงรายการสุ ทธิ ตามหน่ วยภาษี ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
42,856,596
48,598,991
(32,796,215) (32,598,643)
10,060,381
16,000,348

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(32,796,215) (32,598,643)
(32,796,215) (32,598,643)
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24. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่
กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2564
2563
415,455,718
370,426,852

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
408,638,664
356,426,184

3,331,561
418,787,279

(1,805,868)
406,832,796

(10,420,240)
360,006,612

2,451,299
358,877,483

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง

กาไรทางบัญชีก่อนภาษี
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้ร้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีและค่าใช้จ่ายที่หกั เพิ่มได้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีทแี่ ท้ จริง (ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
2564
2563
2,122,408,672 1,946,491,841
424,481,734
389,298,368

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,051,172,643 1,813,821,374
410,234,529
362,764,275

(4,112,149)
(2,011,251)

(20,348,752)
(8,943,004)

(2,941,141)
(460,592)

(12,435,665)
8,548,873

428,945
418,787,279

360,006,612

406,832,796

358,877,483

19.73

18.50

19.83

19.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 2.14 ล้านบาท (2563: ไม่มี) ที่บริ ษทั ย่อย
ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
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25. เงินปันผลจ่ าย
ประกาศจ่ ายเงินปั นผล
วันที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิ

รายละเอียด

วันที่จ่ายเงินปั นผล

เงินปั นผลจ่ าย

อัตราหุ้นละ
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2564 (ส่ วนสุดท้าย)*

15 กุมภาพันธ์ 2565

28 เมษายน 2565

0.045

410.65

-

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3/2564

8 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

0.040

365.00

365.00

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2564

9 สิ งหาคม 2564

3 กันยายน 2564

0.050

456.30

456.30

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1/2564

29 เมษายน 2564

28 พฤษาคม 2564

0.050

456.30

456.30

ประจาปี 2563 (ส่ วนสุดท้าย)**

10 กุมภาพันธ์ 2564

27 เมษายน 2564

0.044

360.80

360.80

รวม

1,638.40

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3/2563

4 พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563

0.045

369.00

369.00

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2563

10 สิ งหาคม 2563

4 กันยายน 2563

0.045

369.00

369.00

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1/2563

5 พฤษภาคม 2563

4 มิถุนายน 2563

0.031

254.20

254.20

ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 4/2562

30 มีนาคม 2563

24 เมษายน 2563

0.027

195.25

195.25

รวม

1,187.45

* คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
** ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นในที่ประชุมสามัญประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
26. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
26.1 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คานวณจากกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักแสดงการคานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท)

2564

2563

2564

2563

1,700,429

1,585,345

1,644,340

1,454,944
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จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ที่
ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี (ขั้นพื้นฐาน)
(พันหุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

8,795,565
0.193

7,847,361
0.202

8,795,565
0.187

7,847,361
0.185

26.2 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุ น)ต่อหุ ้นปรั บลดสาหรั บปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คานวณจากกาไร(ขาดทุ น )
สาหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละปี โดย
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลด ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด ที่เป็ นของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั (ปรับลด)
1,700,429
1,585,345
1,644,340
1,454,944
(พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) (พันหุน้ )
8,795,565
7,847,361
8,795,565
7,847,361
ผลกระทบจากการสิ ทธิที่จะเลือกซื้อหุน้
8,055
412,788
8,055
412,788
(พันหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วง
8,803,620
8,260,149
8,803,620
8,260,149
น้ าหนัก (ปรับลด) (พันหุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
0.193
0.192
0.187
0.176
27. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือคณะกรรมการ
บริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื้องปู
พื้นและบุผนัง รวมถึงธุรกิ จให้เช่าพื้นที่และให้บริ การสาธารณูปโภคที่ เกี่ ยวข้อง (ซึ่ งมียอดรวมของรายได้และ/หรื อ
กาไรและ/หรื อสิ นทรัพย์ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมและ/หรื อกาไรและ/หรื อสิ นทรัพย์ของทุกส่ วนงาน ซึ่ งไม่
เข้าเงื่อนไขที่ตอ้ งแยกแสดงตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)
กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานรวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการ
ดาเนินงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานแล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
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ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก - สุทธิ
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

8,093,810
(4,560,796)
3,533,014

8,202,487
(4,779,111)
3,423,376

302,223
(197,424)
104,799

298,765
(193,409)
105,356

8,396,033
(4,758,220)
3,637,813

8,501,252
(4,972,520)
3,528,732

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

84,586
(17,654)
(673,005)

88,107
(48,904)
(722,481)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

2,122,409

1,946,492

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

5,793,082

5,810,619

3,149,686
8,942,768

2,985,012
8,795,631

กาไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงานภูมิศาสตร์ เกิดขึ้นจากการหักต้นทุนขายรวมจากยอดขายรวม แล้วคานวณตามสัดส่ วน
ของยอดขายของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์อื่นๆ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และอื่นๆ
การจาแนกรายได้
รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีจงั หวะเวลาในการรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษทั ไม่มีลูกค้าภายนอกเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั
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28. รายได้ อื่น

รายได้ค่าเช่าที่ดิน
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การระบบ IT
รายได้อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
105,041
1,691,237
44,027
2,246,865
65,140,987
61,352,247
84,869
705,869
16,694,514
24,357,755
84,586,303
88,107,108

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,584,000
1,584,000
14,520,000
13,200,000
94,887
227,509
1,645,329
65,410,987
61,411,763
84,869
705,869
15,526,159
23,829,822
98,866,231 100,958,963

29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2564
2563
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าขนส่งสิ นค้า
ค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

192,113,163 (56,174,246)
2,146,240,639 2,244,178,255

163,256,598
798,786,453

(96,980,053)
827,547,776

1,048,500,519 1,087,950,528
673,004,257 722,481,045
624,121,753 593,298,316
1,554,387,749 1,387,225,421

574,345,883
482,156,855
526,770,795
635,499,475

581,619,671
532,902,583
506,535,475
573,163,211

30. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี
30.1 หนังสื อค้ าประกันที่ธนาคารออกเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าและการนาเข้าเครื่ องจักรเป็ นจานวนเงิน 18.80 ล้านบาท
สาหรับบริ ษทั และ 23.72 ล้านบาท สาหรับบริ ษทั ย่อย
30.2 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคารสาหรับบริ ษทั จานวนเงิน 129.53 ล้านบาท
30.3 วงเงินเครดิตที่ยงั ไม่เบิกใช้กบั ธนาคาร ในงบการเงินรวม และงบเฉพาะของบริ ษทั จานวนเงิน 3,451.48 ล้านบาท และ
2,591.20 ล้านบาท ตามลาดับ
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31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และ
การดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.53 : 1 และ 0.81 : 1 ตามลาดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.67 : 1 และ 0.96 : 1 ตามลาดับ)
32. เครื่ องมือทางการเงิน
ก)
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข)
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ
โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์การโดยทัว่ ไปและไม่ได้ถือหรื อออกอนุพนั ธ์ทางการเงินใดๆ
ค)
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า โดยบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและมี
ฐานะของลูกค้าที่หลากหลาย และเชื่อว่าจานวนที่อาจต้องสูญเสี ยสู งสุ ดจากการให้สินเชื่อของบริ ษทั จะต่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ง)
ความเสี่ยงเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ ยเกิ ดจากการที่ อตั ราดอกเบี้ ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบันและงวดต่อๆไป ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ ยที่ จะ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่มีสาระสาคัญต่อดอกเบี้ยจ่าย
จ)
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศในสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐฯ และเงิ นยูโร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั คาดว่าผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่มีสาระสาคัญ
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

หนี้สิน - ดอลลาร์สหรัฐฯ
หนี้สิน - ยูโร
ฉ)

งบการเงินรวม
2564
2563
71,856
107,036
189,746
97,488

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
71,856
102,962
48,169
40,454

มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืม และ
หนี้ สินตามสัญ ญาเช่าการเงิ นมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึ งประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มี มติอนุ มตั ิ ให้ลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน
13,580,275 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ซึ่งหุน้ ดังกล่าวเป็ นหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (DCC-W1) จานวน 13,580,275 หน่ วย (ซึ่ งไม่ถูกใช้สิทธิ ภายในอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามกาหนด และปั จจุบนั ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯดังกล่าว ครบกาหนด
อายุแล้ว)
34. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษั ทขอรับ รองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ ผู้อื่นสาคัญ ผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปดดเผยข้อมูลที่ดี เพื่ อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปดดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผู้สอบบั ญ ชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่ง
ครอบคลุม ถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ย นแปลงที่ สาคัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้ งการกระทาที่ มิชอบที่อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ หรือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่ มีลายมือชื่อของ หนึ่งในสองข้างต้น กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายมนต์รัก แสงศาสตรา

กรรมการ

..........--มนต์รัก แสงศาสตรา--..........

2. นายมารุต แสงศาสตรา

กรรมการ

..........--มารุต แสงศาสตรา--..........

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

หรือ 2. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ลายมือชื่อ
........--ชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์--.............

ผู้อานวยการฝ่ายสานักระบบ
งานและตรวจสอบภายใน ............--สมฤทัย บุญฤทธิ์--.............
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รบั
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ดังนี้

1.ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (ไม่มีอานาจลงนาม)
71 ปี
ไทย
-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- Master of Law (LL.M) Tulane University, School of
Law (U.S.A.)
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 26 มกราคม 2564
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)รุ่น147/2011สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

2. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ

-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 13 (ว.ต.ท. 13)
ไม่มี
1 แห่ง ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)
2 แห่ง
2561- ปัจจุบนั คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม
2554 - ปัจจุบนั กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่มี
2559 - 2562 กรรมการกฤษฎีกา สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
2558 – 2561
อัยการอาวุโส สานักงานกิจการและ
โครงการในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยา
ภา สานักงานอัยการสูงสุด
2558 – 2561 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ไม่มีอานาจลงนาม)
84 ปี
ไทย
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คุณวุฒิการศึกษา

-วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48
-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 21 เมษายน 2558
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มี(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประสบการณ์ทางาน
-ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง)
-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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3. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายมนต์รัก แสงศาสตรา
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายพัฒนา
ธุรกิจ (มีอานาจลงนาม)
อายุ
46 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
-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)
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 29 มกราคม 2556
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 8 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
DCC: 1,425,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
3 แห่ง
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.รองประธานกรรมการ / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
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(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ
บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ 2/2
ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายมารุต แสงศาสตรา
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
การตลาดและการขาย (มีอานาจลงนาม)
อายุ
44 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
M.S.Computer Science University of North
Texas,USA
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 21 เมษายน 2558
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
DCC: 1,425,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
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การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
น้องชาย นายมนต์รัก แสงศาสตรา
ไม่มี
3 แห่ง
1.ป ระ ธาน ก รรม ก ารบ ริ ห าร / บ ม จ .โร แ ย ล ซี รามิ ค
อุตสาหกรรม(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
ไม่มี
ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบัญชีและ
การเงิน /บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค , บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
และ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) /
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
2554- ก.ย.2563 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ/บมจ.ไดนาสตี้
เซรามิค
2554-ปัจจุบนั นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ 2/2
ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี
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5. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ (มีอานาจลงนาม)
72 ปี
ไทย
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่
2511
-ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
และเอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 26 มกราคม 2541
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 23 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
DCC : 510,500,000หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through
Effective Communication 2003
- หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ของ
องค์กร
-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
3 แห่ง
1.กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
(ธุรกิจบริการทางการแพทย์)
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การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

6. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
(ธุรกิจบริการทางการแพทย์)
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์
2 แห่ง
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล
เจ้าพระยา จากัด (มหาชน)
2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา
ราม จากัดและบริษัทในเครือ
ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอานาจลงนาม)
78 ปี
ไทย
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 30 เมษายน 2541
23 ปี 8 เดือน
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
1 แห่ง
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.
เจ.พลาสท์
1 แห่ง
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์
ไม่มี
ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสานักงาน /สานักงานจัตุธรรม
ทนายความ (ธุรกิจทีป่ รึกษาและสานักงานทนายความ)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอานาจลงนาม)
72 ปี
ไทย
-ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 24 เมษายน 2560
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

8. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ไม่มี
3 แห่ง
1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
2.เหรัญญิก มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
3.เหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริหารสถานศึกษา
เอกชน นนทบุรี
ไม่มี
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอานาจลงนาม)
71 ปี
ไทย
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2560
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จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
1 แห่ง
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิ้งค์ จากัด
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน
-ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป
(ประเทศไทย)
-ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล
แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

9. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

อายุ

นายจารุวัตร ไตรถวิล
กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยผลิต (มีอานาจลงนาม)
41 ปี
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สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

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
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4 ปี 5 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
DCC: 11,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.137 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
3 แห่ง
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ.โรแยล
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/บมจ.
ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน
2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ได
นาสตี้ เซรามิค
2552 –ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ.
ไทล์ท้อปอินดัสตรี้
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

167

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

10. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบัญชีและการเงิน
(มีอานาจลงนาม)
อายุ
37 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1 ปี 2 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
DCC: -0- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -0- ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 178/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
3 แห่ง
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
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การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

2.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /บมจ.
ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
ไม่มี
2549-ปัจจุบนั ผู้อานวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ /บมจ. ได
นาสตี้ เซรามิค
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

11.ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน

นางสาวสมฤทัย บุญฤทฺธิ์
กรรมการ (มีอานาจลงนาม)
กรรมการและผู้อานวยการสานักระบบงานและตรวจสอบ
ภายใน
อายุ
53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง /
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 26 มกราคม 2564
จานวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ไม่มี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
ไม่มี
1 แห่ง
1.กรรมการ / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ไม่มี
ปี 2560-ปัจจุบัน ผู้อานวยการสานักระบบงานและ
ตรวจสอบภายใน / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้อานวยการสานักระบบงานและ
ตรวจสอบภายใน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
วันที่ 9 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน
(ประวัติกรรมการลาดับที่ 10 หน้าที่ 168-169)
ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัท
ชื่อ-สกุล
นางปิยรัตน์ เชียงโกมลคีต
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
อายุ
50 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันที่ได้รับแต่งตัง้
15 พฤศจิกายน 2561
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่มี
การอบรมสายงานบัญชี
-หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ
บุคคล/ม.ธรรมศาสตร์
-หลักเกณฑ์และวิธีการหัก ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญา
ทางธุรกิจทั้งระบบ/บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งเป็นผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

-การคานวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิศาสตร์
ประกันภัย 2563/บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น
จากัด
-TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax/บจ.
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
-ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและประเด็น Hot e-withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ/บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ
-TAS19 คานวณผลประโยชน์พนักงานและ TFRS9 ตั้ง
สารองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน/บริษัท
แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชนั่ จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ผู้อานวยการฝ่ ายบั ญ ชี / บมจ.โรแยล ซีรามิ ค อุ ต สาหกรรม
และ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
ไม่มี
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี/บมจ.โรแยล
ซีรามิค อุตสาหกรรม และ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
พ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบัญชี /
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม และ บมจ.ไทล์ท้อป
อินดัสตรี้
เม.ย.2554 - ต.ค. 2561 ผู้จัดการส่วนบัญชีสาขา /
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

1.2 เลขานุการบริษัท และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการ
บริษัทฯครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ โดยกาหนดให้เลขานุการ
บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดูแลให้การเปดดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต.
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4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ง) รายงานประจาปีของบริษัทฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
6. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกาหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนดหรื อตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และเพื่อช่วยเหลืองาน
ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และ
โดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ประวัติเลขานุการบริษทั ฯ
ชื่อ-สกุล
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

การอบรมบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
73 ปี
ไทย
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-Management Development Program-J.J.Kellogg
North Western University
DCC: 185,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 47/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ป้าของนายมนต์รัก แสงศาสตรา และนายมารุต แสง
ศาสตรา
1 แห่ง
1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
1 แห่ง
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(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ไม่มี
ปี 2554-2557 กรรมการ
บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจาหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจาหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจาหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 1/1 ครั้ง
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 4 อันดับ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายสุธี บุนนาค
รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค
66 ปี
ไทย
ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน

ไม่มี
2553-2559 ผู้อานวยการฝ่ายเทคนิค / บมจ.ไดนาสตี้
เซรามิค และ บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ได้เปดดเผยไว้ หน้าที่ 91-92
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท
1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (1)
ชื่อ-สกุล
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ตาแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้อานวยการสานักระบบงานและตรวจสอบ
ภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทางาน

ปี 2548-2554 ผู้อานวยการสานักบัญชี / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ บมจ.ไทล์ท้อป
อินดัสตรี้
ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.ไทล์
ท้อป อินดัสตรี้

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

-การประเมินระบบการควบคุมภายในสาหรับนักบัญชี
-การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
- TFRS ปี 2563
-นักบัญชีกับกระบวนการจัดทาและวางระบบบัญชีของกิจการ

(1)

การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอานาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ได้เปดดเผยไว้ในหน้าที่ 16

-

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มี

176

เอกสารแนบ 5

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลัก CG Code 2017
บริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จากั ด(มหาชน) และ บริษั ท ย่อ ย ให้ ความส าคัญ กั บ การก ากั บ ดูแ ลกิ จการที่ ดี โดยได้
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ในเรื่องของสิทธิ
ขอ งผู้ ถื อ หุ้ น (Rights of Shareholders) ก ารป ฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อ หุ้ น อ ย่ างเท่ าเที ย ม กั น (Equitable Treatment of
Shareholders)การค านึ งถึ งบทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย การเปด ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ งใส และ ความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ โดยปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) มากาหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นาหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นาไปปรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อ
หลักดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
หลั ก ปฏิ บั ติ 5 ส่ งเสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลั ก ปฏิ บั ติ 7 รั ก ษาความน่ าเชื่ อ ถื อ ทางการเงิน และการเปด ด เผยข้ อ มู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)

177

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)

หลักปฏิบตั ิ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board)
หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้นาไปสูผ่ ล
(governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดโี ดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness
and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate
citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซือ่ สัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบัติ 2.1

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการควรกาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไป
เพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา
ปานกลางและ/ หรือประจาปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
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หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 3.1

หลักปฏิบัติ 3.2
หลักปฏิบัติ 3.3
หลักปฏิบัติ 3.4

หลักปฏิบัติ 3.5
หลักปฏิบัติ 3.6

หลักปฏิบัติ 3.7

หลักปฏิบัติ 3.8

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการนาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้
ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นทีบ่ ริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบัตหิ น้าที่
ต่อไปด้วย
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4:สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
หลักปฏิบัติ 4.1
หลักปฏิบัติ 4.2
หลักปฏิบัติ 4.3
หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการควรดาเนินการให้มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
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หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 5.1
หลักปฏิบัติ 5.2

หลักปฏิบัติ 5.3

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคูไ่ ป
กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 6.1

หลักปฏิบัติ 6.2
หลักปฏิบัติ 6.3

หลักปฏิบัติ 6.4
หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีจ่ ะ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท
กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน
ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กจิ การมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and
Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 7.1
หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปดดเผยข้อ
มูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
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หลักปฏิบัติ 7.3

หลักปฏิบัติ 7.4
หลักปฏิบัติ 7.5

หลักปฏิบัติ 7.6

ชาระหนี้
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทีท่ า
หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
หลักปฏิบัติ 8.1
หลักปฏิบัติ 8.2
หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการควรดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปดดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย ทาความเข้าใจและยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

--รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา-(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
(โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
จรรยาบรรณ (Codes of Conduct)
ความหมาย “จรรยาบรรณ” (Codes of Conduct)
จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผู้
ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุม
1. ประมวล
ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
2. หลักความประพฤติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุม่ วิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics)
จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ
 มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
 ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ
 ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีทมี่ ีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ มีความสาคัญและจาเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความดีงาม
1. แนวทางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
1.1 แนวทางจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1.1.1 เพื่อให้ได้รับความชื่นชอบสูงสุดของผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผ่านทางตลาด
นัดกระเบื้อง ไดนาสตี-้ ไทล์ท้อป ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของ
ดี ราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง
1.1.2 เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยสมัครใจ
1.1.3 เพื่อรับผิดชอบสังคมทั้งในด้านสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิ่งแวดล้อม
1.2 แนวปฏิบัติ
o กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและให้ความสนับสนุนให้มี
การปฎิบัตติ ามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
o ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานความผิดหรือการกระทาที่เป็นการล่วงละเมิดตามที่ตนรูต้ ่อผู้บังคับบัญชาและฝ่าย
บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบของบริษัททันที บริษัทจะรับเรื่องราวนั้นไว้สอบสวนและเก็บเป็น
ความลับ
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ผู้มีหน้าที่ต้องทาความเข้าใจในเนือ้ หาสาระที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน มีการทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจอย่างสม่าเสมอ
o ผู้มีหน้าที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลอื่นที่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
o เมื่อมีข้อสงสัย ให้ซักถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษทกาหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
o ผู้มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เมื่อการกล่าวหาว่ามี
การไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ และต้องดาเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหาและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
o ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
และเสริมสร้าง
บรรยากาศการกากับดูแลที่ดีในการปฏิบัติงาน
o เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ผูม้ ีหน้าที่รบ
ั ข้อร้องเรียนจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่
เหมาะสมดาเนินการและรายงานให้ผู้ที่มีอานาจเกีย่ วข้องในเรื่องนั้นๆ ดาเนินการประมวลผล กลั่นกรอง
ข้อมูลและดาเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กล่าว ในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญ
ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องสาเนาให้สานักงานตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ
คณะกรรมการบริษัท ต่อไป เช่น เรื่องที่กระทบต่อฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ หรือขัดแย้ง
กับนโยบายดาเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
o คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบตั ิงานและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท
2. หัวข้อเรื่องที่สาคัญ
2.1 การปฏิบัตติ ่อกัน
2.2 การให้หรือรับทรัพย์สิน
2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.4 การทาธุรกรรมกับภายในและภายนอก
2.5 สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.6 การจัดหา
2.7 การประชาสัมพันธ์ / การตลาด
2.8 การแข่งขันทางการค้า
2.9 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
2.10 การปฏิบัตติ ่อข้อมูลและทรัพย์สิน
2.11 การดาเนินการด้านการเมือง
2.1 การปฏิบัติต่อกัน
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น
 สิทธิในการขอตรวจสอบจานวนหุน้
 สิทธิในการได้รับใบหุ้น
 สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
o
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 สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ
บริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป
2.1.2 พนักงาน บริษัทฯให้ความสาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุก
คนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทฯได้จดั ทาโครงการต่างๆ เพื่อ
 สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสาหรับการปฎิบัติงานในต่างประเทศ
และรับมือกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวน
 ให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึง
ค่าตอบแทนของพนักงาน
2.1.3 ลูกค้า
 มุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา
 มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
รวมทั้งจัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้
ข้อเสนอแนะสินค้า คาปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความพึง
พอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
 จัดให้มีโครงการจับสลากรางวัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2.1.4 คู่ค้า
 ปฎิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฎิบัตติ ามสัญญา จรรยาบรรณ
และคามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
 มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกาหนดเวลา
2.1.5 คู่แข่งทางการค้า
 ปฎิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
 ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ ไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
2.1.6 เจ้าหนี้
 ปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ
และสถาบันการเงิน เป็นต้น
2.2 การให้หรือรับทรัพย์สิน
การให้หรือรับทรัพย์สิน หรือสิ่งของ / ของขวัญ / ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด มีข้อควรปฏิบัตดิ ังนี้
 ไม่เสนอหรือให้ ไม่เรียกหรือรับ ทรัพย์สินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของและการบริการหรือเพื่อเป็นการกระทาหรือละเว้นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
 ก่อนการให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทาถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท
 สิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรเหมาะสมตามโอกาสและควรมีราคาไม่มาก
 หากจาเป็นต้องรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีมลู ค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ด้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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แจ้งให้ผู้มาติดต่อค้าขายหรือธุรกิจอื่นทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับทรัพย์สนิ
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
 ห้ามพนักงานติดต่อกับบริษัท ห้างร้านเพื่อขอผลิตภัณฑ์หรือบริการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษ นอกจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษท
ั ควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ขัดผลประโยชน์ของบริษัท หรือ
อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ
โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ การปฏิบัตหิ น้าที่
จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือ ลักษณะเดียวกันกับบริษัท
 ไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ ถือหุ้น หรือเป็นผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกัน
กับ DCC และบริษัทในเครือ แต่หากเลี่ยงไม่ได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
 กรณีเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาทันที
 ไม่แสวงหาประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้เนื่องมาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ
 ขณะที่เป็นพนักงานของบริษัท พนักงานจะไม่ทางานหรือสัญญาว่าจ้างทางานกับบริษัทอื่น
 หลีกเลี่ยงการรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานเข้าทางาน เว้นแต่ได้ขออนุมตั ิเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว
2.4 การทาธุรกรรมกับภานในและภายนอก
2.4.1
การทาธุรกรรมกับรัฐ
 ต้องหลีกเลีย่ งการกระทาที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดาเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสม
แต่การทาความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถ
ทาได้
 ดาเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ
 ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งใน
กรณีว่าจ้างมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานบริษัท โดยเงื่อนใขการว่าจ้างต้องเหมาะสมและ
โปร่งใส
2.4.2 การทาธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก
 ต้องดาเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา
 หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือทาให้เกิดความไม่พอใจที่เป็นสาระสาคัญ
กับบุคคลภายนอก
 หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจทาให้บริษท
ั เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ธุรกรรมนั้นจะทาให้ได้รับประโยชน์
ทางธุรกิจก็ตาม
 การทาธุรกรรมต้องคานึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัตห
ิ รือกีดกันการ
ทาธุรกิจด้วยวิธีการทีไ่ ม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือ พนักงาน ในการทา
ธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท แม้ว่าจะไม่มผี ลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
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การทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ใน กลุ่ม บริษัท DCC
DCC ประกอบด้วยบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเหล่านั้นดาเนินธุรกิจที่ต้องทาธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ
การซื้อขาย การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางเทคนิคหรือ บุคลากร ฯลฯ ดังนั้น
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัท
หลักเกณฑ์และเงื่อนใขต่างๆในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
 ศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน / ระเบียบและอานาจดาเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกาหนด
ก่อนดาเนินการ
 เมื่อต้องทาธุรกรรมระหว่างกันต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนใข หรือ
ลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด
 การดาเนินธุรกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
 หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้บังคับบัญชาหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททันที
2.5 สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.5.1
สุขภาพและความปลอดภัย ในฐานะของบริษัท ไม่มีเรื่องใดที่สาคัญมากไปกว่าการทางานด้วยความ
ปลอดภัย
 ต้องตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงานและไม่
ปฏิบัติงานหากสุขภาพและร่างกายไม่พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการ
ทางาน
 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เมื่อพบเห็นสิ่งที่ผดิ ปกติบริเวณสถานที่ทางานที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
 ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่างๆมีหน้าที่กาหนด
หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดอุบัตเิ หตุจากการทางานให้กับพนักงานและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
 ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน
2.5.2
สังคมและสิ่งแวดล้อม DCC มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
มุ่งมั่นปลูกจิตสานึกให้กับพนักงานและผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกคน โดย
 จัดกิจกรรม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมชุมชน
 ให้ความร่วมมือในการทางานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่
จัดทาขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครือ่ งจักร อุปกรณ์ต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
 ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้
งานทั่วไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 ใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด
 ให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.6 การจัดหา
2.4.3
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ต้องดาเนินตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบการจัดหาของบริษัทและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในการตัดสินต้องคานึงถึง ความสมเหตุสมผลทางด้านราคา คุณภาพ และการบริการที่
ได้รับ
 ต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจัดหาและกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด หากไม่ได้ดาเนินการตามระเบียบ วิธีการฯหรือไม่ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
จัดหา ต้องทาหนังสือชี้แจงเหตุผลของการจัดหานั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหากับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตัวเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติ
สนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุน้ ส่วน
 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 แจ้งผู้ขายให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการจัดหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้ขายปฏิบัติ
ไม่ได้ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาพิจารณาทันที
2.7 การประชาสัมพันธ์ / การตลาด
 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด เช่น การโฆษณา การแสดงสินค้า
(Road Show) ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
 หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
 ไม่นาเสนอสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพศ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
 ส่งเสริมการนาเสนอเชิงบวก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อความรูส้ ึกของสังคม
 ทบทวน
ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจอย่าง
สม่าเสมอ
2.8 การแข่งขันทางการค้า
DCC คาดหมาย ให้ธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ดาเนินการแข่งขันในตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคงไว้
ซึ่งจริยธรรม
 ประเทศส่วนใหญ่จะมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน กฎหมายเหล่านีบ
้ ังคับ
ใช้กับทุกคนในการปฏิบัติงาน การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันอาจนามาซึ่ง
ความเสียหายร้ายแรงต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องตัวธุรกิจนั้นและกลุ่มบริษัท DCC ทั้งหมด
 พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในสัญญาใดๆ ที่ทาขึ้นกับคู่แข่งซึ่งมีการระบุถึง ราคา ตลาด หรือลูกค้า
ในทางสมยอมกัน
 พนักงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การประชุมใดๆที่ทาขึ้นกับคู่แข่งนั้น เป็นไปตามจุดประสงค์
ทางกฎหมาย เช่น การประชุมของสมาคมการค้าเพื่อหารือประเด็นที่ถูกต้องตามกฎหมายฯ
 พนักงานควรได้รบ
ั อนุญาตจากกรรมการผู้จัดการก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมใดๆ
ก็ตามกับ
คู่แข่งควรเข้าใจว่าประเด็นใดทีส่ ามารถและไม่สามารถหารือร่วมกันได้
 ควรอ่านคาแนะนาด้านกฎหมาย และควรมีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในเรื่องการ
กีดกันทางการค้า
2.9 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
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การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ หรือการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
 ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายการควบคุมการค้า กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง เป็นต้น
 ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น แต่ตอ้ งไม่ขัดกับจรรยาบรรณของ
บริษัท
 การจ้างแรงงานท้องถิ่นต้องปฏิบัตติ ามที่กฎหมายแรงงานในแต่ละท้องถิ่นกาหนดไว้
 ปรีกษาผู้บังคับบัญชาหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
เมื่อเห็นว่าธุรกรรมอาจขัดแย้งกับ
วัฒนธรรม กฎหมายท้องถิ่นหรือ กฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ
 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ถึงผลการดาเนินธุรกิจที่อาจเป็นปัญหากับกฎหมายต่างประเทศนั้น
อย่างต่อเนื่อง
2.10 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
พนักงานและผู้เกีย่ วข้อง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆของบริษัท โดย
 ห้ามพนักงานใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
นอกจากได้รบั
อนุญาตจากผู้มีอานาจ และ ได้จ่ายตามราคาที่สมควร
 พนักงานสามารถใช้ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท ให้ได้ประโยชน์กับบริษัทอย่างเต็มที่ และ
ดูแลมิให้สูญหายหรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมให้กับบุคคลที่สาม
2.10.1
การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ บันทึก และรายงานข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง
 รายงานสถานภาพด้านการเงินและผลประกอบการด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์
 จัดเก็บรักษาข้อมูลอย่างระมัดระวัง และง่ายต่อการเรียกใช้ โดยข้อมูลที่เป็นความลับจะต้อง
ได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะตามที่กาหนดไว้แต่ละระดับ ตามชนิดหรือประเภทของข้อมูล
 เมื่อถึงเวลาต้องทาลาย พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดการให้มีการทาลายที่เหมาะสม ถูกต้อง กับ
ข้อมูลแต่ละประเภท
2.10.2 การใช้ และ การดูแลรักษาข้อมูลอิเลคทรอนิคส์
 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทงั้ หมดตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของพนักงาน พนักงานจะต้องไม่ติดตั้ง ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ
 พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้กาหนดไว้ เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนหรือเพื่อประโยชน์ทาง
การเมือง
 ไม่ใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปในทางที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อผู้อื่น หรือต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม
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ปกป้อง ดูแลรักษาอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการใช้งานโดยไม่ได้อนุญาต
 เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสาหรับเข้าระบบสารสนเทศของบริษัท
 ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 การทาซ้าซอฟแวร์ต้องได้รับอนุมตั ิจากบริษัทเท่านั้น
 DCC มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จาเป็นต้องได้รับอนุญาต
2.10.3 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
 บริษัท ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิชสิทธิ์ เครื่องหมายทางการ
ค้า ความลับ องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท โดยต้องปกป้องดูแล
รักษา
 บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้งานลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรซอฟแวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย
2.10.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมูลต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือข้อมูลที่หากมีการเปดดเผย
ออกไปแล้วจะทาให้บริษัทเสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีความสาคัญ
 พนักงานไม่สมควรเปดดเผยข้อมูลความลับของบริษัท
ข่าวสารของบริษัท ให้ต่อบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมายระบุ
 การเปดดเผยข้อมูลต้องทาโดยผู้ทมี่ อี านาจตัดสินใจ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจในการ
เปดดเผยข้อมูล
 ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะถือเป็นความลับของบริษัท
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่เปดดเผย
 ไม่ให้คาแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ การ
งานที่ได้รับมอบหมาย
2.11 การดาเนินการด้านการเมือง
 บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ไม่กระทาการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง
พรรคหนึ่งพรรคใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอานาจทางการเมือง
 พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวในระหว่างชั่วโมง
การทางานของบริษัทหรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น อีเมล โทรศัพท์) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอานาจ
 ไม่ใช้งบประมาณของบริษัทในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหน้าที่ทางสังคม โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอานาจ
 บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และกากับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน
การกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการกากับดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
โครงสร้างและการแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่น จานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้
ถือหุ้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3. กรรมการบริษัท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ในการเป็น
กรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกาหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
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และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง
กรรมการที่ออกตามวาระ ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดารงตาแหน่ง
ใหม่อีกครั้ง
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่ จ ะได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ บ ริ ห ารจั ด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นตาแหน่ง
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้น แต่วาระของกรรมการที่ว่าง เหลือน้อยกว่า 2 เดื อน บุ คคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
9. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
10. การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่ อ ให้ เกิ ดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ น ผู้พิ จ ารณาแล ะให้ ค วาม
เห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายกากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่
ในการบริหารบริษัท และกาหนดกลยุทธ์แผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
11. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กาหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดขั้นตอนการอนุ มัติ
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่
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12.

13.

14.

15.

16.

มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมกัน ในการกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
การกาหนดอานาจการดาเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทใช้การ
ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การกากับดูแลกิจการ และเป็นที่ปรึกษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท ฯได้ มุ่ งมั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาการประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยงกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความ
เสี่ยงในโครงการสาคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้มีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
การประชุมคณะกรรมการ กาหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการ
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้ง กาหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได้
มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตาแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน

การประชุม
8. บริษั ทฯ ให้ มี การประชุมคณะกรรมการสม่าเสมอ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ไม่น้ อยกว่า 6 ครั้งต่ อปี ) และ
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้า
9. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาในการกาหนดวาระการประชุม
10. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
11. กาหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสาคัญๆ เช่น การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
กาหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
12. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาใน
วาระนั้น ๆ
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13. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สาคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดาเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
14. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทารายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนดไว้
องค์ประชุม
จานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจานวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าว
อยู่แล้ว การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกา
กับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา
พร้อมกับนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

--รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา-(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริษัท
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จึงออกข้อกาหนดว่าด้วย “วัตถุประสงค์ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” โดยให้มผี ลตั้งแต่วันทีป่ ระกาศเป็นต้นไป

2. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้
แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” โดยพิจารณาจากกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติและประสบการณ์ รวมทัง้
เวลาที่จะทาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

3. วาระการดารงตาแหน่ง
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง และกรณี
หมดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน หากลดลงจนน้อยกว่า
จานวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบต้องติดตามให้มีการแต่งตัง้ เพิ่มเติมให้ครบจานวนที่กาหนด
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดารงตาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนดารงตาแหน่งแทน
 กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตาแหน่งต่อเมื่อ
- ครบตามวาระ
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ลาออก
- ถูกถอดถอน
- ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด
ที่กระทาด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
เป็นบุคคลล้มละลาย
เสียชีวิต
 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธรุ กิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น
-

คุณสมบัติประการสาคัญของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
4.1 กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจากัด
ไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
4.2 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือเป็นที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตัง้ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
4.3 กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4.4 กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผมู้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.5 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4.6 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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4.7 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4.8 กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.9 กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด
ที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท
10. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
11. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
12. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
13. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
15. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดดเผยไว้รายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
15.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
15.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
15.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
15.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
15.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
15.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
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15.7

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าที่
ตามกฎบัตร (charter)
15.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
17. สอบทานให้มั่นใจว่า
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น ที่บริษัทได้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6. สิทธิและอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 กาหนดให้มีระบบการควบคุมและแนวทางการตรวจสอบภายใน
สอบทานเกี่ยวกับการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประเมินผลของการตรวจสอบภายใน โดยให้มีการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบว่า มีธุรกรรมใดๆ ที่มกี ารเกี่ยวโยงกัน หรือมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือมีความเสีย่ งที่
สาคัญต่อประโยชน์ของบริษัทฯ การเสนอแนะ การป้องกัน และการลดความเสีย่ ง
6.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ อันเป็นนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทาการแก้ไขโดยเร็ว เช่น
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 มีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือบกพร่องที่สาคัญ ในระบบควบคุมภายใน
 พบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และ ทรัพยากร ว่าได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า แผนงาน
ความเคลื่อนไหวของสินค้า การผลิต การบารุงรักษา เกี่ยวกับการผลิตให้มี ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลด้วยความปลอดภัย และไม่กระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
6.4 ตรวจสอบและสอบทานเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯว่ามีอยู่จริง
6.5 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อการดาเนินการตามข้อกาหนดนี้ หรือ เสนอแนะ ความ
คิดเห็นอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
--รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา-(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศไว้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
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นโยบายการแข่งขันทางการค้า
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทฯ”)ได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคานึงถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็น
ธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จึงเห็นควรกาหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Competition Policy)
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ทาความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นโยบาย
กลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และเคารพกฎกติกาของสังคมโดยคานึงถึง
หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า และความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น รวมถึง
สนับสนุนการแข่งจันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น
แนวปฏิบัติ
1. กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทาการใดๆอันอาจส่งผลให้ เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการ
แข่งขันเสรี หรือมีผลเป็นการทาลาย ทาให้เสียหาย กีดกันหรือจากัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่น
2. การร่วมลงทุน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการ จะต้องพิจารณาว่าไม่เป็นการผูกขาดในตลาดหรือ สร้าง
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
4. พนักงานจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งใน
การดาเนินธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบธุ รกิจ เคารพกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า มีจริยธรรมทางการค้า ตลอดจนให้ความรู้แก่คู่ค้าเกี่ยวกับความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า
5. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการทาธุรกรรมและการลงทุนต้องจัดให้ มีระบบการควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าได้ดาเนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และให้นาจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย
7. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ถือเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการแข่งขันทางการค้านี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการ
คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คล จึ งได้ จัด ท านโยบายคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดย
นโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปดดเผย
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ ไม่
รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยง
ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กาหนด
“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอานาจกากับดูแล
ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทาหน้าที่ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทาเพียงเท่าที่จาเป็นแก่การดาเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้
บริษัทจะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัท
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทากา รเก็บ
รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวม หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของ
บริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทาสัญญา การทาธุรกรรมทางการเงิน การดาเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงาน
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ต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณ ภาพการทางานให้มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าฐานข้อมูล วิ เคราะห์และพัฒ นา
กระบวนการดาเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็น
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น
กลุ่มบริษัทฯ จะไม่กระทาการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯจะไม่เปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บคุ คลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะ
เปดดเผยตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั และการให้บริการแก่
เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจาเป็นในการเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินงานที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปดดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นาไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น
การเปดดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปดดเผยข้อมูล
โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดาเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจาก
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
5. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯจะกาหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้ านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริ ษัทต้องปฏิบัติตาม
นโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกาหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอน
ความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
(6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปดดเผยการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
(6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
(6.4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
(6.5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
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(6.6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
(6.7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมู ลสามารถขอใช้สิท ธิดังกล่าวข้างต้น ได้ โดยยื่ นคาร้องขอใช้สิท ธิต่อบริษั ท เป็ น ลายลักษณ์ อั กษรหรือผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกาหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท ” ด้านล่าง โดยกลุ่มบริษัทฯจะ
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดไว้
7. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัยรวมทัง้ อาจได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนด
8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯอาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯจะประกาศ
แจ้งการเปลีย่ นแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดาเนินการเปลี่ยนแปลง
9. ช่องทางการติดต่อบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66 (0) 2276-9275-80 ต่อ 330
อีเมล: dpo@dynastyceramic.com

นโยบายการคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคลนี้ อนุมัตโิ ดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

--มารุต แสงศาสตรา-(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
Whistleblower
หมายถึง ผู้เปดดเผยข้อมูล การแจ้งการกระทาที่ผิดปกติอันเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็นสัญญาณในการเตือนให้ผู้อื่นได้ยินหรือ
ทราบเรื่องราว แต่ในการเงิน หมายถึง คนที่เตือนให้ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับบริษัท มี การพบความไม่ชอบมาพากล การ
ทุจริต โดยอาจเป็นการเตือนให้ผู้บริหารของบริษัททราบ
โครงการ Whistleblower ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจ บริษัทได้จัดทาคู่มือระเบียบเกี่ยวกับการทางานและจรรยาบรรณ รวมถึงการกาหนด whistleblower Policy ซึ่ง
เป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการร้ อ งเรี ย น ในเรื่ อ งการกระท าที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท หรื อ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท และสังคมส่วนรวม
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

ปลูกฝังค่านิยม (Values) ในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดต่างๆ
ให้ความรู้ความเข้าใจ (Education) เช่น กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับข้อร้องเรียน สื่อสารเชิงเล่าเรื่อง หรือ การ์ตูน
สร้างกลไกการป้องกัน (Prevention) หาพันธมิตรร่วม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ Whistleblower เช่น Work shop
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น (Anti-corruption)

ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงิ นเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะ
ให้ข้อมูล ช่วยเหลือ ในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการ
ฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็นพยานการให้ถ้อยคา หรือ การให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน
1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
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2.
3.
4.
5.

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลกลาง
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

วิธกี ารร้องเรียน
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ทาเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน
4. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปดดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่า มีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็นต้อง
เปดดเผยตัว ผู้ร้องเรียน แต่หากเปดดเผยตนเองจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท โดยการไม่เปดดเผยชื่อและให้ความเป็น
ธรรม รวมทั้งทาให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงาน
หรือคณะทางานสอบสวนตามระเบียบบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือคณะทางานสอบสวนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล
หรือ ขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี้
 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ DCC Group กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ของ DCC จะเสนอเรื่องพร้อม ความเห็นและกาหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอานาจดาเนินการ
ในบริษัทพิจารณาดาเนินการ
 ในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท
ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 ในกรณี ที่ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ ใดผู้ ห นึ่ ง จะเสนอวิธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
ความคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปดดเผยตนเองได้ ถ้าเห็นว่าจะทาให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ตนเอง แต่ต้อง
มีหลักฐานที่สามารถระบุข้อเท็จจริงมากเพียงพอที่จะทาให้เชื่อได้ว่า มีการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น แต่หากผู้ร้องเรียน เลือกที่จะเปดดเผยตนเองก็จะทาให้ผู้รับข้อร้องเรียน
สามารถดาเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
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2.

3.

4.

5.

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทถือเป็นความลับ จะเปดดเผยเท่าที่จาเป็นเท่านั้น โดยจะคานึงถึงความเสียหายและ
ความปลอดภั ย ของผู้ ร้ อ งเรี ย น แหล่ งที่ ม าของข้ อ มู ล หรื อ บุ ค คลต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยผู้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ไว้เป็นความลับ ไม่เปดดเผยต่อผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถือ ว่า
กระทาผิดวินัย
ผู้ร้องเรียนสามารถขอให้บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครอง หรือบริษัทจะกาหนดไว้เลยก็ได้ หากเห็น ว่าเป็นเรื่อง
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือวามไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ร้องเรียนและต่อองค์กร
พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
กับบุคคลอื่น โดยมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการที่บุคคลนั้นถูกฟ้องร้อง ดาเนินคดี เป็นพยาน
ให้ถ้อยคา หรือได้ความร่วมมือใดๆต่อศาลหรือต่อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อกับความผิดตามกฎหมาย ถือ
เป็นการกระทาผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นถือเป็นการกระทาที่ผิด
ตามกฎหมาย
ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อน จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมเป็น
ธรรม

แนวการปฏิบัติการร้องเรียนและให้ข้อมูล
การร้องเรียน
1. ระบุข้อร้องเรียนที่ต้องการให้พิจารณาให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณอย่างไร เช่น กฎหมายอาญา
กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบพนักงาน ระเบียบการจัดหา เป็นต้น โดยต้องมีข้อมูลเพียงพอที่ให้เกิดความเชื่อถือได้
2.

หลักฐานต้องสอดคล้องกับข้อร้องเรียนหรือหลักฐานที่เพียงพอ
โดยต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืน เกิดขึ้นจริง
เช่ น ชื่อ ผู้ฝ่ าฝืน และผู้เกี่ ยวข้ อง (ถ้ามี ) เวลาและสถานที่ เกิ ดเหตุ การณ์ ลั กษณะการฝ่ าฝืน ผลกระทบที่ เกิด ขึ้ น
หน่วยงานหรือบุคคลที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมถึง ภาพถ่าย เอกสารหรือหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3.

การร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หากต้องการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาสามารถทาได้โดยร้องเรียนไปยังผู้ รับข้อร้องเรียนตามที่ระบุไว้ใน Whistle blower
Policy

การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน
1. การรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อมีการร้องเรียนให้ผู้รับข้อร้องเรียนต้องแจ้งให้สานักงานตรวจสอบทราบในเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อ
ดาเนินการเสร็จสิ้นให้สรุปผลการดาเนินการโดยละเอียดต่อสานักงานงานตรวจสอบข้างต้นเพื่อสอบทานว่ามีการ
ปฏิบัติตามระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะได้รวบรวม จัดเก็บเป็นสถิติ
2.

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
2.1 กรณีไม่ต้องแต่งตั้ง “คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง”
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-ถ้าเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ผู้รับข้อร้องเรียนพิจารณาและ
สรุปผลให้สานักงานตรวจสอบทราบ โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อ
ร้องเรียน
2.2 กรณีต้องแต่งตั้ง “คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง”
-ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานผู้รับข้อร้องเรียนต้องพิจารณาแต่งตั้ง “คณะทางาน
งานตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพื่อทาการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม
-คณะทางานที่ตั้งขึ้นควรประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มาจากหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อร้องเรียนนั้นและต้องไม่มีส่วนได้เสีย โดยตรงในเรื่องดังกล่าว
-คณะทางานต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน 60 วัน หรือหากมีเหตุจาเป็น ก็สามารถขออนุมัติขยายเวลาต่อ
ได้โดยให้ยื่นขอต่อ กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการในแต่ละสายงานได้
3. การกระทาผิดจริงตามข้อร้องเรียน
เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากผู้รับข้อร้องเรียน เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าได้มีการกระทาทุจริต / ผิด
กฎหมายโดยพนักงานของบริษัทฯ ให้ส่งเรื่องให้กับฝ่ายบุคคล เพื่อดาเนินการประสานงานแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีทุจริตฯ” และส่งสาเนารายละเอียดให้กับสานักงานตรวจสอบทราบ
4.กรณีที่ผู้รับข้อร้องเรียนมีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียน
ผู้รับข้อร้องเรียนต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณานั้น และให้ส่งเรื่องให้ผู้รับข้อร้องเรียนผู้อื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและ
สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนได้แทน
5.กรณีไม่ได้รับการตอบรับจากการร้องเรียน
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปดดเผยชื่อของตนเองหากล่วงพ้นเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้ร้องเรียนแล้วยังไม่มีการตอบรับใดๆ
จากผู้รับข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนเพิ่มเติมไปยังช่องทางอื่นที่กาหนดไว้ได้
6.การแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเรียน
6.1 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปดดเผยชื่อของตนเอง
เมื่อผู้รับข้อร้องเรียน หรือ “คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง ” (แล้วแต่กรณี) ได้ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรี ยนทราบ
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่สรุปผล
6.2 กรณีที่ได้มีการร้องเรียนผ่านทาง Website รับข้อร้องเรียน จะมีการรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบในแต่ละ
ขั้นตอน
7. การรักษาความปลอดภัยของระบบ
7.1 ดาเนินการโดยสานักงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
7.2 การใช้งานโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มีอุดมการณ์ในการดาเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสาคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษั ทภิบาลที่ดี และ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทได
นาสตี้ฯ
บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และกาหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ดาเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่ าว ซึ่งครอบคลุม
ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกาหนดในการ
ดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุ รกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทา “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
นิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น
“บริษัท” หมายถึง ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ
“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) รวมตลอดจนบริษัทใดก็ตามที่บริษัทเข้าถือหุ้นต่อไป
ภายหลังจากที่นโยบายนีม้ ีผลใช้บังคับแล้ว เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
คอร์รัป ชั่ น (Corruption) หมายถึ ง การติ ด สิ น บนไม่ ว่าจะอยู่ ในรูป แบบใดๆ โดยการเสนอให้ สั ญ ญา มอบให้ ให้ ค ามั่ น
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
เป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้
รวมถึงการให้สินบน การรับสินบน จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจกับ
บริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตาแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อานาจในหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบ
รวมตลอดจนการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
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นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
3. สร้างจิตสานึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น รวมทั้ง เปดดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่สาธารณชนทราบ
4. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ และให้มีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุม ภายใน และระบบบริห ารความเสี่ ย งเพื่ อให้ มั่ น ใจว่าเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด มี ค วามรัด กุ ม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนด และ ทบทวนให้มีระบบ
และให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แนวทำงปฏิบัติ
6. กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องนานโยบายต่ อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร
7. พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นต้องแจ้งให้
ผู้บั งคับบัญ ชา หรือบุคคลที่ รับผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประพฤติมิชอบในองค์กร
8. กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น จะไม่ถูกลด
ตาแหน่ง ลงโทษ แม้การกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
9. ส่งเสริม สนั บ สนุ น สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึ กอบรม พั ฒ นาศักยภาพให้ กับ พนั กงานในหน่วยงาน รวมทั้ ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่าเสมอ
10. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
(1) บริษัทได้กาหนดให้มีประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปีใหม่หรือ
โอกาสอื่ น ใดเพื่ อ สร้ างบรรทั ด ฐานที่ ดี ในการด าเนิ น ธุรกิ จ โดยสื่ อ สารไปยั ง กรรมการ ผู้ บ ริห าร
พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
(2) พนักงานมีหน้าที่ชื้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ นโยบายไม่รับ
ของขวัญ ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
(3) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบ
ถึ งประกาศ นโยบายไม่ รั บ ของขวั ญ และได้ น าสิ่ งของมามอบให้ แ ล้ ว หรื อ พนั ก งานตกอยู่ ใน
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือ
องค์กรนั้น ๆ พนักงานควรปฏิบัติ ดังนี้
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(ก) ไม่ เกิ น 3,000 บาท (สามพั น บาท) ผู้ รับ จะต้ อ งรายงานการรับ ของขวัญ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์ ต่อผู้บังคับบัญชา โดยใช้รายงานตาม “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกานัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดของบริษัท”
(ข) เกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชาก่อนตัดสินใจรับ ถึงแม้
จะระบุเป็นของส่วนตัว แต่มีเหตุผลต้องรับเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี และ เมื่อรับแล้วให้ส่ง
มอบของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ แก่ผู้บังคับบัญชา โดยใช้รายงานตาม “แบบรายงานการ
รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท”
(4) ในกรณี ที่ ผู้มีอานาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญ ชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกานัล หรือ
ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดาเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่แผนกธุรการ
หรือสานักงานใหญ่ และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท
(5) ของขวัญหรือของกานัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สาคัญๆ ของ
บริษัท เช่น การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรม ช่วยเหลือสั งคม ฯลฯ อนุญาตให้
บุคลากรทุ กระดับรับ แทนบริษั ทฯ ได้ โดยให้ รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญ เหล่านั้น ตาม
“แบบรายงานการรับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด”
ทั้งนี้ให้ฝ่ายธุรการหรือสานักงานใหญ่ จัดทาสรุปการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติรายการ
รับของนั้นๆ
11. การดาเนินการด้านการเมือง (Political Contributions)
(1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทาการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง
พรรคหนึ่งพรรคใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอานาจทางการเมือง
(2) พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวในระหว่างชั่วโมง
การทางานของบริษัทหรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น อีเมล โทรศัพท์) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอานาจ
(3) ไม่ใช้งบประมาณของบริษัทในการดาเนิน กิจกรรมทางการเมือง หรือหน้าที่ทางสังคม โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอานาจ
(4) บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
12. การบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่า การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
13. การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships)
บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติว่าเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและ
ชื่อเสียงของบริษัท ทั้งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น
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14. การจ่ายค่ าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึ ง ค่ าใช้ จ่ ายจานวนเล็ ก น้ อ ยที่ จ่ายให้ แ ก่
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐอย่ างไม่เป็ นทางการ และเป็ น การให้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าเจ้าหน้ าที่ ข องรัฐจะด าเนิ น การตาม
กระบวนการ หรือ เป็น การกระตุ้น ให้ ดาเนิ น การรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้ นไม่ต้ องอาศัย ดุล พิ นิจ ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้
ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดาเนินการ
ใดๆ และไม่ยอมรับการกระทาใดๆ เพื่อแลกกับการอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
15. การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door)
เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ (Government Official) หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของ รัฐ/
นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทางานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์
หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร กากับ ดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล โดยผลของ
การกระทานั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกาหนดนโยบายเอื้อประโยชน์
เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทางานให้
บริษัทไม่มีนโยบายจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังอยู่ในตาแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร เว้นแต่จะพ้น
จากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) และมีข้อ
ห้ามในการทาหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้อานาจในทางมิชอบ หรือ ประเด็นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
เช่น การเปดดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด การ lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ
การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานเดิมที่เคยสังกัด
16. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ พนั ก งานในองค์ ก รทุ ก ระดั บ ต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ มี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท การดาเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลอยู่บน
พื้นฐานของการกระทาเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ขั ดต่อจรรยาบรรณของบริษัท กฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการกระทาหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคลากร
ดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางตามที่บริษัท กาหนด
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality)
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัตติ ามระเบียบของ
บริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ดังนี้
➢ ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอานาจอนุมัติธุรกรรม
➢ ต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานการจ่ายเงินโดยถูกต้อง
➢ ต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินว่า ผู้อนุมัติการจ่ายเงินมีอานาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบ
ข้อบังคับก่อนที่จะจ่ายเงิน
➢ ฝ่ายบัญชีตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ว่ามีความถูกต้องและสามารถนาเอาค่าใช้จ่ายนั้นไป
บันทึกบัญชีได้
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กำรสื่อสำร
บริษัทสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านการประชุม
พนักงานเป็นประจาสม่าเสมอ แจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทาง Website ของบริษัทและรายงานประจาปี เป็นต้น
กำรลงโทษและกำรแจ้งผลกำรดำเนินกำร
1. การลงโทษพนั กงานที่ก ระทาผิด ให้เป็ นไปตามระเบียบการลงโทษทางวินั ยของบริษั ท และ/หรือ โทษทาง
กฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทา และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
2. หากกรณีผู้กระทาผิดเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือ
ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการพิจารณากาหนดโทษตามที่เห็นสมควร และ/หรือให้ดาเนินการตามกฎ ระเบียบว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
3. กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดาเนินการให้ทราบเป็น ลายลักษณ์
อักษร
กำรติดตำมและทบทวน
1. บริษัทกาหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจาทุกไตรมาส เพือ่ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงด้านทุจริต
คอร์รัปชั่น
2. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้หน่วยงาน Compliance Unit มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎหมายและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นประจาสม่าเสมอ แต่หากตรวจพบประเด็นที่
เป็นสาระสาคัญต้องรายงานโดยเร่งด่วน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจาทุกไตรมาส

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
--มารุต แสงศาสตรา-(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร

สานักเลขานุการบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน กากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา นายทศพร บรรยงค์เวทย์ และ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ (เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน) เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
บรรลุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมอย่างสม่าเสมอครบทุก
ท่ า น จ านวน 4 ครั้ ง และเพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลงานตรวจสอบให้ มี ค วามเที่ ย งธรรมและเป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยจั ด การ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้ง
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปดดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการประชุมได้ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจาปี 2564
โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและฝ่ายจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งได้ซักถามและได้รับคาชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสาคัญ
เพื่ อ ให้ ได้ งบการเงิน ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พบั ญ ชี แ ห่ งประเทศไทยที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเปดดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม
เมื่อสอบทานเป็นที่พอใจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกล่าวเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อน
นาเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการสอบทานการประเมิ นระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ที่ ได้ ป รั บ ป รุ งให ม่ แ ล ะ ระ บ บ งาน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานตามข้อกาหนดการควบคุมภายในและอานาจหน้าที่ดาเนินการของบริษัทมีความเห็น ว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในและระบบงานคอมพิ วเตอร์ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมกับ การด าเนิ น งานตามสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตที่เป็นสาระสาคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนพบว่าผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายใน
ด้าน การพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กรตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถ กาหนด กลยุทธ์และวางแผนได้สาเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพิจารณาได้จาก
สรุป ผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจในการกาหนด
มาตรการแก้ไขติดตามผลทาให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องพบว่าหน่วยงานได้มี
การปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับที่กาหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ ในกรณีที่มีการปฏิบัติต่างไปบ้างก็จะมีการ
ติดตามให้แก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้มีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสเพื่อให้มีการศึกษาและให้ความเห็ นต่อการกาหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พบว่ามีการปฏิบัติสอดคล้ องกับข้อกาหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นสาระสาคัญให้ลดลงเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งเห็นได้จากผลการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระชับ รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทางาน โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นประจาทุกไตรมาส โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปดดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด ซึ่งได้เปดดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอแล้ว
7. การส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษั ท ฯมี ค วามมุ่ งมั่ น ในการบริห ารงานโดยยึ ด หลั ก ในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม อีกทั้งยังมีช่องทางการร้องเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ
โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น และ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 บริษัทฯได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก แนว
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่อง
เป็นสมัยที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่าง
โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
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ย่อย และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติแต่งตั้ งและ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
และจากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกาหนดไว้อย่างครบถ้วน
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสีย่ ง ที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดาเนินงานโดยมีระบบการกากับดูแลกิจการที่
ดี มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด(มหาชน)

พลเอก

--ยุทธศักดิ์ ศศิประภา-(ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จ ากั ด (มหาชน) ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและ ก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีนายมารุต แสงศาสตรา เป็นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน นายมนต์รัก แสงศาสตรา
และนายจารุวัตร ไตรถวิล เป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุม
พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่าเสมอ โดยมีเรื่องสาคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้
 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ทดแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถื อ
หุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่
1 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ
ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
นายจารุวัตร ไตรถวิล นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ และนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี้) ได้พิจารณา
รายชื่อ บุ ค คลที่ ก รรมการบริษั ท เสนอจานวน 4 ท่ าน ซึ่ งเป็ น กรรมการเดิ มที่ ค รบก าหนดออกตามวาระ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายจารุวัตร ไตรถวิล นายชนินทร์ ศุภภิญโญ
พงศ์ และนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา
 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์ การพิ จารณาค่าต อบแทน
กรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 กาหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน และนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจาปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี
2565 และนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2564 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ใน
อัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล เป็น
ประจาทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานให้
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัตหิ น้าที่ครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอใน
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

--มารุต แสงศาสตรา-(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน โดยมีนายมารุต แสงศาสตรา (กรรมการ) ทา
หน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ นายมนต์รัก แสงศาสตรา (กรรมการ) และ นายจารุวัตร ไตรถวิล
(กรรมการ) ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ปี 2564 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม
2 ครั้ง ซึ่งผลสรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสาคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกากับดูแลกิจการ
o บริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี 2560 (CG Code 2017)
ซึ่งจัดทา โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัตอิ ยู่ โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน
o กากับดูแลการกาหนดหลักเกณฑ์การเปดดโอกาสให้ผถ
ู้ ือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจาณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี
2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
o ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ซึ่งยังคงยืดมั่นปฏิบัติให้เป็นกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการเห็นชอบทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเนื้อหานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น
3. รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการและโครงการความยั่งยืนของทีมงานดูแล
งานกากับดูแลกิจการ ปี 2564
4. รับทราบผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจาปี2564 คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการได้รับทราบผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจาปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับดีมาก (Very Good)
5. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
o รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องปี 2564
o รับทราบการต่ออายุสมาชิกรอบทีส
่ อง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) ซึ่งครบกาหนดวันที่ 6 มกราคม 2565
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เน้นย้าความมุ่งมั่นในการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการด้าน
ความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สาคัญในการบรรลุความเป็นเลิศด้านการดาเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับความ
ไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีสว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งนาธุรกิจไปสูก่ ารเติบโตอย่างยั่งยืน

--มารุต แสงศาสตรา-(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
ประกอบด้วยสมาชิกจานวนทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีนายจารุวัตร ไตรถวิล ดารงตาแหน่งประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายมนต์รัก แสงศาสตรา นายมารุต แสงศาสตรา และนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
สาหรับขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้เป็นไปตาม กฎ
บั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ภายใต้ ก รอบการบริ ห าร ความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร ในรอบปี 2564 ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ ประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบ
องค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสาคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้
1. กาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และ
การ ดาเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน และโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า ระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสาคัญ มีแนวทางในการ
กาหนด มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสีย่ ง ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัตใิ ช้ได้จริง เพื่อลดทอน ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทา รายการความเสี่ยงองค์กร ประจาปี 2564 โดยกาหนดให้
สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ เป้าหมายองค์กร รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
4. สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและดาเนิน
นโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดรับกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การดาเนินตามนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อ บังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

--จารุวัตร ไตรถวิล-(นายจารุวัตร ไตรถวิล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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