
                                       
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
 (แบบ 56-1 One Report) 

       2564 
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 

รอแบบปกจากเต๋ง 

   

 
 
 
 



2 

 

สารบัญ                       หน้า 

 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน        

1.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท      4 
2.  การบริหารจดัการความเสี่ยง        24  
3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน       27 

 4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
                (Management Discussion and Analysis: MD&A)             44 

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูส าคัญอืน่       51 

ส่วนที่ 2  การก ากับดูแลกิจการ  

 6.  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ       53 
 7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ และข้อมลูส าคัญเกีย่วกับคณะกรรมการ 
       ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ      68  

8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากับดูแลกิจการ    85  
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน      97  

ส่วนที่ 3  งบการเงิน         101 

ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล      155 
เอกสารแนบ 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายใหร้ับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายใหร้ับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  
เลขานุการบริษัท        156 

2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย      174 
3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ของบริษัท (compliance)       175 
4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 176 
5 นโยบายและแนวปฏิบติการก ากับดูแลกิจการฉบับเตม็ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที ่

บริษัทได้จดัท า         177 
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ       211 
7   รายงานคณะกรรมการชุดย่อย       214 

 
 
 
 
 



3 

 

สารจากประธานกรรมการบริหาร 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ในปี 2564 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการชะลอตัว การคาดการณ์ของหลายส านักประเมินตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 
ท้ังปีอยู่ท่ี ร้อยละ 1 ถึง 1.3 โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 ท่ี GDP ติดลบร้อยละ 0.3 ปัจจัยหลักมาจากโรคระบาด COVID-19 ซ่ึงท าให้
เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ถึงแม้ว่ายอดขายในปี 2564 จะลดน้อยลงกว่าปีก่อนร้อยละ 1.2 แต่ด้วยความร่วมมือของพนักงานบริษัทฯทุก
ฝ่าย ประกอบกับโครงสร้างของบริษัทฯท่ีมีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจสูง สามารถปรั บตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจได้ดี ตั้งแต่
กระบวนการผลิตจนถึงจุดขายทั้ง 203 สาขา   ท าให้บริษัทฯ ผ่านพ้นปี 2564 มาด้วยผลก าไรที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
 
นอกจากบริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องให้มีขนาดและความหลากหลายท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าแล้ว ปัจจัยหลักในการปรับตัวให้
เข้ากับสภาวะโรคระบาดและเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวน้ัน มาจากการท่ีบริษัทฯบริหารจุดขายท้ังหมดด้วยตัวเองท าให้ควบคุมค่าใช้จ่ายและ
บริหารประสิทธิภาพในระบบงานได้อย่างละเอียด และด้วยความท่ีสาขามีจ านวนมากเป็นสาขาขนาดกลาง -เล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีทุกภาค
ของประเทศไทย ท าให้เข้าบริการลูกค้าทุกระดับถึงบ้าน ร้านค้า โครงการต่างๆและปดดการขายได้รวดเร็ว 
 
แนวทางในการด าเนินงานส าหรับปี 2565 ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้พัฒนากระเบื้องพอร์ชเลน (Porcelain) ซ่ึงมีคุณสมบัติดูดซึมน้ า
ต่ า มีความทนทานสูง และด้วยราคาท่ีสามารถแข่งขันในตลาดเทียบเท่ากระเบื้องน าเข้าจากต่างประเทศ  เพื่อลดความเสี่ยงในการเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดของกระเบื้องน าเข้าท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีท่ีผ่านมา ทางด้านการบริหารจัดการสาขา บริษัทฯได้พัฒนา
ระบบการเติมสินค้า (Stock Replenishment) เพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายล่วงหน้าตลอดเวลา และก าลังพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลหน้า
งานเพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้ข้อมูลมหาศาลท่ีท าอยู่แล้วแต่ยังคงน ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่มาก และเสียเวลาในการ
รวบรวม มาจัดรูปแบบ แสดงผล และที่ส าคัญสามารถก าหนดแผนงานการท างานตามกลยุทธ์ของช่องทางต่างๆ เพื่อให้การบริการเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วและถูกจุดมากขึ้นอีกด้วย 
 
ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของสาขา บริษัทฯมีแผนงานท่ีจะเพิ่มจ านวนโชว์รูมอีก 10 แห่ง จากปัจจุบันท่ีมีจ านวน 60 
แห่ง นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากขึ้นแล้ว บริษัทฯยังได้เพิ่มพื้นท่ีในโชว์รูมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม 400 ตาราง
เมตรเป็นอย่างต่ า 1,000 ตารางเมตร เพื่อให้พันธมิตรในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมาเช่าพื้นท่ี   สร้างความหลากหลาย  เพิ่มการสัญจร 
(Traffic) ให้กับสาขาของไดนาสตี้อีกด้วย การซ้ือท่ีดินสาขาใหม่ การย้ายสาขาท่ีหมดสัญญาเช่า บริษัทฯได้ศึกษาถึงเงินลงทุน ต าแหน่ง
ท่ีตั้ง และรายได้ท่ีสามารถสร้างได้จากการลงทุนน้ันๆอย่างถี่ถ้วน นอกเหนือจากการสร้าง Traffic ส าหรับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ด้วยต า
แหน่างสาขาของไดนาสตี้ อยู่บนถนนเส้นหลักท่ัวประเทศไทย บริษัทฯยังได้เพิ่มพื้นท่ีให้เช่าประกอบธุรกิจจ าพวกร้านอาหาร ร้ านกาแฟ 
ปั๊มน้ ามัน Charging Station ร้านซ่อมรถยนต์  ร้านขายของฝาก ไว้ส าหรับจุดพักรถท่ีเราจะใช้ชื่อว่า   Dynasty PARK   โดยเริ่มท่ีสาขา
ในจังหวัด นครปฐม หาดใหญ่   สุราษฎร์ธานี อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ และ 
เชียงใหม่ คาดว่าโครงการแรกจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2565 น้ี 
 

ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาถึงนโยบายในการท างานทุกภาคส่วนอย่างละเอียด เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาประสิทธิภาพ และ เพิ่มศักยภาพ
ในการท าก าไรอย่างยั่งยืนและมั่นคงเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                 
              มารุต แสงศาสตรา 
          ประธานกรรมการบริหาร 
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ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1.โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ     
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม วัฒนธรรม แผนงานและกลยุทธ ์ขององค์กร 

วิสัยทัศน ์(DCC Group Vision) 
 

“ เป็นผู้น าด้านกระเบื้องเซรามิค โดยมีสาขาทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ” 

พันธกิจ (DCC Group Mission) 
ต่อประเทศ เป็นองค์กรสรา้งสรรค์ระบบการผลิตที่มีคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 

และมตี้นทุนต่ าเพื่อให้บริการสินคา้ดีในราคาประหยดั 
ต่อลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกคา้หลากหลาย โดยผ่านสาขาท่ีกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย  

ด้วยคุณภาพดรีาคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก  มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย  ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง 
ต่อผู้ถือหุ้น มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีดีแกผู่้ถือหุน้ 
ต่อพนักงาน ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน  มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ พัฒนา

ทักษะพนักงาน  พัฒนาความสามารถหลัก  ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาระบบเครือข่าย 
ต่อคู่ค้า ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
ต่อสังคม ยึดมั่นในความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
ค่านิยมขององค์กร (DCC Group Values) 

D Differentiation    การสร้างความแตกต่าง  
C Cost Leadership   เป็นผู้น าดา้นต้นทุนต่ า  
C Continuous Improvement  การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
T Total Management System  การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม  
T Trustworthy Product Quality ความคุ้มค่า คุม้ราคา  
O On Time Delivery   การส่งมอบสินค้าตรงเวลา  
P Profit, People, and Planet  ก าไร, สังคมและสิ่งแวดล้อม  

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
1. ลงพื้นที่จริง รับรู้ของจริง 
2. พึ่งพาตนเอง พัฒนาทักษะ 
3. ใช้จ่ายคุ้มค่า ลดความสญูเปล่า 
4. ใส่ใจคุณภาพ ตรวจสอบทุกขั้นตอน 
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5. ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกลู 
6. ท างานสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกัน 
7. ไม่ปกปดดความผิด ไม่ปดัความรบัผิดชอบ 
8. ความรู้ต่อยอด ถ่ายทอดถึงกัน 
9. ช่วยคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงต่อเนื่อง 
10.ความเห็นแตกตา่ง ทางเลือกมากข้ึน 
11.ท างานปลอดภัย ป้องกันตนเอง 
12.ส่งเสริมคนดี ขจัดคนเลว 
13.ควบคุมความเสี่ยง เลี่ยงความสูญเสีย 

 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ส่วนของโรงงาน   
 การผลิตกระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ่ 

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา สัดส่วนกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x120, 80x80, 40x80 มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยทาง
โรงงานได้ท าการปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้สามารถรองรับการผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต 
 การเร่ิมโครงการพลังงานทางเลือก Solar Rooftop 

บริษัทฯ ในเครือได้มีการลงนามในสัญญา เพื่อท าการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มท าการใช้พลังงานทดแทนได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะส่งผลให้ทางบริษัทลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,700 ตันคาร์บานไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (tonCO2eq) ต่อป ี
 การเร่ิมโครงการควบคุมกระบวนการด้วยระบบ IoT (Internet of Things)  

การติดตั้งระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อติดตามและแสดงผลการท าการของเครื่องจักร ส่งผลให้มีเกิดผล
ประหยัดด้านการใช้พลังงาน โดยได้ร่วมโครงการกับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบของ
โครงการ 
ส่วนของส านักงานใหญ่ 
 การท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“RCI”) บริษัทย่อย เพ่ือเพิก

ถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ได้พิจารณาและอนุมตัิเข้าท าค าเสนอซื้อเพื่อ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI (บริษัทย่อย) ออกจากการเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ้นใน RCI เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 566,692,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 91.87 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
RCI) และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นส่วนที่เหลือใน RCI รวมเป็นจ านวน 50,147,341 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI) ในราคา 3.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาทีไ่ม่ต่ ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่ค านวณตามหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขจดัประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ RCI เนือ่งด้วยบริษัทฯซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RCI ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพ้ืน กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกันกบั 
RCI รวมถึง ปัจจุบัน ทั้งสองบริษทั มิได้มีการด าเนินงานที่แยกจากกนัและอสิระต่อกัน เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนักงาน ส านักงาน ร่วมกัน  
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หลังท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพือ่เพิกถอน RCI บริษัทฯ ได้หุน้สามญัเพิม่เป็นจ านวน 40,700,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
6.60 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI รวมทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่เดิม 566,692,024 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 91.87 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามญัใน RCI ทั้งสิ้น 607,392,820 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 98.47 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI และท าให้ RCI มีผลเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยฯ์ เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ RCI ได้แจ้งยกเลิก บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) - Thailand 
Securities Depository Co., Ltd. เป็นนายทะเบียนหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  
 การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จ านวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี
ก าหนดการใช้สิทธิปีละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
คือ วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ใน
กรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว)  
 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก จ านวน 703,438,699 หน่วย 
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 703 ,438,699 หุ้น ราคาตามบัญชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 70,343,869.90 
บาท ท าให้ทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท เป็น 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและเรียกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งที่สอง จ านวน 967,509,538 
หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 967 ,509,538 หุ้น  ราคาตามบัญ ชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 
96,750,953.80 บาท ท าให้ทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 723 ,143,265.70 บาท เป็น 819,894,219.50 บาท บริษัทจด
ทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จ านวน 926 ,669,071 
หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 926 ,669 ,071 หุ้น ราคาตามบัญ ชี (Par Value) หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 
92,666,907.10 บาท ท าให้ทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 819 ,894,219.50 บาท เป็น 912,561,126.60 บาท บริษัทจด
ทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
 การปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) 

 โดยได้ด าเนินการให้สอดคลอ้งตามข้อก าหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
5/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีการก าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อรักษา
หรือปกปดดข้อมูล ปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับ โดยก าหนดผู้สามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และการรักษา
ความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ให้ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือถูกท าลาย รวมถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและ
เรียกใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการท างาน 

 บริษัทยังคงเป้าหมายและเน้นเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานให้สอดคล้องในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกในแต่ละส่วนงานตลอด
ทั้งปี โดยเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
        



7 

 

ส่วนของสาขา 
 การจัดการสินค้าคงคลังระบบ Push 

 โดยใช้ข้อมูลการขาย เติมสินค้าขายดี เคลียร์สินค้าไม่เคลื่อนไหว เพื่อจัดท าโปรโมช่ัน ท าให้สามารถบริหารจัดการ
พื้นที่เก็บสินค้าของสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเต็มพร้อมขายตลอดเวลา ลดการโอนสินค้าระหว่างสาขา ลดการรอสินค้า
จากโรงงาน ลดโอกาสการเสียการขาย เหล่านี้ ล้วนเป็นต้นทุนแฝงท้ังสิ้น 
 การรวบรวมข้อมูลกลุ่มลูกค้าให้เป็นระบบ 

 งานข้อมูลร้านค้า ท าให้บริหารเครดิต บริหารวงเงิน ด้วยข้อมูลทางการตลาดที่ครบถ้วนเป็นรายร้านค้า จึงสามารถท า
ให้ตดิตามยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายส่งปีนี้ เพิ่มขึ้น 6.06% 
 งานข้อมูลผู้รับเหมา ด้วยการพัฒนาข้อมูลเป็นรายบุคคล ท าให้สามารถติดตามได้อย่างโดดเด่นท่ีสุด ส่งผลให้ยอดขาย
กลุ่มผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น 15.31% 
 การใช้ข้อมูลสื่อ Online ในการประชาสัมพันธ์ 

 ทีมออกแบบของบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูล รูปภาพ คีย์เวิร์ด ต าแหน่งสถานท่ี ความครอบคลุมของเพศ อายุ อาชีพ ที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แบบ Offline อีกท้ัง ค่าใช้จ่าย Online สามารถประเมินผลงาน
เป็นตัวเลจการเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ท าให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 การจัดการงานติดตามโดยใช้ LINE 

 สืบเนื่องจากการใช้ชีวิตแบบ New Normal ลดการเดินทางของผู้บริหารฝ่ายขาย  เทคโนโลยีจึงมีส่วนส าคัญ ซึ่ง
บริษัทฯใช้ LINE ในการสื่อสาร การรายงานข้อมูลหรือการสั่งงานต่างๆ  เช่น เป้ายอดขาย จ านวนพนักงาน การก าหนด
แผนงานรายวัน การรายงานผลสรุปงาน ท าให้สามารถติดตามงานของทุกสาขา กว่า 200 สาขา ได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว อีกทั้ง
หากพบสิ่งผิดปกติ สามารถเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที ส่งผลให้สาขาที่เคยมียอดขายท่ีต่ ามีค่าเฉลี่ยของยอดขายที่สูงข้ึน 
 การขยายสาขาและปรับปรุงภาพลักษณ ์

บริษัทฯ ยังคงมองหาท าเลเพื่อเพิ่มสาขาใหม่ และย้ายที่ตั้งสาขาใหม่เพื่อทดแทนสาขาเดิมที่ไม่สามารถต่อสัญญาการ
เช่าพื้นที่ได้ เพื่อให้ไดนาสตี้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสาขา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงท าให้ชะลอการลงทุนลง   
 พ้ืนที่ให้เช่าและศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทได้เดินหน้าตามแผนงานในการเปดดพื้นที่ในสาขาให้ผู้ผลิตและน าเข้าวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างรายอื่นๆเช่า เพื่อจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจรในในอนาคต  ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 นี้ 
บริษัทฯได้เปดดให้เช่าพ้ืนท่ีไปแล้ว ใน 86 สาขา ประมาณ 50,415 ตรม. 
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 การรับรองมาตรฐานและรางวัลที่ส าคัญ 

 บริษัทฯได้รับรางวัล Best Company Performance Awards จากงาน SET Awards 2021 เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2564 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทซึ่งนับเป็นปีแรก
ที่ได้เข้าเสนอช่ือและได้รับรางวัล 

      
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป และ อาร์ซีไอ ทั้งหมดได้รับหนังสือรับรอง “เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตในประเทศไทย” จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากนโยบายกระทรวงการคลังและสภา
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ส่งเสริมความ
แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยและยกมาตรฐาน MiT (Made in Thailand) 

            
 

 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) สาขา อ านาจเจริญได้รับเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่น า
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) น ามาใช้ในสถานประกอบการ 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย  

 รายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิก ท่ีผลิตเอง โดยบริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 

 รายได้จากการจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิกและกาวยาแนวที่ซื้อจากบริษัทย่อย (บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ จ ากดั
(มหาชน)) และ รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิก ที่ซื้อจากบริษัทย่อย บริษัท โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 
จ ากัด(มหาชน) มาจ าหนา่ยต่อให้แก่ลูกค้าโดยบวกก าไรจากราคาส่งที่ซื้อจากบริษัทย่อยดังกล่าว 

 รายได้จากการจ าหน่าย กาวยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย และ อุปกรณ์อื่น ที่ซื้อมาขายไป 

 รายได้อื่น ๆ เช่น ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น , ดอกเบี้ยรับ , ก าไรจากการขายทรัพยส์ิน, รายได้พื้นทีเ่ชา่ เป็นต้น 
 
โครงสร้างรายได้รวมเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ตามงบการเงินรวม) 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ ด าเนินการโดย 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

จ ำหน่ำยในประเทศ        

ผลิตและจ าหน่ายกระเบื้อง
เซรามคิ  

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ย่อย 

7,601 90 7,717 90 7,446 91 

จ าหน่ายกาวยาแนวและอื่นๆ  DCC และ สาขา 493 6 486 6 370 4 

รวมรายได้ในประเทศ  8,094 96 8,203 96 7,816 95 

จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ        
ผลิตและจ าหน่ายกระเบื้อง
เซรามคิ  

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ย่อย 

302 3 298 3 302 4 

จ าหน่ายกาวยาแนวและอื่นๆ  DCC 0 0 0 0 0 0 

รวมรายได้ต่างประเทศ  302 3 298 3 302 4 

รวมรำยได้จำกกำรขำยท้ังสิ้น  8,396 99 8,501 99 8,118 99 

รายได้อื่น  85 1 88 1 73 1 

รวมรำยได้ทั้งสิ้น  8,481 100 8,589 100 8,191 100 

 
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
(1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์  
 1.1 ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก  
  1. กระเบื้องปูพ้ืน (Floor Tiles) มีคุณสมบัติการดดูซึมน้ าต่ า มีการเผาที่อุณหภูมสิูง จึงท าให้ทนทานรองรับ
น้ าหนักไดม้าก รวมทั้งยังมลีวดลายและลักษณะผิวเคลือบที่หยาบ ผิวมัน หรือแบบขัดขอบ ท าความสะอาดได้ง่าย สามารถ
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการไดห้ลากหลาย อีกทั้งยังมีให้เลอืกหลายขนาด  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) มีคุณสมบัติน้ าหนักเบา เหมาะส าหรับใช้ภายในอาคาร (หน่วยเป็น
เซนติเมตร) ขนาด 20x20 ขนาด 20x25, 20x25 (ดิจิตอล) ขนาด 20x30 , 20x30 (ดิจิตอล) ขนาด 25x40 , 25x40 (ดิจิตอล)
ขนาด 30x50, 30x50 (ดิจิตอล) 
          3. กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tiles  เป็นกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมสิงูจนกระเบื้องมี
ลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันท้ังแผ่น เนื้อกระเบื้องจึงมีความแข็งแรง ไมแ่ตกง่าย ทนต่อการขูดขีด รับแรงกระแทกไดด้ี เนื้อกระเบื้อง
พอร์ซเลนมีรูพรุนน้อย ท าให้กระเบื้องพอร์ซเลนมีค่าอตัราการดูดซึมน้ าต่ า ส่งผลให้ป้องกันความชื้นหรือปัญหาตะไคร่เกาะพื้นได้
เป็นอย่างดี สามารถน าไปติดตั้งในพ้ืนท่ีเปียกหรือน าไปปูในบริเวณที่มีการใช้งานหนัก เช่น ปูพ้ืนทางเดินหรือบันได สามารถน าไป
ปูบริเวณนอกอาคาร เช่น พื้นโรงจอดรถหรือขอบสระว่ายน้ าที่โดนทัง้แดดและต้องเปียกน้ าอยู่เสมอ นับว่าเป็นกระเบื้องที่น าไปใช้
งานได้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

          
 
 1.2 กาวยาแนว (บริษัทย่อยเป็นผูผ้ลิต) ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ท้อปสติ๊ก (TOP STICK) 
   1.3 สินค้าซ้ือมาขายไป 

         -กาวยาแนว    ภายใต้เครือ่งหมายการค้า  เวเบอร์(WEBER) 
                     -กาวซิเมนต์    ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ท้อปสติ๊ก (TOP STICK)  
            -คิ้วกระเบื้อง   ภายใต้เครือ่งหมายการค้า  ไทยแสตนดารด์ไปป์ (THAI STANDARD PIPE) ,โอดี (OD) 
          -จมูกบันได     ภายใต้เครื่องหมายการค้า  โอดี (OD) 
 
แบรนด์ผลิตภัณฑ์       

ทั้งนี้กระเบื้องที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไดนาสตี้”(Dynasty), “ไทล์ ท้อป”(Tiletop) , 
“จากัวร์ ” (Jaguar), “แวลู่” (Value), “มัสแตง” (Mustang) ,”ไก่” (chicken) , “นก” (birdie) ,”เป็ด” (ducky) ,หงส์ 
(swan) , เอ็ม(M),  คอสโม (COSMO), โรเวอร์ (ROVER) , มอนเต้ (MONTE) 
                    
การท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการทดลองและวิจัย 
ผลความส าเร็จของการวิจัยและพัฒนา ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และลดอัตรา
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในรอบปีที่ผ่านมาลง ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการท าวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
การการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน   
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บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2562-2564 จ านวนทั้งสิ้น 795,720 
บาท  855,200 บาท และ 898,140 บาท ตามล าดับ 
 
(2) การตลาดและการแข่งขัน 
1.นโยบายการแข่งขันและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายกระเบื้องผา่นสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 200 สาขา อีกทั้งยังมีการจ าหน่ายผ่าน
ตัวแทนจ าหน่ายและส่งออก แต่ยงัคงเน้นขายภายในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 97  แบ่งเป็นสัดส่วนการ
จ าหน่าย ได้ดังนี ้ 
 

 
 % สัดส่วนประเภทสินค้าที่จ าหนา่ย  โดยมีสถิติในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ดังนี ้

ล าดับที ่ ประเภท ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. ปูพ้ืน 85 84 84 

2. บุผนัง 12 13 13 

3. อื่นๆ 3 3 3 

 รวม 100 100 100 
 
2.ภาวะการตลาดและแข่งขัน 

ในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของ COVID-19 ภาคอสังหาริมทรัพยไ์ด้รับผลกระทบมี
การชะลอตัวการก่อสร้างหรือการเปดดโครงการใหม่ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบท าให้การแข่งขันในธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง และหลาย
ธุรกิจต้องปดดกิจการไป รวมไปถึงรา้นค้าคู่ค้าของบริษัทฯ หลายแห่งท่ีปดดตัวลง  อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลประกาศเปดดปดดประเทศ
เป็นส่วนๆเป็นระยะๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง
มาตรการต่างๆ การใช้ชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไป เข้าสู่วิถี New Normal  

ในส่วนสาขาของบริษัทฯ ถูกจัดว่าเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ไม่ใช่ศูนย์การค้า จึงท าให้ธุรกิจเรายังสามารถด าเนินกิจการได ้
และเราได้เพิ่มมาตรการการควบคมุโรคตามค าแนะน าของกฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด พนักงานของบริษัทฯได้รับ
วัคซีนครบ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่าน จึงท าให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการของศูนย์การค้าขนาดใหญ่หัน
มาเลือกช่องทางของบริษัทฯ มากขึ้น  ทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธท์างการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณโ์รคระบาดนี้ โดย

% การจ าหน่าย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ภายในประเทศ    

-สาขาของบริษัทฯ 78 78 72 

-ตัวแทนจ าหน่าย 19 19 24 

 รวมภายในประเทศ 97 97 96 

ส่งออก 3 3 4 

 รวม 100 100 100 
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ยังคงรักษามาตรฐานการท าตลาดเชิงรุก มีการใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดตามลูกค้ามากขึ้น เช่น การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ โดยใช้ช่องทางสนทนาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งหวังผลปดดการขายโดยที่ลูกค้าไมต่้องเดินทางมาที่สาขา ซึ่งผลการท างาน
เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

ในด้านของนโยบายควบคุมคา่ใช้จ่าย ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานทุกภาคส่วน การตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนการท างาน สิ่งที่เราไดป้ระโยชน์มากท่ีสุดจากการ
ท างานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรื่องการลดคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  

ในด้านของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯได้พัฒนาสินค้าใหมเ่พื่อเจาะตลาดกลุ่มบนมากขึ้น โดยได้ผลิตกระเบื้องขนาดใหญ ่
60x120, 80x80 และ 30x50 ซึ่งช่องทางในการจ าหน่ายยังคงใช้สาขาของบริษัทฯ กว่า 200 สาขา ที่สามารถกระจายสินคา้ได้
ครอบคลมุทั่วประเทศในเวลารวดเร็ว ส าหรับราคาขายของสินค้าใหม่นี้ เพื่อให้ครอบคลมุตลาดทุกการใช้งาน และทุกระดบั 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงราคา 200-400 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่งสามารถท าให้ราคาเฉลี่ยของบริษัทฯดีขึ้น ยอดขายของสินค้า
เหล่านี้เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรายังคงจะพัฒนาขนาดอื่น ๆ ต่อในปี 2565  

ในช่วงปลายปี บริษัทฯไดเ้ริม่ผลติกระเบื้องพอร์ชเลนขนาดซึ่งมีคณุสมบัติทนทานมากกว่าซึ่งคาดว่าจะเริม่เปดดตลาด
ได้ในช่วงต้นปี 2565  

ด้วยกลยุทธ์หลักและศักยภาพของช่องทางขายของทางบริษัทฯท่ีครอบคลุมทั้งประเทศ การควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชน ลดภาวะโลกร้อน บริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เสรมิสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ยอดขายและ % สัดส่วนยอดขายแบ่งตามธุรกิจกระเบื้องปพ้ืูนและบุผนังในกลุ่มเซรามิคที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในรอบ 3 ปี   

บริษัท 
 

ปี 2563 ปี 2562 

ยอดขาย 
(ล้านบาท) 

%สัดส่วนยอดขาย  
(Market Share) 

ยอดขาย 
(ล้านบาท) 

%สัดส่วนยอดขาย  
(Market Share) 

DCC 8,501 39 8,118 36 

RCI 1,010 5 1,156 5 

UMI 2,215 10 2,275 10 

COTTO 9,951 46 10,871 49 

รวม 21,677 100 22,420 100 

 ที่มา : ขอ้มูลผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                
DCC = บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค RCI = บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม COTTO = บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์  

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
1.ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ ์

บริษัทฯ มีโรงงานผลติเอง 1 แห่ง และ โรงงานผลิตของบริษัทย่อยอกี 2 แห่ง รวม 3 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี อ.หนองแค 
จังหวัดสระบุร ี

1. สินค้าท่ีบริษัทผลิตเอง เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) 
ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 54/8  หมู่ที่ 3  ถนนสุวรรณศร  ต าบลโคกแย้  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  
ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพ้ืน 

2. สินค้าท่ีซ้ือจากบริษัทย่อยโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตร้ี จ ากัด(มหาชน) 
ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 3/2  หมู่ 8ถนนพหลโยธิน  ต าบลหนองไข่น้ า  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพ้ืน 
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3.สินค้าท่ีซ้ือจากบริษัทย่อยโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) 
ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร  ต าบลโคกแย้  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง  
 
ก าลังการผลิต 
 ก าลังการผลิตและ % การใช้ก าลังการผลิตในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี ้

บริษัท  
ปริมาณการผลิต (ล้านตรม./ปี) 

 ปี 2564  ปี 2563 ปี 2562 
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน)        
     เต็มก าลังการผลิต 32.12 32.94 31.20 
     ผลิตได ้ 20.42 21.36 21.64 

     คิดเป็นร้อยละ 63.57% 64.85% 69.36% 

บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตร้ี จ ากัด(มหาชน) –บริษัทย่อย       

     เต็มก าลังการผลิต 39.09 38.72 38.98 
     ผลิตได ้ 28.62 30.47 30.13 
     คิดเป็นร้อยละ 73.22% 78.69% 77.30% 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน)–บริษัทย่อย       

     เต็มก าลังการผลิต 13.14 15.37 11.83 
     ผลิตได ้ 9.15 9.68 10.67 

     คิดเป็นร้อยละ 69.63% 62.98% 90.19% 
รวมเต็มก าลังการผลิต 84.35 87.03 82.01 
รวมผลิตได้ 58.19 61.51 62.44 
รวมก าลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 68.99% 70.68% 76.14% 

ก าลังการผลิตจริงสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และแผนการตลาด เนื่องจากเครื่องจักรของบรษิัทฯสามารถปรับเปลี่ยน
ยืดหยุ่นได้ โดยเตาการผลติบางเตาสามารถผลิตได้ทั้งกระเบื้องปูพ้ืนและบผุนัง 
ขั้นตอนกระบวนการผลิตกระเบือ้งปูพ้ืนและบุผนัง 
กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกทั้งกระเบื้องปูพื้นและบุผนังของบริษัทฯ สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้อง
แบบการอัดแห้ง โดยกระบวนการผลิตถูกแยกจ าแนกเป็น 8 กระบวนการหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. การบดเนื้อกระเบื้อง (Ball Mill Process)- กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกเริ่มจากการน าวัตถุดิบประเภท ดิน 
และ แร่ต่างๆ มาบดละเอียดในโม่บดเนื้อกระเบื้อง (Ball Mill) ตามสูตรการผลิตที่ก าหนด วัตถุดิบต่างๆจะเปลี่ยนรูป
มาเป็นของเหลวท่ีมีกากละเอียดหลงัจากผ่านกระบวนการบด  ของเหลวเหล่านั้นจะถูกถ่ายล าเลียงลงในบ่อเก็บน้ าดิน 
(Slip Storage) เพื่อกระบวนการผลิตเนื้อกระเบื้องต่อไป 

2. การพ่นฝอยเม็ดดินอบแห้ง (Spray Dryer Process) – น้ าดินเนื้อกระเบื้องจะถูกสูบขึ้นมาจากบ่อเก็บน้ าดินและถูก
พ่นฝอยเข้าไปในเครื่องพ่นเม็ดดินแห้ง (Spray Dryer) กระบวนการนี้ สถานะของเนื้อกระเบื้องจะถูกเปลี่ยนจาก
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ของเหลวไปเป็นเม็ดดินขนาดเล็กโดยวิธีการอบความร้อนให้มวลน้ าที่อยู่ในน้ าดินระเหยออกไป เม็ดดินที่ออกจาก 
เครื่องพ่นเม็ดดินแห้ง จะถูกจัดเก็บเข้าถังเก็บเม็ดดิน (Body Powder Storage) ส าหรับกระบวนการต่อไป 

3. การขึ้นรูปกระเบื้อง (Press Process) – เม็ดดินที่จัดเก็บไว้จะถูกล าเลียงเข้าเครื่องขึ้นรูปแบบไฮโดรลิค (Hydraulic 
Press) เครื่องขึ้นรูปจะท าการอัดเม็ดดินให้ได้รูปแบบกระเบื้องและขนาดที่ต้องการ กระเบื้องที่ผ่านกระบวนการขึ้น
รูป แล้วจะถูกเรียกว่ากระเบื้องดิบ 

4. การอบกระเบื้องดิบ (Dryer) – หลังจากได้กระเบื้องดิบแล้ว กระเบื้องดิบจะถูกล าเลียงเข้าสู่เตาอบ (Dryer) เพื่อไล่ 
ความช้ืนออกก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบและพิมพ์ลวดลายต่อไป 

5. การเตรียมสีเคลือบและสีพิมพ์ (Glazed and Pigment Preparation Process)-วัตถุดิบเคลือบและสีพิมพ์ต่างๆจะ
ถูกน ามาเข้าข้ันตอนการจัดเตรียมเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการเคลือบสีและพิมพ์ลวดลายกระเบื้อง 

6. การเคลือบกระเบื้องและพิมพ์ลวดลาย (Glazed and Printing Process)- สีเคลือบและสีพิมพ์ที่เตรียมไว้จะถูก
น ามาตกแต่งลงบนกระเบื้องดิบตามลวดลายที่ถูกออกแบบไว้ 

7. การเผากระเบื้อง (Kiln Firing Process)- เมื่อกระเบื้องดิบได้ถูกตกแต่งลวดลายเรียบร้อยแล้ว กระเบื้องดิบจะถูก
ล าเลียงเข้าเตาเผา เพื่อท าการเปลี่ยนจากกระเบื้องดิบให้เป็นกระเบื้องสุก 

8. การตรวจสอบคุณภาพและแยกขนาดกระเบื้อง (Sorting Process)- หลังจากกระเบื้องสุกออกท้ายเตาเผาแล้วจะถูก
ล าเลียงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบลวดลายและแยกขนาดกระเบื้อง ก่อนท่ีจะท าการบรรจุเข้ากล่องเพื่อจัดเก็บและ
จ าหน่ายต่อไป 

2.การจัดหาวัตถุดิบ  
วัตถุดิบท่ีส าคัญต่อการผลิต 
 ดิน , หินบด  และแร่ ที่สั่งซื้อในประเทศ  แถบจังหวัด  ล าปาง,  กาญจนบุรี,  ราชบุรี,  สิงห์บุรี , ชัยภูมิ, 

ปราจีนบุรี, นราธิวาส เป็นต้น   ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯมีแผน
ส ารองกรณีวัตถุดิบขาดสต๊อก  โดยการวิจัยพัฒนาคุณสมบัติของดินทุกประเภท เพื่อส ารองไว้ใช้หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน และอยู่ในแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ   

 สี เพื่อการผลิตกระเบื้องเซรามิคและสารเคลือบ (Frit) และยึดเกาะสีกระเบื้องเซรามิคซึ่งสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาวเช่นกัน แต่มีผลกระทบในด้านราคาของ
วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศตามค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลต่างประเทศที่สั่งซื้อกับค่าของ
เงินบาทเท่าน้ัน 

 
แหล่งจัดหา 
 ในประเทศ   ประมาณร้อยละ 90-95   บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายรายกระจายกันไปไม่ได้

ผูกขาดรายหนึ่งรายใด  ลดความเสี่ยงในการผูกขาด การต่อรองเรื่องราคาและการเปลี่ยนแปลงผู้ขาย   
 ต่างประเทศ  ประมาณร้อยละ 5-10   บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายประเทศ เช่น จีน , ตุรกี ,สิงคโปร์ ,

อิตาลี , สเปน ,ไต้หวัน และ อินโดนีเซีย ที่มีช่ือเสียงในการผลิตกระเบื้องเซรามิกจากผู้ขายหลายราย 
บริษัทฯมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้ขายซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบอยู่หลายแห่งทั้งในและนอกประเทศ หากมี

ความจ าเป็นในการเปลี่ยนผู้ขาย  บริษัทฯสามารถหาผู้ขายอ่ืนทดแทนได้โดยง่ายเพราะมกีารส ารองผู้ขายวัตถุดิบไว้อยู่หลายราย  
อีกทั้ง บริษัทฯยังมีการทดลองวัตถุดิบให้กับผู้ขายรายย่อยเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการหาแหล่งวัตถุดิบส ารองและราคาถูก หาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกด้วย   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการซื้อกลุ่มวัตถุดิบหรือกลุ่มพัสดุอะไหล่กับคู่ค้ารายใดทั้งในและต่างประเทศเกินร้อยละ 30 
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ต้นทุนพลังงานหลกั  คือ 

 ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อจาก บมจ.ปตท. ทั้งหมด ซึ่งต้นทุนผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าก๊าซ โดยอ้างอิงราคาน้ ามันจากตลาดโลก เป็นส าคัญ 

 ไฟฟ้า  สั่งซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งโรงงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ  มีสถานีไฟฟ้าย่อย
เป็นหน่วยเชื่อมต่อระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
สถิติค่าก๊าซ ต้ังแต่ปี 2563-2564    

 

 
การจัดหาที่ดินเพ่ือสร้างสาขา 
 บริษัทฯ มีสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ (ณ สิ้นปี 2564  มีจ านวนสาขา 203 สาขา) โดยมีจ านวน 60 สาขา บริษัทฯเป็น
เจ้าของที่ดินเองคิดเป็นร้อยละ 30  ส่วนอีกร้อยละ 70 เป็นสาขาบนที่ดินเช่า ก าหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปี ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายซื้อท่ีดินเป็นของตนเอง จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยส ารวจสถานการณ์ตลาด สภาวะการแข่งขัน 
สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะด าเนินการซื้อที่ดิน เน้นพื้นที่ติดถนนใหญ่สายหลัก 
เดินทางสะดวก ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูง จึงต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
          1. ทดแทนสาขาเดิม  เนื่องจากผู้ให้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือ ปรับราคาค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งที่ท าเลเดิมบริษัทฯ
จะมีกลุ่มฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว บริษัทฯจะเสนอขอซื้อท่ีดินแปลงดังกล่าวก่อน หากเจ้าของที่เช่าไม่ประสงค์ขาย  ก็จะหาท าเลใน
ระยะใกล้ทดแทนสาขาเดิม (ถ้ามีและราคาไม่สูงมาก) เพื่อไม่ให้เสียฐานลูกค้าเดิมไป หากไม่สามารถซื้อได้ ก็จะหาท าเลอื่นโดย
เน้นท าเลที่คาดว่าจะได้กลุ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อไม่ท าให้ยอดขายลดลง  
          2. เพื่อเพ่ิมจ านวนสาขา ปัจจุบันบริษัทฯได้ชะลอการลงทุนในการซื้อท่ีดิน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจบริษัทฯ 
จะด าเนินการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินโดยตรงไม่ผ่านนายหน้าตัวแทน ซึ่งมีทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ด าเนินการ พร้อมท าการ
เปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินหรือราคาตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าท่ีดินท่ีซื้อจะมีราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงเกินไป พร้อม
ตรวจสอบสิทธิและข้อกฎหมายต่างๆในที่ดินแปลงนั้นๆรวมทั้งมีการวางแผนของบประมาณเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติล่วงหน้าทุกครั้ง 
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          โดยในปี 2564 บริษัทฯลดงบรายจ่ายลงทุนในการซื้อที่ดินจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งเกิดสถานการณโ์ควิด-
19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เน้นปรับปรุงสาขาท่ีก่อสร้างต่อเนี่องมาจากปี 2563 ให้สามารถสร้างรายได้ รวมทั้งสาขาท่ีมีอยู่เดิม
ให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีสร้างรายไดเ้พิ่มให้มากท่ีสดุ ทั้งนี้ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อสร้างสาขา 2 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี
 

(4) สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย 

สินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 8,942.8 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 
28 ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น อีกร้อยละ 72 เป็นกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้     

ประเภท / ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ปี 2564 
ล้านบาท 

ปี 2563 
ล้านบาท 

ปี 2562 
ล้านบาท 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน เป็นเจ้าของ 1,887 1,670 1,602 ไม่มภีาระผูกพัน (1) 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง เป็นเจ้าของ/ 
อยู่บนสัญญาเช่า 

3,920 3,824 3,535 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ เป็นเจ้าของ 5,605 6,241 6,065 ไม่มภีาระผูกพัน 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
ส านักงาน 

เป็นเจ้าของ 1,109 1,188 1,188 ไม่มภีาระผูกพัน 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 36 25 25 ไม่มภีาระผูกพัน 

อาคารระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 

เป็นเจ้าของ 435 330 652 ไม่มภีาระผูกพัน 

รวม  12,992 13,278 13,067  

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  (7,199) (7,467) (7,038)  

รวมท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ  5,793 5,811 6,029  
    (1) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษัทยอ่ย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) ได้ปลดจ านอง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการค้ า

ประกัน    
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 ที่ดินอาคารและอปุกรณ์-สุทธิ ของ บริษัทย่อย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) จ านวน 554 ล้านบาท ติด
ภาระผูกพันจดจ านองกับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อ     
 

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล Software ทางการบัญชี สต๊อกสินค้า การขาย รวมทั้ง

การจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เป็นต้น มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือ 9.9 ล้านบาท  
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2.2 เครื่องหมายการคา้ โดยมีเครือ่งหมายการค้าที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้                               
 ล าดับ

ท่ี 
ทะเบียน
เลขท่ี 

ค าขอเลขท่ี 
ออก
ให้แก่ 

วันท่ีออก วันสิ้นสุด ประเภท เคร่ืองหมายการค้า 

1 201117514 190110947 DCC 05-ส.ค.-63 20-มี.ค.-72 
กระเบ้ืองเซรามิค ปูพ้ืน

กระเบ้ืองบุผนัง ท าดว้ยเซรามิค  

2 201115107 190104735 DCC 05-ก.ค.-63 29-ม.ค.-72 
กระเบ้ืองเซรามิค ปูพ้ืน

กระเบ้ืองบุผนัง ท าดว้ยเซรามิค  

3 211103775 190136009 DCC 22-ก.พ.-64 20-ก.ย.-72 ให้เช่าพื้นทีเ่พื่อขายสินค้า  

4 191116083 180109845 DCC 12-ก.ย.-62 28-มี.ค.-71 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

5 191120169 170139323 DCC 30-ต.ค.-62 07-พ.ย.-72 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

6 181108449 1025478 DCC 05-เม.ย.-61 31-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

7 181108450 1025480 DCC 05-เม.ย.-61 31-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

8 181108957 1025482 DCC 10-เม.ย.-61 31-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

9 191116096 180109844 DCC 12-ก.ย.-62 28-มี.ค.-71 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

10 181108961 1025479 DCC 10-เม.ย.-61 31-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

11 181108960 1025481 DCC 10-เม.ย.-61 31-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

12 ค248796 615395 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

13 ค248797 615396 TTOP 15-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

14 ค266795 644304 DCC 23-ส.ค.-60 08-พ.ย.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

15 ค266794 644303 DCC 23-ส.ค.-60 08-พ.ย.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

16 ค263983 615402 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

17 ค263982 615401 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

18 ค248800 615399 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

19 ค248798 615397 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

20 ค248799 615398 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  
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21 ค248801 615400 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  

22 ค250480 615861 DCC 10-เม.ย.-59 17-ม.ค.-69 
กระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุ

ผนัง  
                

2.2 สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ไมไ่ด้อยู่ในโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แต่เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล  
-ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๐๔) พ.ศ.๒๕๕๙ 
-ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๙๐) พ.ศ.๒๕๖๓ 
-ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๙๕) พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

3.เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

3.1 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  มีดังนี ้
ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแลว้

(บาท) 

มูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ 
(บาท) 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน (%) 

ราคาทุน (บาท) การลงทุนใน
บริษัทอื่น 

บริษัทย่อย :            

บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้  300,000,000 222,000,000 10.00 96.83 109,479,530 ไม่มี 

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(1) 616,839,365 616,839,365 1.00 98.47  2,435,376,987  หมายเหตุ 1 

บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ ากัด(2) 1,000,000 1,000,000 100.00 99.93 1,063,937 ไม่มี 

รวม 917,839,365 839,839,365   2,545,920,454   

(1) ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ได้พิจารณาและอนุมัติเข้าท าค าเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ 
RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังท าค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ฯ เพือ่เพิกถอน RCI บริษัทฯ ได้หุ้น
สามัญเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 6.60 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของ RCI รวมที่บริษัทฯถืออยู่เดิม คิดเป็นร้อยละ 98.47 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI  
(2) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกจิการกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557 และอยู่ในระหวา่งด าเนินการช าระบัญชี 

หมายเหตุ 1: การลงทุนในบริษัทอื่น ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษัทย่อย) คิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

ชื่อบริษัท ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแลว้

(บาท) 

มูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ 
(บาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 

(%) 

ราคาทุน 
(บาท) 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 
(บาท) 

ราคาทุน-สุทธิ 
(บาท) 

บริษัทย่อย :    

บริษัท โรแยลเอเซียบริคแอนด์
ไทล์ จ ากัด (หยุดกจิการ) 

80,000,000 80,000,000 10.00 100.00 139,987,400 (66,547,734) 73,439,666 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด : 

 

บริษัท เซอมาส จ ากัด   21,000,000 21,000,000 100.00 1.50 314,300 -0- 314,300 

รวม 140,301,700 (66,547,737) 73,753,966 

ต้นปี 2564 RCI ขายเงินลงทุนของบริษัท บ้านสมถวิล จ ากัด (บริษัทรว่ม) ที่ถอือยู่ร้อยละ 45 ออกทั้งหมด 
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3.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย 
    บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มี

ผลประกอบการหรือก าไรที่ดีขึ้น ซึ่งจะค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนเป็นส าคัญ 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 

แผนภูมิการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษัท 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยทุกแห่งเป็นนโยบายเดียวกันกบั DCC โดยทั้ง RCI และ TTOP ขายส่งสินค้าให้แก่ DCC 
เป็นหลัก  

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) / DCC 
ผลิตกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น และเป็นผู้จดัจ าหน่าย 

กระเบื้องเซรามิคทั้งหมด รวมทั้งที่ซ้ือมาจากบริษัทย่อย 

บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้จ ากดั(มหาชน) / TTOP ผลิต
กระเบื้องเซรามิคปูพื้น , บุผนัง และ กาวยาแนว 

ขายส่งให้ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ทั้งหมด 
 บริษัทย่อยของ DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83 

ซ้ืออุปกรณก์ารปูกระเบ้ืองจากโรงงานใน
ประเทศมาจ าหน่าย 

ขายปลีกผา่นสาขา 
ของบริษัท 

ขายส่งให้ตัวแทนจ าหน่าย 
ในประเทศ    

ส่งออกต่างประเทศ 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) / RCI 
ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้น , บุผนัง ขายส่งให้ 

 บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิคและตัวแทนจ าหน่ายอื่นๆ 
บริษัทย่อยของ DCC ถือหุ้นร้อยละ 98.47 

บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ : RCI ถือหุ้นร้อยละ 100 
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียง
ของบริษัท 
 ไม่ม ี
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ ่

           บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแสงศาสตรา ในสดัสว่นร้อยละ 43.661 (ข้อมลู ณ 30 ธันวาคม 2564) 
1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายมนตร์ัก  แสงศาสตรา 1,425,000,000 15.615 

2 นายมารตุ  แสงศาสตรา 1,425,000,000 15.614 
3 นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา 600,000,000 6.575 

4 นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล 505,000,000 5.534 
5 นายนครินทร์  แสงศาสตรา 348,835,100 3.823 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 305,479,419 3.347 
7 นางสาวสุภาณี  ทองเปล่าศร ี 224,585,000 2.461 

8 นายวิบูลย์ วัชรสุรังค ์ 210,426,124 2.306 
9 นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสรุังค ์ 206,241,700 2.260 
10 นายกันต์ธวัช วัชรสุรังค ์ 194,503,700 2.131 

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 5,445,071,043 59.666 
จ านวนหุ้นสามญัรวมทั้งสิ้น (หุ้น) 9,125,611,266 100.000 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท (บาท) 912,561,126.60  
ทุนจดทะเบียน (บาท) 913,919,154.10  
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 0.10  

 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บรหิาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนราย จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุนช าระแล้ว 

(เฉพาะหุ้นสามัญ) 
1.กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ท่ีมคีวามสัมพันธ์ 

1.    นายมนตร์ัก แสงศาสตรา 1 1,425,000,000 15.62 
2. นายมารตุ แสงศาสตรา 1 1,425,000,000 15.62 

3. นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์ 1 1,368,080 0.01 
4. นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล 6 698,500,000 7.64 

 4.1 นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ  505,000,000 5.53 
 4.2 นางพิมพา วิริยะเมตตากุล (คู่สมรส)  5,500,000 0.06 
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4.3 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล (บตุร)  76,000,000 0.83 

 
4.4 นายพิชิต วิริยะเมตตากุล (บุตร)  26,000,000 0.28 

 
4.5 นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (บุตร)  23,000,000 0.25 

 4.6 นายพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ (บุตร)  63,000,000 0.69 
5. นายจารุวัตร ไตรถวิล 2 15,203,952 0.16 

 5.1 นายจารุวัตร ไตรถวิล  11,200,000 0.12 
 5.2 นายจีระ ไตรถวิล (บิดา)  4,003,952 0.04 

 รวม 11 3,565,072,032 39.07 
2.ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

1. นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา 2 602,400,000 6.60 
 1.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  600,000,000 6.57 
 1.2 นางพัชราวรรณ แสงศาสตรา (คู่สมรส)  2,400,000 0.03 

2. นายวิบูลย์ วัชรสุรังค ์ 6 966,599,004 10.60 
 2.1 นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์   210,426,124 2.31 
 2.2 นางลักษณา วัชรสุรังค์ (คู่สมรส)  33,467,480 0.37 
 2.3 นายกันต์ธวัช วัชรสุรังค์ (บุตร)  194,503,700 2.13 

 2.4 นายภากร วัชรสรุังค์ (บุตร)  156,800,000 1.72 
 2.5 น.ส.รสสุคนธ์ วัชรสรุังค์ (บุตร)  206,241,700 2.26 

 2.6 นส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์ (บตุร)  165,160,000 1.81 
 รวม 8 1,568,999,004 17.20 

3.ผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม 
 รวม - - - 
 รวมท้ังสิ้น 19 5,134,071,036 56.27 

 
ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 
จ านวนผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

จ านวนผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนผู้ถือหุ้น 

(%) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วนจ านวน
หุ้น (%) 

1-999 4,379 23.74 1,272,849 0.01 

1,000-10,000 6,300 34.15 22,215,272 0.24 
10,001-100,000 6,131 33.23 200,989,727 2.20 

100,001 – น้อยกว่า 5% ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว 

1,635 8.86 4,946,133,418 54.20 

5%ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว 4 0.02 3,955,000,000 43.34 

รวม 18,449 100.00 9,125,611,266 100.00 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลในประเทศ จ านวน  49  ราย  ถือหุ้นจ านวน 587,900,429 หุ้น หรือร้อยละ 6.44 
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ถือหุ้นจ านวน 305,479,419 หุ้น หรือร้อยละ 

3.35 
 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จ านวน  47  ราย  ถือหุ้นจ านวน 489,808,514 หรือร้อยละ 5.37 
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนติิบุคคลต่างประเทศ คือ South East Asia UK (Type C ) Nominees Limited  ถือหุ้นจ านวน 

130,877,664 หุ้น หรือร้อยละ 1.43 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1.4.1 หลักทรัพย์ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วย 
  วันที่ 1 มกราคม 2564 เพิ่ม/(ลด) วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (บาท) 913,919,154.10 - 913,919,154.10 

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ (หุ้น) 9,139,191,541 - 9,139,191,541 

มูลค่าหุ้นละ (บาท) 0.10 - 0.10 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว (บาท) 819,894,219.50 92,666,907.10 912,561,126.60 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว (หุ้น) 8,198,942,195 926,669,071 9,125,611,266 

มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จ านวน 926,669,071 หน่วย 

1.4.2   บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอืน่ท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
1.4.3 บริษัทฯไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทย (NVDR) 
  
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 
1.5.1 บริษัทฯมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (DCC-W1) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 2,611,197,583 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้
สิทธิปีละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564  อัตราและราคา
การใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1  หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท มีผู้ใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิครั้งแรก ครั้งที่สอง และครั้งสุดท้าย จ านวน 703,438,699 หน่วย 967,509,538 หน่วย และ 
926,669,071 หน่วย ตามล าดับ รวม 2,597,617,308 หน่วย มูลค่า 2,987.26 ล้านบาท  
 
1.5.2 บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เปน็ตราสารหนี ้
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ส่วนของบริษัท 

“ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯจา่ยเงินปันผลไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated)  
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ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามคิจ ากดั (มหาชน) จะต้องไม่มียอดขาดทนุสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงิน
ปันผลได้ โดยให ้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย” 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565  ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2564 ใน
อัตราหุ้นละ 0.185  บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 99.2 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯก าหนดไว้ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจ านวนหุ้นที่จด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจ านวนเงินปันผลรวมทั้งปี 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 เป็นจ านวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 105.9  ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามที่เสนอใน
วาระ  

 

สถิติการจ่ายเงินปนัผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1.ก าไรสุทธิ   (ล้านบาท) 1,700 1,585 973 
2.ก าไรสะสม (ล้านบาท) 3,242 3,179 2,790 
3.จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 9,126 8,199 7,231 

4.ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.193 0.202 0.139 
5.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.185 0.165 0.1044 
6.เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจ านวนเงนิ (ล้านบาท) 1,688 1,353 755 
7.อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ  (รอ้ยละ) 99 85 78 
8.ทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 91 82 72 
 

 
ส่วนของบริษัทย่อย  

- บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ ากดั(มหาชน)   : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก  
      ยังมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการอยู่  

- บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้  
- บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จ ากัด   : ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ เนื่องจาก 

 หยุดด าเนินกิจการ 

ปี 2564 
ก าไรสุทธิตามงบ

การเงินรวม 
(ล้านบาท) 

มติคณะกรรมการอนมุัติจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล

(ล้านบาท) 
เงินปนัผลระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 
อัตราการจ่ายปันผล 

(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 1 493.1 456.3 0.050 92.5 
ไตรมาสที่ 2 453.3 456.3 0.050 100.7 

ไตรมาสที่ 3 366.4 365.0 0.040 99.6 
ไตรมาสที่ 4 387.6 410.6 0.045 105.9 

รวม 1,700.4 1,688.2 0.185 99.2 
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2.การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1.  ก าหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคง 

2.  ให้มีการวางแผน การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรวบรวมทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.  ก าหนดให้มีการจัดท าสัญญาณเตือนภัย ก่อนที่จะถึงจุดวิกฤต เพื่อให้มีเวลาในการจัดการความเสี่ยง 
4.  เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หลักการ (Policy & Principle) 
      เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดหลักการ ดังนี้  
      1. กลุ่มธุรกิจที่ด าเนินงานโดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) , กลุ่มธุรกิจที่ด าเนินการโดยบริษัทย่อย ท่ี DCC มี
อ านาจในการบริหารควบคุม ต้องจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนดในคู่มือ ยกเว้นหนว่ยธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชนใน
การบริหารงานภายใน และหน่วยงานธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานไม่เป็นสาระส าคัญ  
      2. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานไม่ใช่เป็นงานเฉพาะกิจของคณะท างาน ซึ่งรวมถึงการ
จัดท าแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนและการบริหารงานและโครงการ  
      3. ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวของในบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลต่อ
คณะจัดการ คณะกรรมการฯตามระยะเวลาที่ก าหนด  
      4. การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมภารกิจท่ีส าคัญคือ  
            4.1 ปจัจัยความเสี่ยงของภารกิจหลักท่ีเป็นสาระส าคัญ  
            4.2 การพิจารณาสัญญาณเตือนภัย  
      5. ก าหนดให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเมินเป็นรายไตร
มาส เสนอต่อคณะจัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ  และรวบรวมเป็นราย 6 เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป  
      6. กรณีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ยังไม่สามารถจัดการให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning 
Signal) ตอ้งก าหนดมาตรการแก้ไข จนกระทั่งความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได้  
      7. คู่มือการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานและภาวะเศรษฐกิจ 

 
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และความผันผวนทางเศรษฐกิจในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของทางกลุ่ม บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากการนโยบายการควบคุมโรคระบาดใน
บางช่วงเวลาและการชะลอการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อทบทวนผล
การด าเนินงานและท าให้ทุกหน่วยงานมีความตื่นตัวและมีการด าเนินงานท่ีตอบสนองต่อความเสี่ยงครอบคลุมทั้งทางการตลาด 
การแข่งขัน การเงิน การผลิต และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์ก ร ผลจาการ
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ประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น สภาพความ
ต้องการของสินค้าในอนาคต สภาวะตลาดของสินค้าน าเข้าท่ีโดนผลกระทบจากความผันผวนทางธุรกิจ 

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา 
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะสินค้ากระเบื้องเซรามิคขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้าท่ีมรีาคายอ่มเยาว์ และลักษณะที่ไม่แตกต่างกันระหว่างคู่แข่ง อีกทั้งก าลังการผลิตภายในประเทศ
ยังมีส่วนเกิน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันรุนแรงในตลาดกระเบื้องขนาดเล็ก บริษัทฯมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดย
ปรับเปลี่ยนไปเน้นในเรื่องการให้บริการ มีสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างท่ีดีกว่า นอกจากนั้นบริษัทฯมี
กลยุทธ์และนโยบายที่มุ่งเน้นไปยังกระเบื้องขนาดใหญ่ออกสู่ตลาดมากข้ึน เพื่อรักษาความสามารถในการท าก าไรโดยรวมของ
บริษัทฯ 

1.2 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมและความคาดหลังของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การเปลี่ยนแปลงด้านความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าส่งผลให้ทางบริษัทฯ ต้องปรับตัวต่อความต้องการเรื่อง

มาตรฐานการบริการ และการหาแนวทางในการตอบสนองต่อการด าาเนินธุรกิจของลูกค้าที่มีความท้าทายมากขึ้น  ซึ่งความ
ต้องการเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่การส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการน าแนวทางที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับตามความต้องการและตามลักษณะกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านระบบข้อมูลจากทั่วทั้งบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ  ยังได้น า
แนวความคิดจากลูกค้า เพื่อมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบริษัทฯ อีกด้วย 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.1 ความเสี่ยงจากต้นทุนค่าพลังงานท่ีสูงขึ้น 
เนี่องจากกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิคของบริษัทฯ เป็นกระบวนการที่มีต้นทุนด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติเป็น

หลัก และในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติและน้ ามันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตด้าน
พลังงานสูงขึ้นตามไปด้วย บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลคุ้มค่าที่สุด โดยก าหนดให้มีการจัดก าลังการผลิตให้เหมาะสมและลดก าลังการผลิตที่มีส่วนเกินจากตลาดใน
สายการผลิตที่ใช้พลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับสายการผลิตอื่นๆ มุ่งเน้นลดพลังงานในกระบวนการผลิต จากกการปรับสูตรการ
ผลิต หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม้ีอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตลดลง อีกท้ังบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการขนส่ง
สินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ อีกด้วย 

2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบและการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ 
กระเบื้องเซรามิคมีวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย ประกอบด้วย ดิน หิน แร่ สารเคลือบ และน้ า ซึ่งมีความเสื่ยงในเรื่อง

การขาดแคลนและราคาวัตถุดิบที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงโดยจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งใน
ประเทศ ต่างประเทศ และจากคู่ค้าหลายราย ซึ่งสามารถส่งวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังทางบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายเชิงกล
ยุทธ์ให้มีการพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส ารวจ 
ปรับปรุง และคาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบส ารองส าหรับกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิค 

2.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
เนื่องจากสถานะการณ์โรคไวรัสระบาด บริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

บุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดบุคลากรในภาคการผลิตและค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรสูงขึ้น ทางบริษัทได้มีการบริหาร
จัดการ การพัฒนา การรักษาบุคลากร และให้ความส าคัญในการดูแลบุคลากรให้ปราศจากโรคระบาดและมีสุขภาพแข็งแรง มี
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สวัสดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งทางบริษัทยังได้พัฒนากระบวนการให้เป็นแบบระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ลดจุดเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทดแทนต าแหน่งบุคลากรในจุดที่มีงานหนักและไม่เหมาะส าหรับใช้แรงงานคน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางบริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทางบริษัทได้มีการติดตามและประเมินสภาพคล่องของ
ทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดเตรียมวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินและรักษาระดับเงินส ารองให้
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น 

3.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของทางบริษัท ทางบริษัทได้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงของ
ลูกหนี้การค้าของทางบริษัท โดยให้มีการควบคุม ด าเนินการ และใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น 
การวางหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน การประเมินความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ การตั้งวงเงินควบคุม
ด้านเครดิตของลูกหนี้ เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
การตื่นตัวของสังคมและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่มุ่งเน้นไปที่การลดและป้องกันผลกระทบเชิงลบของการด าเนิน

ธุรกิจขจากภาคอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการด าเนินงานและช่ือเสียงของทางบริษัทฯ ได้ ทางบริษัทได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทั่งแบบฉุกเฉินและระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนรอบข้างบริเวณของบริษัทฯ โดยมีแนวทางที่จะยึดมั่นในมาตรฐานของอุตสาหกรรมและข้อบังคับต่างๆ อย่างเข้มงวด มี
กรอบการท างานตามหลัก ESG อย่างต่อเนื่อง 
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3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 
 วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน  เป็นผู้น าในธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 
บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน 

พันธกิจด้านความยั่งยืน  เป็นผู้น าด้านกระเบื้องเซรามิค ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ใน
การพัฒนาองค์กร ร่วมกัน  เพื่อส่งต่อคุณค่าผ่านการผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า 
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
  การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนประจ าปี 2564 ฉบับนี้ เปดดเผยตามคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญในกิจกรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิก ปูพ้ืน 
บุผนัง ที่มีสาขาเป็นช่องทางการจ าหน่ายกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ และมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้ 

1. กิจกรรมหลัก (Primary activities)  ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
(1) การบริหารปัจจัยการผลิตหรือโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) :  

-บริษัทฯวางแนวทางเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตที่มาตรฐาน  มีการค้นคว้าวิจัย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ เสมอ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน มีสินค้าประเภทใหม่ๆ ที่ เอื้อต่อการใช้งาน ให้
หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 
-การวิจัย พัฒนาและออกแบบ ยังคงมุ่งมั่นแนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน
เพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด การใช้งานประเภทใหม่ๆ   
รวมทั้งเน้นการประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย เพื่อการผลิต
สินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน   

(2) การปฏิบัติการ (Operations) : บริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน  
ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  เน้นค้นคว้าสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ตลอดจนค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานเป็นส าคัญ บริษัทฯทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต การใช้
พลังงาน และการขนส่งสินค้า จึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ไว้อย่างชัดเจน  รัดกุม เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงานใน
ระยะยาว 
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(3) การกระจายสินค้าหรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) : บริษัทฯกระจายสินค้าผ่านสาขาของ
บริษัทฯที่มีอยู่กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ผ่านการขนส่งจากผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมท าสัญญาขนส่ง
กว่า 20 ราย ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 

(4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) : ทีมการตลาดและขายของบริษัทฯ จะก าหนดแผนการ
คัดเลือกลูกค้าหรือตัวแทน แผนการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จากส่วนกลาง กระจาย
แผนงานผ่านผู้จัดการภาค/กลุ่ม ไปยังสาขาท่ัวประเทศ พร้อมส่งต่อไปถึงลูกค้าด้วยนโยบายเดียวกัน อีกท้ัง
ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลสินค้า ผ่าน Social Medid เช่น Website Facebook Instagram อีก
ด้วย  

(5) การบริการหลังการขาย (Customer sevices) : มีการติดตามและให้ค าปรึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกบัสินค้ารวมถึง อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการใช้สินค้า  

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)   
บริษัทฯ วางกรอบการท างานเพื่อให้กิจกรรมหลักข้างต้นจะท างานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่า

ได้นั้นจะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนท้ัง 4 กิจกรรม โดยก าหนดเป็นนโยบายเดียวกันทั้งเครือ 
2.1 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรส าหรับการผลิต การจัดหา

ที่ดิน หรือ พื้นที่เช่าเพื่อสร้างสาขา 
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ (Technology Development) ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี

ที่จะสนับสนุนการด าเนินการของกิจกรรมหลักทั้งหมด เช่น ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง 

2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการทั้งหมดเกี่ยวกับบุคลากรเช่นนโยบายการจ้างงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน 

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน Firm infrastructure กิจกรรมหลัก ๆ ที่บริษัทจ าเป็นต้องมี เช่น การบริหาร
การเงิน ระบบบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ เป็นต้น 

นอกจากกิจกรรมสนับสนุน จะท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องท าหน้าที่สนับสนุน
ซึง่กันและกันอีกด้วย 
 
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
  ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คือ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในทางตรง
และ/หรือทางอ้อม ซึ่งแบ่งเป็น  ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร บริษัทฯประเมินความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียปีละครั้ง ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การประชุม และช่องทางอื่นๆ ท้ังนี้ สามารถสรุปแนวทางการ
ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้   
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กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย 
การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 
1.ผู้ถือหุ้น 1) เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ 

2) สิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการ
ของบริษัท  
3) สิทธิได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงิน
ปันผลโดยเท่าเทียมกัน และมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

1) สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัท 
2) ให้สิทธิผ่านการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาแต่ละวาระที่เสนอ 
3) ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเลือกตั้ง
กรรมการเป็นการล่วงหน้า 
4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆในฐานะ
เจ้าของธุรกิจผ่านกรรมการอิสระ 

2.พนักงาน 1) เงิน เดื อน  และสวัสดิ การ รวมทั้ ง
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
2) การพัฒนาให้มีองค์ความรู้ 
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  มีความ
เจริญก้าวหน้า มั่นคง ในหน้าท่ีการเงิน 
4 )  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ,สุ ข ภ า พ 
สภาพแวดล้อมในการท างานและการ
ส่งเสริมสภาพการท างานที่เป็นธรรม ของ
พนักงาน 

1) ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้
แข่งขันได้ 
ไม่มีส่วนร่วมกับการกระท าที่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน  
3) ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุนและ
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือกฎหมาย
แรงงานเป็นส าคัญ 
4) การเข้าไปมีส่วนร่วม รับฟังข้อมูลโดยส่วน
งานบุคคล 
5) จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19  บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการตาม
ขั้นตอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงาน 
6) ด าเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ทั้งด้าน เสียง แสง ความร้อน สารเคมีฝุ่น และ
บ่อน้ า  
7) มีการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตาม
กฎหมายกรม โรงงานอุ ตสาหกรรม อย่ าง
สม่ าเสมอทุกปี 
8) จัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ปลอดภัยทั้งการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย เช่น การจัดสถานท่ีให้พักผ่อน กิจกรรม 
5 ส.  
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9) จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทุก
ปี   
10) มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้ 
ข่าวสาร ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยู่
เสมอ 
11) ปลูกจิตส านักความปลอดภัยให้พนักงาน
และผู้ที่เกีย่วข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
12) จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 
เป็นประจ าทุกเดือน 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
1.ลูกค้า 1) สินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย ราคา

เหมาะสม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2) ฝ่ายขายแนะน าเสนอสินคา้และ
โปรโมชั่นต่างๆอย่างสภุาพและจรงิใจ 
3) ติดตามการบริการหลังการขายที่ดีและ
รวดเร็ว 

1) ส่งมอบสินค้าที่มีคณุภาพและตรงเวลา 
2) ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า 
3) รับเรื่องร้องเรียน คณุภาพของสินค้า และ 
การบริการ 

2.คู่ค้า 1) ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจรติ ตาม
เงื่อนไขทางการค้า 
2) ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาไปควบคูก่ัน 

1) ด าเนินการตามจรรยาบรรณขององค์กร 
2) การประชุมร่วมกับคู่ค้า 
3) การท าสัญญาอย่างเป็นธรรม 

3.คู่แข่ง 1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมตาม
กรอบของกฎหมาย 
2) ปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันทาง
การค้า 

1) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ 
2) ไม่ท าลายชื่อเสียงหรือให้ร้ายตอ่คู่แข่ง 
3) สนับสนุนให้เกิดการค้าอย่างเสรี 

4.ชุมชน 1) ไม่ก่อเกิดมลภาวะ  
2) พัฒนา สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนใน
ชุมชน  
3) ปฏิบัติตามกฎหมาย 

1) สร้างความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2) ส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งงานในชุมชน 
3) รับฟังข้อร้องเรียน หรือ ผลกระทบต่างๆที่มี
ผลต่อชุมชนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

5.หน่วยราชการ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง 
2) การให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานราชการ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 
2) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ต่างๆที่
ไม่สจุริต 
3) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

6. สื่อมวลชน 1) การเปดดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ และ โปร่งใส 

1) สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง ไม่บดิเบือน   
2) การสื่อสารผ่านทีมนักลงทุนสัมพันธ์ 
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯค านึงถึงการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเราด าเนินธุรกิจอยู่ ถึงแม้ว่าบริษัทเป็น
ผู้ผลิตที่น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก   บริษัทฯก็ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด 
รวมทั้งลดการใช้พลังงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  เพื่อให้ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม    
 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทฯ ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เรื่องการน าพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้หมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่  ท าให้ลดการใช้พลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการน้ าระบบปดด โดยน าน้ าจาก
กระบวนการผลิต มาบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ ลดมลภาวะจากฝุ่น โดยมีเครื่องดักฝุ่น เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน 
และลดการใช้ทรัพยากรน้ าได้บางส่วนอีกด้วย 
  นอกจากนี้ บริษัทฯมีการเตรียมพร้อม และออกแบบ,จัดท ามาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรือปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร  โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพสูง  การวิจัยหา
วัตถุดิบ หรือ วัสดุทดแทน  รวมไปถึงการร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อควบคุม
ต้นทุนวัตถุดิบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่ยังคงประสิทธิภาพเดิม เพื่อการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
 

การจัดการพลังงาน 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ในเครือได้มีการลงนามใน
สัญญา เพื่อท าการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มท าการใช้
พลังงานทดแทนได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะส่งผลให้ทางบริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1 ,700 ตันคาร์บาน
ไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (tonCO2eq) ต่อป ี

พลังงานก๊าซธรรมชาติ – บริษัทฯมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทุกกระบวนการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบดัชนีการใช้ก๊าซต่อหน่วยผลผลิตหรือน้ าหนักสินค้าที่ผลิต (Specific Energy Consumption – 
SEC) ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2562-2564 ดังนี้ 80,903,327 กิโลกรัม 81,167,769 กิโลกรัม และ 77,777,673 
กิโลกรัม ตามล าดับ และปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2562-2564 ดังนี้ 950,448 ลิตร 856,559 ลิตร และ 762,856 ลิตร 
ตามล าดับ 

พลังงานไฟฟ้า – บริษัทฯมีการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิต
หรือน้ าหนักสินค้าที่ผลิต (Specific Energy Consumption – SEC) ปัจจุบันได้มีการเริ่มทดลองติดตั้งเครื่องมือวัดค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในรูปแบบ IoT ระบบ Online ในบางกระบวนการ อยู่ในช่วงขยายผลการทดลอง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2562-
2564 ดังนี้ 127,770,856 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 132,001,168 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง และ 122,926,268 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง ตามล าดับ 

สภาพแวดล้อม – บริษัทฯมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันอยู่ในช่วงศึกษาที่จะน า
เทคโนโลยีระบบตรวจติดตามแบบ Online เข้ามาใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรองรับกฏหมาย
ควบคุมที่จะบังคับใช้ในอนาคต 

เป้าหมายการลดการใช้พลังงานร้อยละ 2 โดยค านวณจาก SEC  ปัจจุบันมีหน่วยงานวิจัยภายใน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลดการใช้พลังงานและทดแทนสินค้าท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ งบประมาณด้านบุคลากรด้านวิจัยคิดเป็นร้อยละ 1 
ของบุคลการในฝ่ายการผลิตทั้งหมด 
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การจัดการน้ า 
เนื่องจาก เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องเซรามิคของกลุ่มบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ใช้น้ าเป็น

องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการผลิตผงดินเซรามิค ทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบระบบการผลิตเป็นแบบระบบการใช้น้ า
แบบหมุนเวียนภายใน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และกระบวนการผลิต พื้นที่บริเวณโรงงานมีบ่อเก็บน้ าดิบขนาด
ใหญ่เพื่อกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนและเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงฤดูแล้ง มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิต 
โดยน้ าเสียทั้งหมดจะถูกบ าบัดและน ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต และไม่มีการปล่อยน้ าเสียทิ้งออกนอกโรงงาน Zero 
Waste Water Discharge 

ปัจจุบันกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภคภายในโรงงานมีอัตราการใช้น้ าประปาน้อยกว่าร้อยละ 10 จากปริมาณ
ความต้องการใช้น้ าทั้งหมด และมีมาตรการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการน้ าในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
น้ าในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าส ารอง และการจัดท าแผนฉุกเฉินในกรณีที่ขาดแคลน
น้ า เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก เป้าหมายลดการใช้น้ าดิบจากน้ าประปาร้อยละ 5 จากรอบปีท่ีผ่านมา ปริมาณการใช้
น้ าประปา ปี 2562-2564 ดังนี้ 348,943 ลูกบาศก์เมตร 345,834 ลูกบาศก์เมตร และ 328,993 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
 

การจัดการขยะ ของเสีย และ มลพิษ 
 บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการคัดแยกขยะตามประเภท 
ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านักและการมีส่วนร่วม  โดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่
ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายก าหนด และ ไม่พบสารเคมีหรือสิ่งมีพิษรั่วไหลจากการด าเนินธุรกิจ 
 

การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
 บริษัทฯ ไม่ได้มีการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งบริษัทฯ มีคณะท างาน
ดูแลสิ่ งแวดล้อมคอยดูแลและควบคุม ในปี  2564 บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 242,068 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)  และ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 61,451 CO2e รวม 303,518 CO2e 
ลดลงจากปีก่อน 15,268 CO2e หรือ ร้อยละ 4.79 (ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)TonCO2e 

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 

ทางตรง (ขอบเขตที่ 1) 252,263 252,799 242,068 

ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 63,873 65,987 61,451 

รวม 316,136 318,786 303,518 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันสินค้า (KgCO2e/Ton)     

ทางตรง (ขอบเขตที่ 1) 250 251 251 

ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) 63 66 64 

รวม 313 317 315 
  
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าในการที่องค์กรจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการพัฒนาจากภายใน ตั้งแต่
ระดับพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจลักษณะงานอย่างเชี่ยวชาญ  เสริมศักยภาพให้พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์งาน เสนอข้อแนะน า พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ บนพ้ืนฐานการบริหารงานด้วยความ
ยุติธรรม มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว  โดยด าเนินการดูแลพนักงานทุกคน ให้มีสภาพการท างานที่ดี 
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ปลอดภัย ท้ังส่วนโรงงาน สาขา และส านักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้  มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น รวมถึงสังคมภายนอกองค์กร ท้ังคู่ค้า ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม  

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง ที่มุ่งมั่นในการด าเนินงานด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็น

องค์กรชั้นน าของประเทศท่ีมีการด าเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น อีกท้ังยังท าให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการด าเนินการด้านต่างๆอย่างสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกท้ังเสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม โดย
ตั้งเป้าหมายร่วมกันบนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ร่วมกันหาทางออกบนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า ส าหรับพนักงาน  ชุมชนและสังคม บริษัทยึดหลักการเคารพต่อ
กฏหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย 
  ส าหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทเปดดให้แข่งขันได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกา ตามกลไกตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้
อ านาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาหรือเปดดเผยข้อมูล หรือกระท าการที่ไม่เหมาะสมในที่อาจเกิดการเสียช่ือเสียงของคู่แข่งขัน
ทางการค้า โดยบริษัทค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการบริการที่ประทับใจ 
และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้ดีที่สุด 
  ด้านคู่ค้า บริษัทด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กับคู่
ค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิต  กลุ่มผู้ขนส่ง กลุ่มผู้รับเหมา  หรือกลุ่มสถาบันการเงิน
ต่างๆ  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏบิัติตามสญัญา และเง่ือนไขการค้าตา่งๆ ยึดมั่นในความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ใน
การด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้าทุกกลุ่ม 
 

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ 

วัฒนธรรม โดยให้ความส าคัญต่อผูม้ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มี
แนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนกับผูร้่วมงานและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ให้เกยีรติความเป็นมนุษยไ์ม่
ละเมิดสิทธิของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมดิสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2556 เป็น
ต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเผยแพร่ให้ ทั้งพนักงาน คู่ค้าที่ท าธุรกิจ
ร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อทั้งที่เป็นเอกสารส าหรับพนักงานในบริษัทฯ และ เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ 
ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของบริษัท ได้รับทราบ รวมทั้งมีการช้ีแจงให้พนักงานเข้าใหม่รับทราบนโยบายทุกครั้งในการปฐมนิเทศ
พนักงานท่ีโรงงาน สาขา และส านักงานใหญ่  
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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 และที่ส านักงานใหญ่  
2.ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายัง ส านักงานตรวจสอบภายใน ณ ท่ีท าการส านักงานใหญ่ของบริษัท 
3.ผ่านเมล์ของบริษัท ที่ wecare@dynastyceramic.com  
4.ผ่าน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747 (ในเวลาท าการ จ.-ศ. 8.30น.-16.30น.)  

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
(ก)บริษัทฯปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานท่ีสนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทยเป็นส าคัญ มีการก าหนดเรื่องนี้ไว้ใน นโยบายบริหารบุคลากร มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ขอบเขต
ของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท าท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  

(ข)บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในการสื่อสารและท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

(ค)บริษัทด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จ ากัด
ความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา 

(ง)บริษัท มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้หลักการพิจารณาตาม
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถของตัวบุคคล 

(จ)บริษัทดูแลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานตามหลัก
กฎหมาย เน้นการท างานท่ีปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน ทั้งโรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม 

(ฉ)พนักงานได้รับสวัสดิการจากการท างาน ตามความสามารถและความรับผิดชอบ โดยทั้งพนักงานชาย พนักงาน
หญิง ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน 

(ช)สนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคุณภาพการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่จ ากัด
ความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา การผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในการท างานตามหลักกฎหมาย เน้นการท างานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างาน ท้ังโรงงาน และ
สาขา อย่างเหมาะสม สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในองค์กร และได้น าส่งเงินสมทบตามสัดส่วนท่ีกฎหมายก าหนด  

1. พนักงานและแรงงาน 
บริษัทฯปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อให้พนักงานและ

บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทในเครือมีการด าเนินงานด้าน
พนักงานท่ีส าคัญ ดังนี ้
การจ้างงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

รายละเอียด DCC TTOP RCI รวม 

พนักงานประจ า (คน) 2,124 646 346 3,116 

พนักงานผู้พิการ (คน) 4 4 0 8 

อัตราส่วนที่ต้องรับคนพิการ 100:1 (คน) 21 6 3 30 

จ านวนเงินน าส่ง (ล้านบาท) 1.94 0.23 0.34 2.51 
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สถิติจ านวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม) 
รายละเอียด 2564 2563 2562 

พนักงานชาย (คน) 2,013 2,022 2,185 

พนักงานหญิง (คน) 1,071 1,069 1,163 

รวม (คน) 3,084 3,091 3,348 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 1,046 1,003 1,022 

จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (คน) 2,613 2,758 2,655 

การฝึกอบรมพนักงาน 
ในปี 2564 ที่ผ่านมา ท่ัวโลกยังคงประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้การจัดการอบรมได้ไม่

เต็มที่ เนื่องจากการอบรม อาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเช้ือโรคดังกล่าว ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับ  กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ  รวมถึง
การเรียนความรู้ใหม่เพื่อให้ปรับตัวทันกับแนวโน้มการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป   ด้วยการจัดการอบรมภายในกลุ่มย่อยๆ 
หรือจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เบื้องต้นจะ
ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูล
ในการท างานเบื้องต้น รับทราบระเบียบต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ท างาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์กรโดยรวม  
  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง การเรียนรู้งานระหว่างสายงาน เพื่อเสริมความรู้ สร้างความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วน
งานท่ีเกี่ยวข้องกัน  ท าให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายรวมของบริษัทร่วมกัน และสามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน 
ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมและพัฒนา 

รายละเอียด 2564 2563 2562 

ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท) 0.44 0.37 0.69 
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ได้ส่งเสริมหลักสูตรการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพใน

การท างานแก่พนักงาน 
ส่วนโรงงาน  
 -อบรม เสริมความรู้และทักษะในการท างาน 2 หลักสูตร จ านวน 12 ช่ัวโมง จ านวนผู้เข้าอบรม 632 คน 

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

จ านวน 
(คน) 

1 Lean Principle for Leadership ผู้น าแบบลีน   6 626 

2 การขับและบ ารุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 6 6 

  รวม 12 632 

ส่วนสาขา  
-อบรมการขับและบ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟตไ์ฟฟ้า 1 หลักสตูร จ านวน 6 ช่ัวโมง จ านวนผู้เข้าอบรม 98 คน  

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

จ านวน 
(คน) 

1 
การขับและการบ ารุงรักษารักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
ประจ าปี 2564 

6 98 
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ส านักงานใหญ ่
-การอบรมดับเพลิง ของพนักงานส านักงานใหญ่ ปี 2564   รวม  6 ช่ัวโมง  จ านวน 56 คน 
-การอบรมภายนอก ของพนักงานส านักงานใหญ่ ปี 2564  จ านวน 13 หลักสูตร รวม  115  ช่ัวโมง  จ านวน 63 คน 

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

จ านวน 
(คน) 

1 
Case Studies ปัญหารายจ่ายทีต่อ้งระวัง รายจ่ายต้องห้าม และประเด็นการหัก
ภาษี ณ จ่าย  

6 3 

2 
ภาษีหัก ณ จ่าย และประเด็น e-With Holding Tax การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 2 
ระบบ  

6 3 

3 
การบันทึกบัญชีลูกค้า การบริหารลูกหนี้และหนี้สญูกับการควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐานการบัญชี  

6 3 

4 อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รุ่น 35)  6 1 

5 หลักสตูร จป. ระดับหัวหนา้งาน  12 2 

6 อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รุ่น 36) 12 2 

7 Training and Consult PDPA for SMEs 13 33 

8 หลักสตูรออนไลน์ "พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter 2.x (Android และ iOS)" 24 1 

9 
TAS19 ค านวณผลประโยชน์พนักงาน และ TFRS9 ตั้งส ารองการดอ้ยค่าของ
เครื่องมือทางการเงิน 

6 5 

10 อบรมการใช้งานโปรแกรมบญัชี M3 6 1 

11 เข้าใจทรัพย์สินทางการเงินตาม TFRS 9 ในแบบที่นักบัญชีต้องรู้ 6 2 

12 
ข้อควรระวังในการจัดท างบการเงิน การปดดบัญชี และการน าเสนองบการเงินให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนน าส่งงบการเงิน (จัดอบรม
ออนไลน์ผ่าน Zoom) 

6 4 

13 
ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ท าอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูก
สรรพากรประเมิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom) 

6 3 

  รวม 115 63 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน    

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 ยังคงขยายวงกว้างไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนจ านวนมาก ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต แบบ New Normal เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
ปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการตามขั้นตอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของพนักงาน ทั้งโรงงาน สาขา และส านักงานใหญ่ โดยบริษัทฯได้จัดวัคซีนต้าน COVID-19 ให้กับพนักงาน ทั้งโรงงาน 
สาขาและส านักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว    
  บริษัทฯพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต โดยมี เป้าหมาย ลดจ านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี  โดยในปี 2564 มีอัตรา
การเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ 

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการท างาน (บมจ.ไดนาสตี ้เซรามิค และ บริษัทย่อย) 
  

ปี 
จ านวนลูกจ้าง 

(คน) 
รวมผู้บาดเจ็บ ตาย 

ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 

วัน 

ไม่หยดุ
งาน 

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 
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  บริษัทฯได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจน
พนักงานและการด าเนินธุรกิจ จึงก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย และพัฒนาส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีประสิทธิภาพของการท างานยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการความปลอดภัย มีนโยบายและ
จัดท าแผนงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มีแผนการด าเนินการ เก็บข้อมูล  
ประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานแบบยั่งยืน ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยในการท างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 
1.1 ด าเนินการจัดท าขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ด้วยความปลอดภัย

เป็นหลักส าคัญ 
1.2 ด าเนินการตามประกาศว่าด้วยกฎระเบียบ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.4 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักในการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานให้มากยิ่งข้ึน   
2. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยรวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

2.1 ด าเนินการตรวจความปลอดภัยในการท างานพร้อมแก้ไขปรับปรุงสภาพการท างานให้ปลอดภัย 
2.2 ส ารวจความปลอดภัยในการท างาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าแผนก 
2.3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน น าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปลอดภัย ตลอดจนติดตามผลการด าเนินการ 
2.4 ด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปี ตรวจรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า เข้ามา

ด าเนินการตรวจสอบ 
2.5 ด าเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่น เป็นประจ าทุกปี โดยใช้หน่วยงาน

ที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
2.6 ด าเนินการตรวจระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกไตรมาส 
2.7 ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงาน เช่น จัดอบรม และ
ประชาสัมพันธ์ 
3.1 ร่วมโครงการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
3.2 ร่วมโครงการ ลดการประสบอันตรายจากการท างาน ซึ่งทางส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระบุรี 

เป็นผู้จัดโครงการ 
3.3 จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติมในบริเวณที่ยัง

ไม่มีป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
3.4 โครงการ 365 วันอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตส านึกพนักงานให้ท างานอย่างปลอดภัย กับตัว

พนักงานและเพื่อนร่วมงาน 
3.5 อบรมหลักสูตร การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี โดยวิทยากรจากภายนอกท่ีได้รับอนุญาต 

4. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามกฎหมายก าหนด 
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนดตามกฎหมาย ประกอบด้วย 
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4.1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 
4.2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 
4.3 หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4.4 หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
4.5 หลักสูตรการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 

5. การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างาน บริษัทฯด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ดังน้ี 
5.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งบริหาร โดยกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
  *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 9 ฉบับ 

5.2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งบริหารโดย ส านักงาน 
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
นอกจากบริหารโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งบริหารโดยส านักงาน
ประกันสังคมดังนี้ 

   *พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
 *ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนดชนิดของโรคซึ่งเกิตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจาก
การท างาน พ.ศ. 2550 

5.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานท่ีบริหารโดยหน่วยงานอ่ืน  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 ยังมีกิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตลอดปี ดังนี ้

 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้สามารถ
น าไปพัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งข้ึน 

 มีการตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่เสมอ ตลอดป ี

 ด าเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน และวัดประเมิน สภาพแวดล้อมการท างานทั้งด้าน เสี ยง แสง 
ความร้อน สารเคมีฝุ่น และบ่อน้ า ในไตรมาส 3 ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทาง
สารเคมี สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางเออร์โกโนมิกส์ การปรับปรุงสภาพการท างาน สิ่งแวดล้อม
ในการท างานให้เหมาะสมสัมพันธ์กับงานนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ ให้สามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ
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การท างานที่ปลอดภัย และเป็นข้อมูลส าหรับการติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดตั้งระบบการ
ควบคุมมลพิษ 

 มีการตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงประจ าทุกปี ท้ังที่โรงงาน และที่ส านักงานใหญ่ 

 มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ ทุกไตรมาส 

 มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้ ข่าวสาร ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยู่เสมอ 

 ด าเนินการอย่างต่อเนื่ องเรื่องระบบการบริหารความปลอด ภัยโดยใช้หลัก SHE  (Safety, Healthy, 
Environment) มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการท างานของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา , มีการ
อบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  

 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการท างาน เช่น  จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน , โครงการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย, รวมทั้งจัดนิทรรศการด้าน
ความปลอดภัยเสริมความรู้ตามจุดต่างๆให้พนักงาน 

 จัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย เช่น การจัดสถานที่
ให้พักผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม 

 จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทุกปี  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วย
จากการท างาน เพื่อประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น จัดล าดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และหาแนวทางป้องกันได้
ถูกต้องเหมาะสม  

 ส าหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้า พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าด้วยมือ ลดปัญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว  

 จัดหาถังดับเพลิงไว้ประจ าทุกสาขา ค านวณตามพื้นที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ท างาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ และ ก าหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กับสาขา  

2. ลูกค้า 

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการมีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาสินค้า
ใหม่ทั้งในส่วนของขนาด ลักษณะพื้นผิวให้เหมาะสมกับความต้องการ อีกทั้งยังเพิ่มลวดลายต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น มี
การรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภค อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ถึงความ
ตอ้งการของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในอนาคต 

ในปี 2564 บริษัทฯพิสูจน์ระดับความพึงพอใจลูกค้าจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงวิกฤติ
โรคระบาดไวรัสโควิด19 และมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องบริการและคุณภาพของสินค้า จ านวน 44 กรณี โดยบริษัทฯได้
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 
3. ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลีกเลี่ยงการด าเนินงานท่ีอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชุนรอบโรงงาน ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยผ่านกิจกรรม 
ดังนี ้

 โครงการไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท 
  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้โครงการช่ือ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูก
จิตส านึกให้กับคนรุ่นใหม่ ช่วยเหลือผู้อื่น รักการท าความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ การท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ในสังคม  รวมการด าเนินงานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจ านวนรวม 56 ค่าย สนับสนุนกระเบื้องเซรามิค
กว่า 7 พันตารางเมตร โดยในปี 2564 กิจกรรมค่ายอาสาได้ชะลอลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนกระเบื้องเซรามิค ให้กับสถานท่ีต่างๆ โดยตรง ผ่านช่องทางการประสานงานกับสาขา
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไปยังสถานที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่สาธารประโยชน์ ส าหรับการใช้งานของ
ส่วนรวม ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  วัด  สถานีต ารวจ ศูนย์บริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ เรือนจ าต่างๆ ตั้งแต่ปี 2552 เป็น
ต้นมา ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ส่วนราชการ และโรงเรียน ที่อยู่ในบริเวณ สาขาของบริษัทฯ โดยในปี  
2564 บริษัทได้ใหก้ารสนับสนุน 47 สถานท่ี ผ่านการด าเนินการ 33 สาขา รวมจ านวนกระเบื้องที่สนับสนุน ผ่านการด าเนินการ
ของสาขาโดยตรง รวม 7,747 ตารางเมตร  
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                  โครงการ Dynasty Retail Network (DRN) 
เป็นโครงการที่บริษัทฯตั้งใจ เปดดรับพันธมิตรทางธุรกิจขนาดเล็ก ร่วมส่งเสริมโปรโมทข้อมูลร้านค้าหรือกลุ่มลูกค้า

ขนาดเล็กท่ีใช้กระเบื้องของบริษัทในการสร้างหรือตกแต่งร้านค้า ผ่านเครือข่ายโซเชียลของบริษัทฯ ทั้ง Facebook  IG  เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขายให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้ามากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากบริษัทฯ มีสาขาทั่วประเทศ และมีลูกค้าที่เป็นร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ทั่วประเทศเช่นกัน ท้ังกลุ่มร้านกาแฟ ท่ีพัก รีสอร์ท 
ร้านล้างรถ เป็นต้น 
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4.การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 
จุดเด่นทางการเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย:ล้ำนบำท) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายได้รวม 8,481 8,589 8,190 

รายได้จากการขาย 8,396 8,501 8,118 

ก าไรขั้นต้น 3,637 3,529 3,126 

%ก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย 43.3 41.5 38.5 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (1,582) (1,621) (1,769) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และค่าเสื่อมราคา 2,813 2,717 1,964 

ก าไรสุทธิหลังภาษสี่วนของบริษัท 1,700 1,585 973 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม (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 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออก – หุ้น 9,139,191,541 9,139,191,541 9,139,191,541 

จ านวนหุ้นสามญัที่เรยีกช าระแล้ว - หุ้น 9,125,611,266 8,198,942,195 7,231,432,657 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น - บาท 0.640 0.593 0.487 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น – บาท 0.193 0.202 0.139 
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4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
 

ภาพรวม 
ในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของ COVID-19 ภาคอสังหาริมทรัพยไ์ด้รับผลกระทบ

มีการชะลอตัวการก่อสร้างหรือการเปดดโครงการใหม่ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบท าให้การแข่งขันในธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง และหลาย
ธุรกิจต้องปดดกิจการไป รวมไปถึงรา้นค้าคู่ค้าของบริษัทฯ หลายแห่งที่ปดดตัวลง  อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลประกาศเปดดปดดประเทศ
เป็นส่วนๆเป็นระยะๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง
มาตรการต่างๆ การใช้ชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไป เข้าสู่วิถี New Normal 

ในส่วนของบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x120 ซม., 80x80 ซม. , 40x80 ซม. มีสัดส่วนการผลิตที่
เพิ่มขึ้น โดยทางโรงงานได้ท าการปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้สามารถรองรับการผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 1 
สายการผลิต และมีสัดส่วนการจัดจ าหน่ายเป็นประเภทกระเบื้องปูพื้น ร้อยละ 85  กระเบื้องบุผนัง ร้อยละ 12 และเป็นสินค้า
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กาวยาแนว กาวซีเมนต์ คิ้ว เป็นต้นอีกร้อยละ 3 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่
ทั่วประเทศกว่า 200 สาขา ร้อยละ 78  อีกทั้งยังมีการจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายร้อยละ 19 และส่งออกร้อยละ 3 แต่ยังคง
เน้นขายภายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 97 

ปลายปี 2562 บริษัทฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษัท โรแยล ซรีามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“RCI”) โดย
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุน้ทุกรายของ RCI ผลของ
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ท าให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้น RCI ร้อยละ 84.88 ของหุ้นสามัญช าระแล้ว
ทั้งหมด และปลายเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มได้อีกร้อยละ 6.99 รวมมีเงินลงทุนในหุ้น RCI ปลายป ี
2563 คิดเป็นร้อยละ 91.87  และ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 บรษิัทฯ ไดส้ัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มอีก ร้อยละ 6.60 จากการท า
ค าเสนอซื้อหุ้นสามญัของ RCI เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพยฯ์ (Tender Dilist) ดงันั้นปลายปี 2564 บริษัท
ฯมีสดัส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของ RCI คิดเป็นร้อยละ 98.47 (RCI มีผลสิ้นสุดการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯเมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานปี 2564 เทียบกับปีก่อน มียอดขายสินค้ารวม 8,396.0 ล้านบาท ลดลง 105.2 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 1 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีราคาขายสูงขึ้น  ถึงแม้ราคาค่า
ก๊าซซึ่งเป็นต้นทุนพลังงานและเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนผลิตปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 และปริมาณการผลิตรวมลดลงร้อยละ 5 
แต่ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มมากนัก  และจากราคาขาย
เพิ่มขึ้นกับการควบคุมต้นทุนผลิตได้ ส่งผลท าให้มีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.5 ของปีก่อนเป็นร้อยละ 43.3 ต้นทุน
ในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งซึ่งขึ้นกับราคาน้ ามันดีเซล ที่ปรับขึ้นร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงร้อยละ 5 ตามนโยบายการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  ต้นทุนทางการเงินลดลง
ร้อยละ 64 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 915.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากปีก่อนยังคงมี
การใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีเรื่องการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งปีนี้ไม่มีแล้ว ท าให้มี ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,703.6 ล้านบาท มี
รายการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงานสุทธิ 10.4 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสมมติฐานตามรอบเล่มการประมาณ
การ  เหลือเป็นก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,700.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 
7 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯมีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ท าธุรกิจมา 
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ฐานะการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 8,942.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน  147.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 2  ประกอบด้วย 

-กลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งในกลุ่มนี้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 12.6 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 18 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 20.2 ล้านบาทหร้อยละ 14 จากการขายเครดิตเพิ่มขึ้น มี
สินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน 184.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9  จากปริมาณสินค้าส าเร็จรูป และวัตถุดิบที่สต๊อกเพิ่มขึ้น  

-กลุ่มของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 72 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมูลค่ากว่า 5,793 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 65 โดยในปี 2564 มีอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 19.21 โดยปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 18.11 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.02 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 0.91 เท่า 
หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 3,105.7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 

2563 จ านวน 831.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 915.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 136.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 จากการปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและการวางแผนเงื่อนไขการ
ช าระเงินให้กระชับมากข้ึน ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 16.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 
เนื่องจากมีพนักงานเกษียณอายุ 

บริษัทฯ มอีัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.54 เท่า ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 0.83 เท่า 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 5,837.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากสิ้นปี 2563 จ านวน 978.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 จาก ทุนหุ้นสามัญที่ออกและรับช าระแล้วเพิ่มขึ้น 92.7 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 11 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 973.0 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43 จากผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(DCC-W1) ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จ านวน 926,669,071 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท ก าไรยังไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 63.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 เพิ่มจากก าไรส่วนของบริษัทฯ ของปี 2564 จ านวน 1,700.4 ล้านบาท และ
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลไตรมาสที่ 4/2563 และไตรมาสที่ 1-3/2564 จ านวน 1,638.3 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 106.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากการที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของ 
RCI เพิ่มขึ้น (Tender Dilist) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาท าให้มีสัดส่วนจากเดิมร้อยละ 91.87 เมื่อ ณ สิ้นปี 2563 
เป็นร้อยละ 98.47  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมลดลง 53.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 55 จากการที่บริษัทฯได้
เพิ่มสัดส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯในผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯมีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ท า
ธุรกิจมา 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  โปรดดรูายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ส าหรับผลด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกอบ  
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4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
(forward looking) 
 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นบริหาร
จัดการอย่างระมัดระวัง ปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการภายใน ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการลดต้นทุนต่างๆ พร้อมบริหารจัดการสินค้า
ให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกและสามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ขยายช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ 
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเสริมให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ขายผ่านระบบออนไลน์  เพื่อ ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
 
4.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวม 3 ปี                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58.24 0.65 70.87 0.81  117.93  1.35 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น –
สุทธิ 

163.69 1.83 143.51 1.63  308.53  3.54 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ  2,273.49 25.42 2,089.41 23.76  2,164.32  24.82 
เงินลงทุนท่ัวไป - - - - 1.06 0.01 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1.06 0.01 1.06 0.01 - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 8.69 0.10 - - 29.00 0.33 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,505.15 28.01 2,304.85 26.21 2,620.84 30.05 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 0.31 0.00 0.31 0.00 - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 0.31 0.00 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ 72.85 0.82 68.80 0.78 23.39 0.27 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  5,793.08 64.78 5,810.62 66.06 6,005.49 68.86 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 504.54 5.64 536.67 6.10 - - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  9.85 0.11 12.72 0.14 17.69 0.20 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 42.86 0.48 48.60 0.56 35.73 0.41 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14.13 0.16 13.05 0.15 18.45 0.21 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,437.62 71.99 6,490.77 73.79 6,101.06 69.95 
รวมสินทรัพย ์ 8,942.77 100.00 8,795.63 100.00 8,721.90 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สิน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,250.00 13.98 2,165.00 24.61 3,966.55 45.48 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 921.93 10.31 785.77 8.93 857.14 9.83 
หนี้สินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงป ี 99.02 

 
1.11 106.09 

 
1.21 - 

 
- 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 179.13 2.00 183.44 2.09 103.40 1.18 
รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,450.08 27.40 3,240.30 36.84 4,927.09 56.49 
หนี้สินไม่หมนุเวียน       
เงินส ารองเผื่อเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ประเภทไม่จา่ยสมทบ 49.66 

 
0.56 51.19 

 
0.59 49.28 

 
0.56 

หนี้สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากสว่นท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี 385.13 

 
4.30 408.27 

 
4.64 - - 

หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 

180.84 
32.80 
7.17 

2.02 
0.37 
0.08 

197.18 
32.60 
7.84 

2.24 
0.37 
0.09 

191.00 
30.15 
5.46 

2.19 
0.35 
0.06 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 655.60 7.33 697.08 7.93 275.89 3.16 
รวมหนี้สิน 3,105.68 34.73 3,937.38 44.77 5,202.98 59.65 
ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทุนจดทะเบียน 913.92 10.22 913.92 10.39 913.92 10.48 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 912.56 10.20 819.89 9.32 723.14 8.29 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 3233.50 36.16 2,260.49 25.70 1,244.61 14.27 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม       
   จัดสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 91.26 1.02 81.99 0.93 72.32 0.83 

ยังไม่ได้จัดสรร 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

3,241.82 
(1,684.99) 

36.25 
(18.84) 

3,178.60 
(1,578.81) 

36.14 
(17.95) 

2,790.25 
(1,463.69) 

31.99 
(16.78) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอ านาจ
ควบคุม 

5,794.15 
 

42.94 

64.79 
 

0.48 

4,762.16 
 

96.09 

54.14 
 

1.09 

3,366.63 
 

152.29 

38.60 
 

1.75 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,837.09 65.27 4,858.25 55.23 3,518.92 40.35 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,942.77 100.00 8,795.63 100.00 8,721.90  100.00  
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ข้อมูลเปรียบเทียบงบก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 3 ปี  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 8,396.03 100.00 8,501.25 100.00 8,117.59 100.00 
ต้นทุนขาย (4,758.22) (56.67) (4,972.52) (58.49) (4,991.20) (61.49) 

ก าไรขั้นต้น 3,637.81 43.33 3,528.73 41.51 3,126.39 38.51 
รายได้อื่น 84.59 1.01 88.11 1.04 72.88 0.90 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (782.82) (9.32) (777.61) (9.15) (842.00) (10.37) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (799.52) (9.52) (843.83) (9.93) (927.49) (11.43) 
ต้นทุนทางการเงิน (17.65) (0.21) (48.90) (0.58) (41.81) (0.51) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,122.41 25.29 1,946.49 22.89 1,387.97 17.10 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (418.79) (4.99) (360.01) (4.23) (275.12) (3.39) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1,703.62 20.30 1,586.49 18.66 1,112.85 13.71 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ก าไรเบด็เสร็จจากการปรับประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิ 

 
 

10.43 

 
 

0.12 

 
 
- 

  
 
- 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,714.05 20.42 1,586.49 18.66 1,112.85 13.71 

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคุม 

 
1,700.43 

 
3.19 

 
20.25 

 
0.05 

 
1,585.35 

 
1.14 

 
18.65 

 
0.01 

 
972.79 

 
140.06 

 
11.98 

 
1.73 

ก าไรต่อหุ้น       
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.193 0.202 0.139 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 8,795,564,748 7,847,360,860 6,982,820,076 
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อัตราส่วนทางการเงิน (ตามงบการเงินรวม) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO) หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.02 0.71 0.53 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.91 0.63 0.46 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.81 0.63 0.35 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 69.31 50.98 37.81 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 5 7 10 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเรจ็รปู เท่า 2.42 2.63 2.76 
ระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลีย่ วัน 151 139 132 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 2.18 2.34 2.42 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 167 156 151 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 5.57 6.05 5.62 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 65 60 64 
วงจรเงินสด วัน 107 103 96 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY 
RATIO) 

 
   

อัตราก าไรขั้นต้น % 43.33 41.51 38.51 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 25.49 23.47 17.61 

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม % 1.00 1.03 0.89 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 108.08 129.00 102.67 
อัตราก าไรสุทธิ % 20.09 18.47 13.59 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY 
RATIO) 

 
   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 19.21 18.11 13.31 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 38.55 36.38 28.52 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เทา่ 0.96 0.98 0.98 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY 
RATIO) 

 
   

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.54 0.83 1.55 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 175.58 61.09 54.03 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรกอ่นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เท่า 0.62 0.99 2.02 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า 2.09 1.20 0.50 
อัตราส่วนจา่ยเงินปันผล เท่า 99.28 85.33 77.61 
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5.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อบริษัท   บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด(มหาชน) “DCC” 
เลขทะเบียน   ทะเบียนเลขท่ี 0107537000742 (เดิมเลขท่ี บมจ. 321)   
วันก่อตั้งบริษัท    วันท่ี 1 สิงหาคม 2532 
วันจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    วันท่ี 3 มกราคม 2535 โดยใช้ช่ือย่อ DCC อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง 
ทุนจดทะเบียน    913,919,154.10 บาท (เก้าร้อยสบิสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเกา้พัน 
     หนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทสบิสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,139,191,541  
     หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว  912,561,126.60 บาท (เก้าร้อยสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพัน 
     หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  
     จ านวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
 
ประกอบธุรกิจหลักประเภท   เป็นผู้ผลิต และจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบผุนัง 

และรับซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบผุนังและกาวยาแนวทั้งหมดจาก
โรงงานผลติ บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้ จ ากัด (มหาชน) (บรษิัทย่อย) 
รวมทั้งซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพ้ืนและบผุนังอีกส่วนหน่ึง จาก โรงงานผลติ 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) 
นอกจากน้ันยังซื้อผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องเซรามิค เช่น กาว
ยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย เป็นต้น จากผู้ค้ารายอื่นมาจ าหน่าย    

 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท  เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 

10310   โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17 
  http://www.dynastyceramic.com 
 
โรงงานของบริษัทใหญ่  เลขท่ี 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค 
  จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 036-305914-9 โทรสาร 036-263663 
 
บริษัทย่อย   
1. บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ ากดั (มหาชน) โรงงานผลติกระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง   
  ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต

ห้วยขวาง กทม. 10310    
  โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17 
  โรงงาน เลขท่ี 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองไข่น้ า อ าเภอหนอง

แค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท์ 036-371815 โทรสาร 036-371111 

http://www.dynastyceramic.com/
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2. บริษัท โรแยล ซรีามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โรงงานผลติกระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง   
ส านักงานใหญ่ อาคารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค  เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-
2276-9275-80  

  
โรงงาน เลขท่ี 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร  ต าบลโคกแย ้ อ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุร ี18230 โทรศัพท์  0-3630-5249 , 03630-5979-81 
โทรสาร  0-3630 -5988 

5.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  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 
ผู้ตรวจสอบบัญช ี                  บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด  

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 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/ 

เลขานุการบริษัท    นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 
     โทรศัพท์ 02-276-9275-81 ต่อ 403  

โทรสาร 02-276-0313-17  
E-mail: Cattleya.sa@dynastyceramic.com 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย    ไม่ม ี
 
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรอืข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั 
5.4 ตลาดรอง 
 บริษัทฯไมม่ีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น 
 
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้) 
 ไม่ม ี

http://www.karinaudit.co.th/
mailto:Cattleya.sa@dynastyceramic.com
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ส่วนที่ 2 : การก ากับดูแลกิจการ 

 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการ รวมถึงการก ากับดูแลบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดย
ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
กลต.) มาก าหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG 
Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก และได้แจ้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด สาระส าคัญของการก ากับดูแล จะเน้นในเรื่องจริยธรรมการท าธุรกิจ และควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership and Responsibilities of The Board) 

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอท่ีจะช่วยให้การท าหน้าที่โดยรวม
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการจ านวน 11 คน ซึ่ งมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 5 คน (ร้อยละ 45) กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 
6 คน (ร้อยละ 55)   คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก าหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบเรื่องวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน   คณะกรรมการได้ให้
ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  พิจารณาการท ารายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่ดีท าให้การด าเนินงานของบริษัทประสบความส าเร็จ   พิจารณาการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท  การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการโดยฝ่ายจัดการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ   ดูแลให้การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  ดูแลให้บริษัทฯเปดดเผยข้อมูลส าคัญตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด   ก าหนดกระบวนการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใสเพื่อน าเสนอผู้ถือหุ้น  
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คณะกรรมการท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ในระดับนโยบาย โดย
ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังน้ัน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารจึงต้อง
เป็นบุคคลคนละคนกัน ซึ่งกรรมการสามารถหารือกับประธานกรรมการบริหารได้อย่างตรงไปตรงมา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่าย
จัดการ ประธานกรรมการบริหารสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้เมื่อจ าเป็น  คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ  คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนด 

 
หลักปฏิบัติ 2 : ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
 คณะกรรมการก าหนดและดูแลใหว้ัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพือ่ความยั่งยืน 
โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณคา่ให้ท้ังกิจการ ลูกค้า ผูม้ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดย
สอดคล้อง กับ พันธกิจขององค์กร ดังน้ี 

 ต่อประเทศ : เป็นองค์กรสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และมีต้นทุนต่ าเพื่อ
ให้บริการสินค้าดีในราคาประหยัด 

 ต่อลูกค้า :  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย โดยผ่านสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย  ด้วยคุณภาพดีราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก  มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย  ได้ของ
ทันที มีของต่อเนื่อง 

 ต่อผู้ถือหุ้น : มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้น 
 ต่อพนักงาน: ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน  มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะพนักงาน  พัฒนาความสามารถหลัก  ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาระบบ
เครือข่าย 

 ต่อคูค่้า: ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
 ต่อสังคม: ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยมี

หลักเกณฑ์ในการสรรหา พิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก าหนดสมบัติของ กรรมการที่
ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะที่ จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ และ
มีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งด้ านทักษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้าน อายุ เพศ และศาสนา หรือ
ข้อจ ากัดอื่น ใด รวมถึงบริษัทได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 

55 

 

(ก) คณะกรรมการชุดย่อย   
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยผา่นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยพิจารณาอยา่งรอบคอบ เหมาะสมและจ าเป็นต่อการด าเนินธรุกจิไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ  
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากน้ี กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการท าหน้าที่ดังกล่าว  ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง  เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ดังนี ้

 
1.ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้ 
เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน  

1.1 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ  
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วน

ที่สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรก าหนดไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปดดเผยให้
เป็นที่ทราบโดยทั่วไป 
1.2 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย 
โดยอาจก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุด
ใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีจ ากัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม 
1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  

ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะท าให้กรรมการ
จ ากัดจ านวนบริษัทที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม
และท าหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนที่ เหมาะสมแก่
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันน าในตลาด
หลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Remuneration for the Directors) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดย 
เชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น มูลค่าของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
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โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการ ในอัตราดังนี้  คือ 

ค่าเบี้ยประชุม 
บาท/ครั้ง/คน 

ปี 2564 

1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ  60,000 
2. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

40,000 

3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ  50,000 
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                30,000 

 
และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี
บาท/คน 

ปี 2563 
1. กรรมการ  300,000 
2. กรรมการบริหาร 300,000 
 

(ค) การประเมินของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

เพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยได้แยกเป็นการ ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และเมื่อพิจารณาเป็นที่ เรียบร้อยแล้วได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ใช้เพื่อ
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ  

1. การประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรม  
3. การการประชุมคณะกรรมการ  
4. การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณา

สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ที่ผ่านมาและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสีย รวมทั้ง
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดังกล่าวมุ่งเน้นการน าผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ได้ด าเนินการหรือจัดท าเรื่องดังกล่าวนั้นได้ดีแล้ว 
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คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
ผลประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ (ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ 

(ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริษัท 96 96 

คณะอนุกรรมการ 4 ชุด 
1.คณะกรรมการตรวจสอบ 97 96 

2.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 96 96 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 97 96 
4. คณะกรรมการบริหารและก ากบัดูแลกิจการ 97 97 
 

(ง) เลขานุการบริษัท    
คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 

3/2541 ตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2541  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี โดยก าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ดูแลให้การเปดดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. 

4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
(ง) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ 
6. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก าหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้

มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่กรรมการ 
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และเพื่อช่วยเหลืองานที่
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดย
โครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management) 

(ก) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคล ตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยคัดเลือก
บุคคลที่มีความรุ้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วย
บริหารจัดการ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกปี 

(ข) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้า

รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่เป็น ประจ าทุกครั้งท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มีการแสดงภาพรวมเพื่อ
แนะน าธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้างการบริหาร เอกสารคู่มือ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการก ากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ข้อมูลการด าเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมกิจการและร่วม ประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

 แผนสืบทอดงาน บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ 
พร้อมทั้งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับต าแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน  
โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทในเครือท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สามารถพัฒนา
ให้รับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งมีการก าหนดผู้ที่จะทดแทนต าแหน่งช่ัวคราว ในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่างกะทันหัน 

(ค) การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดในเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กร โดยดูแล ในเรื่อง แรงงาน และสิ ทธิ
มนุษยชน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยในสถานที่ท างาน ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ รวมทั้ง 
ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี สวัสดิการต่างๆ เช่น จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียวกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิด
สิทธิ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการด าเนินการกับผู้ท่ีกระท าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฎิบัติ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฎิบัติการก ากับดูแลกิจการในเรื่องดังกล่าวตาม CG Code ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 
and Responsible Business) 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีการเปดดสาขากระจายทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
สินค้าได้อย่างสะดวก มีการพัฒนาตัวสินค้า ผลิตกระเบื้องกันลื่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรร สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการผลิต ลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้
น้ ามัน  ลดของใช้สิ้นเปลือง โดยมีผลตอบแทนและวุฒิบัตรเพื่อเป็นก าลังใจในการคิดค้นปรับปรุงงานใหม่ๆเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก ากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เช่ือมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้ก าหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ  
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น  
พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบ
จ านวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจ้าของบริษัทฯผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป 

พนักงาน บริษัทฯให้ความส าคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในต่างประเทศ  และ
รับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน 

ลูกค้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา  ตลอดจน
มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะสินค้า ค าปรึกษา วิธีการ
แก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ  

คู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และ
ค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงตามก าหนดเวลา 

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทาง
การค้า 

เจ้าหนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีรวมทั้งข้อตกลงการกู้ยืมเงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทาง
ธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็นต้น  

หน่วยงานราชการ บริษัทฯปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่กระท าการใดๆ ที่
อาจชักน าหรือจูงใจให้พนักงานในหน่วยราชการกระท าการที่ไม่ถูกต้อง  

สื่อมวลชน  บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการเปดดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์  
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หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมี 
การปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งหมด 4 คน ท าหน้าท่ีดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบซึ่งได้จัดท าไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษรในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 และเปดดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯด้วย)  ผ่านฝา่ย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้สอบทานระบบงานควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
 
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง 
 คณะกรรมการมีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท  กับฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร   ธุรกรรมที่อาจท าให้เกิดผลประโยชน์ที่
ขัดแย้งหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจน าไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี ธุรกรรม
ดังกล่าวจะต้องท าในลักษณะเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯและด าเนินการโดยให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นท้ังหมด 

บริษัทฯก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือ
ครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจ
เกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้
บริษัทฯภายใน  3 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง   นอกจากนี้  กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทให้
คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครอง
หุ้นของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส  คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปดดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าว
อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจ านวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรมเหตุผลของการท าธุรกรรม และความจ าเป็นของธุรกรรมในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯและในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการ
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจน าไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ  คณะกรรมการและฝ่าย
บริหารยังได้เน้นย้ าการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและ
ไม่มีอคติ 
 
การก ากับดูแลการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ 
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บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ  และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้รับ ขณะท างานในต าแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่ส าคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคล
เหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ดังนี ้
• บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปดดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ าปี
อย่างละเอียด รวมถึงการเปดดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงท าให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผดิชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์
ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

• การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ านาจด าเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก าหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าข้อมูลไปเปดดเผยต่อสาธารณะ  หรือน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

• จรรยาบรรณบริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลา
ท างานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจ าเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอื่น  โดยไม่มี
เหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ และก าหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันดังกล่าว ซึ่งครอบคลุม
ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ 
แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและ
การด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดท า 
“นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณเ์ข้ารว่มโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption)  / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบ
ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก  รอบที่หนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 
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วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาบริษัทฯ จะด าเนินการยื่ นขอการรับรองใหม่ (Recertified) ตาม
กระบวนการที่ CAC ก าหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ  บริษัทฯได้ยื่นขอต่ออายุ
สมาชิกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกรอบที่สองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2565 
การรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

 
โครงการ Whistleblower ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบาย การด าเนินธุรกิจ บริษัทฯได้จัดท าคู่มือระเบียบเกี่ยวกับการท างานและจรรยาบรรณ รวมถึงการก าหนด 
whistleblower Policy ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ  จึงได้จัดท า  “นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงาน ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกีบ การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)” เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปี 2558 และเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ 

 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯให้ความส าคัญเรื่องการเปดดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้

มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุมและก าหนดมาตรการในการเปดดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง
การเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ ข้องบังคับที่บริษัทฯถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเช่ือมั่นใน
การด าเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น 

1. เปดดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
2. จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน

รายงานประจ าปี 
3. ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารต้องรายงานการมีสว่นได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท าการเก็บรักษา
และรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่
บริษัทฯได้รับรายงานนั้น 

4. คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปดดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

5. เปดดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
6. เปดดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจ านวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล 
7. เปดดเผยโครงสร้างการด าเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน 
8. เปดดเผยข้อมูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล 
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9. เปดดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ านวน
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

10.เปดดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
11.รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
12.เปดดเผยโครงการลงทุนที่ส าคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปดดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน

ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปดดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ

การเปดดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดดเผยข้อมูลอย่างไม่
ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปดดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีความ
ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปดดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดย
ก าหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปดดเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้เปดดเผยสู่สาธารณะ ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษก่อนก าหนดเวลาที่จะเปดดเผยข้อมูลส าคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
บุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ 
 
นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปดดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุน
ตา่งๆ โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ท่ัวถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดท า http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/  
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม่ าเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์ อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจ าปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้ง
ก าหนดการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้น ข้อมูลหุ้น การจ่ายเงินปันผล หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

ในส่วนของการเปดดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทฯมีการก ากับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทฯปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที นอกจากท่ีบริษัทฯ
ได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดแล้ว บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเข้า
ร่วมโดยผู้บริหารของบริษัทฯให้แก่นักลงทุน 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงประสบสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้การจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อพบปะนัก
ลงทุนท าได้ยากด้วยกฎระเบียบมาตรการการควบคุมโรคระบาด  แต่ทางบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนส่งเสริมให้นักลงทุนได้รับ
ข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จึงได้เปลี่ยนการจัดกิจกรรมต่างๆ    เป็นการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จ านวน  
15  ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ IR@dynastyceramic.com 
โทรศัพท์ 02-2769275 ตอ่ 251 โทรสาร 02-2760313 

http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/
mailto:IR@dynastyceramic.com
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตดัสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

บริษัทฯได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทฯ การ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือบุคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติ
ธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสียงหน่ึงเสยีง และไม่มีหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผูถ้ือหุ้น
รายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้

 
1. การก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 

เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ทั้งนี้ในปี 2564 ได้มีการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นรวม 1 ครั้ง เป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 4 อาคารส านักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 อย่างเคร่งครัด 

 
2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 โดยบริษัทฯเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทฯจะแจ้งในหนังสือ
นัดประชุมว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผู้ถือหุ้น  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปดดเผยผลการเสนอวาระ
การประชุมให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2564  

 
3. การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 18 วัน ก าหนดวัน
ประชุมฯ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564  และลงประกาศหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน  นอกจากนี้ ยังได้
ช้ีแจงพร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ ดังนี้ 
 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน 
 บริษัทได้ระบุวัตถุประสงค์/เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ 
 ส าหรับการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล, อัตราเงินปันผลที่เสนอ

จ่าย ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ซึ่ งได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทฯได้ให้รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชี พร้อมประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีและค่าบริการของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี 

 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล อีกท้ังระบุช่ือพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ทราบ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายช่ือไว้ 2 ท่าน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯได้จัดท าหนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้   

 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯได้จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 
การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ 
ตน 

 ก่อนด าเนินการประชุม บริษัทฯไดช้ี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวธิีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบ  

 จัดให้มีตัวแทนการนับคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะเป็น กรรมการอิสระ  ผู้สอบบญัชี หรือ ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย 

 เปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวาระ 
 
การเปดดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเปน็ไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้บันทึก  จ านวนผู้เข้าประชุม ท้ังที่มาด้วยตนเอง และ ผู้มอบฉันทะ 
พร้อมจ านวนหุ้น ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทฯ  แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุม  มติที่ประชุมและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย ไว้อย่างชัดเจน   
ค าถามค าตอบของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่างๆ  พร้อมทั้งเปดดเผยให้ทราบถึ งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2564 ก าหนดวันประชุมฯ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมฯ วันที่ 12 เมษายน 2564 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ 
2. ก ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก าหนดโดยบริษัทใหญ่ 
3. พิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่

ส าคัญต่างๆ  
4. ติดตามผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 
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5. ดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก ากับดูแล ได้แก่ การท ารายการระหว่างกัน 
การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปดดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

6. การพิจารณาท าธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้
ก าหนดให้ธุรกรรม ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง 

7.ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

8.การเปดดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากส านัก
งานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปดดเผยในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ 
 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการด าเนินธุรกิจมีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยมุ่งม่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค านึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (อ้างอิง จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 182-189) 

 
แนวทางจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

 เพื่อให้ได้รับความช่ืนชอบสูงสุดของผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผ่านทางตลาดนดักระเบื้อง ได
นาสตี-้ไทล์ท้อป ท่ีมีสาขากระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของดี ราคาถูก หาซื้อง่ายและ
สะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง 

 เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยสมัครใจ 

 เพื่อรับผิดชอบสังคมทั้งในด้านสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาล 

     ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ใน
เรื่อง การปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับจรรยาบรรณเรื่องของก านัลและการรับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ  
 
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา 
  

6.3.1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทบทวนการน าหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ได้ออกประกาศเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ด ีCG Code เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุม่บริษัท โดยฝา่ยจัดการไดร้ายงานให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเพื่อ
พิจารณาทบทวนอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง  
 บริษัทฯ ได้น าหลักการ CG Code มาปรับใช้เพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2563 คู่กับแนวทางการก ากับดูแลกิจการ ปี 2555 
(ปรับปรุง) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง แนวปฏิบัติ ระบบการก ากับดูแลกิจการ โดยแสดงให้เห็นถึงการยกระดับ
มาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 
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1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ   
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 แต่งตั้ง  นายตระกูล วินิจ
นัยภาค กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าท่ีกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน แทน นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 
 6.3.2 บริษัทฯ ยังไม่ได้น าหลักการ CG Code บางหลักการมาปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมาตรการ
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้
ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี รวม 1 คน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ โก
สิยะจินดา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย อีกท้ังยังได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี 

2. คณะกรรมการสรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ 
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จ านวน 3 คน เป็น  
กรรมการบริหารทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมการทุกท่าน ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา สามารถใช้ความรู้
ความสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถพิสจูน์ได้ด้วย
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

  
6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2564 ได้แก่   

 บริษัทฯได้รับผลการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(CGR) ประจ าปี 2564 จาก IOD ในช่วงคะแนน 80-89 (คะแนนเฉลีย่ 88%) “ดีมาก” ตรา
สัญลักษณ์ 4 ดาว   

 บริษัทฯได้เข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 
Checklist) จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 98 เท่ากับปี 2563  

 
นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดด้ าเนินการทบทวนนโยบาย แนวปฎิบตัิต่างๆ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกจิการ ตามหลัก CG Code 2560  
- ทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม องค์กร 
- ทบทวนหลักเกณฑ์การเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและช่ือบุคคลเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
- ทบทวนแบบประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
- ก าหนดนโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 
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7.โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
   
 
 
 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ     

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารและก ากับ

กิจการ 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 

ประธานกรรมการบริหาร / CEO 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
ศูนย์วิจัย

และเทคนิค 

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ  

/CDO 

ประธาน
เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายผลิต  
/CPO 

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การตลาด 
และการขาย 

/CMO 

ส านักระบบงาน 
และตรวจสอบภายใน 

ส านักเลขานุการบริษัท 

ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บัญชี 
และการเงิน 

/CFO 

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

จ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท  ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ข้อ 13 ซึ่ง
ก าหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (ร้อย
ละ 55) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ร้ อยละ 45) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ดัง
รายชื่อต่อไปนี ้

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
ประเภทกรรมการ 

อ านาจลงนาม (1) 

ตามหนังสือรับรอง
บริษัทฯ 

ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

เป็น
ผู้บริหาร 

มี ไม่มี 

1 นายตระกูล วินิจนัยภาค 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ 

√   √ 

2 พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

√   √ 

3 นายสุรศักดิ์  โกสยิะจินดา กรรมการอิสระ √   √ 
4 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน ์ กรรมการอิสระ √   √ 
5 นายทศพร บรรยงค์เวทย ์ กรรมการอิสระ √   √ 

6 นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล กรรมการ √  √  

7 นายมนตร์ัก  แสงศาสตรา 
กรรมการ /รองประธาน
กรรมการ 

 √ √  

8 นายมารตุ  แสงศาสตรา 
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 

 √ √  

9 นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ  √ √  

10 นายชนินทร์ ศุภภญิโญพงศ ์ กรรมการ  √ √  
11 นางสาวสมฤทัย บญุฤทธ์ิ กรรมการ  √ √  

(1) กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 

 
โดยมี นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็น เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม โดย ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง
ได้กระท าโดยทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
(รายละเอียดปรากฎตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 หน้า 156-170) 
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
คือกรรมการที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
 
กรรมการอิสระ 

คือกรรมการที่ไมไ่ด้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และไม่มีธรุกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น สามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ  

คุณสมบัติประการส าคัญของกรรมการอิสระ ประกอบด้วย 
1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจ ากัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 
2. กรรมการอสิระต้องไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

เป็นที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเปน็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งใน
ทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไมม่ีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บดิา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญผู่้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรอืผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

5. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกีย่วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 

6. กรรมการอิสระจะต้องไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมไ่ด้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมผีู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด ท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 คน เกินหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมี
คุณสมบัติตามนิยามของบริษัทฯ ซึ่งมีความเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ไม่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองผูกพันบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระซึง่มีหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารและสามารถให้ความเหน็อย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ            

 
     7.2.2  ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ กรรมการบริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหารและ
ก ากับดูแล 

กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

1 นายตระกูล วินิจนัยภาค 
กรรมการอิสระ/ 
ประธาน
กรรมการ 

- - - - 

2 พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา กรรมการอิสระ ประธาน - - - 
3 นายสุรศักดิ์  โกสยิะจินดา กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 
4 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน ์ กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 

5 นายทศพร บรรยงค์เวทย ์ กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 
6 นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล กรรมการ - - - - 

7 นายมนตร์ัก  แสงศาสตรา 
กรรมการ/รอง
ประธาน
กรรมการ - 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

8 นายมารตุ  แสงศาสตรา 
กรรมการ / 
ประธาน
กรรมการบริหาร - 

ประธาน ประธาน กรรมการ 

9 นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ  กรรมการ กรรมการ ประธาน 
10 นายชนินทร์ ศุภภญิโญพงศ ์ กรรมการ - - - - 
11 นางสาวสมฤทัย บญุฤทธ์ิ กรรมการ - - - กรรมการ 
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7.2.3 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกใน
การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน 

1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท  

2. การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายก ากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่
ในการบริหารบริษัท และก าหนดกลยุทธ์แผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ  

3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดขั้นต อนการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่
มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย  

4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมกัน ในการก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
การก าหนดอ านาจการด าเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทใช้การ
ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การก ากับดูแลกิจการ และเป็นที่ปรึกษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง  

5. ระบบบริหารความเสี่ยงบริษัทฯได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2564 นี้คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานท้ังองค์กร จัดอันดับความเสี่ยงก าหนดแนวทางการบริหารความ 
เสี่ยงมอบหมายผูร้ับผิดชอบจัดใหม้ีมาตรการควบคมุและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในโครงการ ส าคัญที่ผ่ านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้มีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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6. การประชุมคณะกรรมการ ก าหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการ
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี 
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  

7. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  บริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งก าหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได้
มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับต าแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ   ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี ้
1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อท างานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และควรตั้งค าถามที่ส าคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตน

อย่างอิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความส าคัญทุกเรื่อง 
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง  อย่างไรก็ดีระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาด ารงต าแหน่งแทนได้ 
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการท างานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆได้สั่งสมมาเป็น
ระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้ก าหนดระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งก าหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารไม่ควรมีอายเุกิน 70 ปีและไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการด ารงต าแหน่งต่อไปของ
กรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนท าประโยชน์ของบุคคล
ดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการสามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  
 ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ 
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 

(1) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

(2) การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA และ 

(3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส าคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ตามการค านวณขนาดรายการทั้ง 4 เกณฑ์ ได้แก่ 

เกณฑ์ NTA  เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์มูลค่าหุ้น อย่างใด

อย่างหนึ่งเลือกค่ามากที่สุด 
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2. บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนให้เป็นประธานกรรมการ  โดย ประธานกรรมการ  มีหน้าที ่
- ดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและจัดท าขึ้น 
- ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการด าเนินไปจนส าเร็จลุล่วง    
- เปดดโอกาสให้กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งค าถามส าคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง 
- ใหค้ าแนะน าและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการบริหาร  
- ก ากับดูแลให้มีการเปดดเผยข้อมูลการการจัดการอย่างโปร่งใส 
- ก ากับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 
- ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และ รายบุคคล รวมทั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
3. องค์ประชุม  

จ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจ านวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าว
อยู่แล้ว การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 
4. การประชุม 

1. บริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ต่อปี) และ
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า 

2. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาในการก าหนดวาระการประชุม 
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
4. ก าหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสาคัญๆ เช่น การได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
ก าหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาใน
วาระนั้น ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สาคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องด าเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น 

7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดท ารายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง
กรรมการที่ออกตามวาระ ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
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ใหม่อีกครั้ง  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ันให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตัิ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือมลีักษณะที่แสดงถึง

การขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติให้พ้นต าแหน่ง 
- ศาลมีค าสั่งให้ออก 
กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ การลาออกมผีลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตผุลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัตเิหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่าง เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีเ่ข้ามาแทน 
 
6. การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  เช่น  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ. การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ 
ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหา พัฒนา 
ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร  การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ 

และฝา่ยจัดการมีหนา้ที่ปฏิบัตติามนโยบายที่ก าหนด ในเรื่อง  การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ประจ าปี การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน การก าหนดอ านาจด าเนินการที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย
และแผนการบรหิารจดัการบคุคล และนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การดูแล
ให้การเปดดเผยข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอสิระและไมไ่ด้เปน็กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไมม่ีส่วนร่วมในการ
บริหารงานจึงสามารถแบ่งแยกการก าหนดนโยบายในภาพรวมกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน 
 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  อีกท้ังช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา 
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พร้อมกับน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ ปรากฎในหน้าท่ี 57) 
 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย  4 ชุด  ได้แก่ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 

 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
1. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุรศักดิ์    โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริพงษ์    ทิณรัตน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายทศพร  บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิริพงษ์  ทิณรัตน์  เป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ทางการเงิน ซึ่งจ าเป็นต่อการท างานในหน้าท่ีของตน 
โดยมี นางสาวสมฤทัย   บุญฤทธิ์  ผู้อ านวยการส านักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมการประชุมส าคัญทุก
ครั้งก่อนการเปดดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชี  โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอ านาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนซึ่ง
รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการด าเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปดดเผยข้อมูลและการจ ากัด
อ านาจทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ในแต่ละปีจะมีการก าหนดแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจ าปีของบริษัทฯ 
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้      
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดดเผยไว้รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
8. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 

รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ที่บริษัทได้จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 194-197)  
 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายมารตุ   แสงศาสตรา           ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายมนตร์ัก แสงศาสตรา           กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายจารุวัตร ไตรถวิล   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หน้าท่ีหลักของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึง 
1. ก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผู้อ านวยการฝ่าย และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ

การเสนอช่ือรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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2. ทบทวนและเสนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ ารับคัดเลือก (ไม่ว่าจะโดย
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ 
ศักยภาพ จ านวนครั้งท่ีได้เคยด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. เสนอและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตั้ง
กรรมการคนเดิมให้กลับมาด ารงต าแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ โดยค านึงถึงการมีส่วนรว่มใน
การท างานและผลการท างานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ  

4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

5. เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

6. ระบุและเสนอช่ือผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่างใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

8. ให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession 
plan) ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานท้ังส าหรับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะจัดการ 

9. ทบทวน และให้ค าเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของ
คณะกรรมการ โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ โดยค านึงถึงหลักการการก ากับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 
ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี 

10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ หรือมีจ านวนขั้นต่ าตาม
สัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ (ที่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพื่อน าไปประเมินประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการในองค์รวม เมื่อเกณฑ์การประเมินผล
งานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจาก
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในกรณีเสนอช่ือสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการ 

12. สนับสนุนช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
13. แนะน าและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบก าหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก าหนดรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจ าปี/พิเศษ (โบนัส) ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีให้แก่ 
• กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป 
• กรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีจัดตั้งโดยคณะกรรมการ 
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14. แนะน าและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบก าหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก าหนดรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจ าปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีให้แก่ 

• ประธานกรรมการบริหาร 
• ผู้บริหารที่อยู่ในล าดับรองลงมาจากประธานกรรมการบริหาร 

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ 
• กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร 

16. พิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 
17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหารโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามที่จะกล่าวต่อไป

ด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป 

• ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดัน
และบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลส าเร็จ 
• เง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาด
ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
หลักการส าคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกน ามาปฏิบัติ 

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม 
2. องค์ประกอบส าคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะน ามาเช่ือมโยงกับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการน าผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะท าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน และ

ความสามารถท่ีก าหนด 
4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ท าได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น 
 
ทั้งนี้ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจ าปี ในการ
พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี (โบนัส)ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะทบทวนความส าเร็จของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปัจจุบันจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาว เช่น กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
(รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 214-215) 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
1. นายจารุวัตร  ไตรถวิล           ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายมนตร์ัก  แสงศาสตรา  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายมารตุ   แสงศาสตรา  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นางสาวสมฤทัย  บุญฤทธ์ิ   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถ

ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนดและ
ปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่ม
บริษัทฯ 

3. ทบทวนความเสี่ยงท่ีส าคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ 
5. ติดตามการด าเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ 
6. ทบทวนกระบวนการวางแผนส ารองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก าหนดปัจจัยความเสี่ยงที่

ส าคัญพร้อมท้ังแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
7. ท างานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่

อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ 
8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

(รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 217) 
 

4. คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบรหิารและก ากับดแูลกิจการ  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย 
1. นายมารตุ    แสงศาสตรา          ประธานกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 
2. นายมนตร์ัก  แสงศาสตรา          กรรมการบรหิารและก ากบัดูแลกิจการ 
3. นายจารุวัตร  ไตรถวิล           กรรมการบรหิารและก ากบัดูแลกิจการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกจิการ 
1. มีอ านาจสั่งการ วางแผน และด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 
2. ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
3. ก าหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯก่อนเสนอขออนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. ก าหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส แก่ พนักงาน 
5. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมาย 
6. มีอ านาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืม

เงินการเข้าท าสัญญา หรือ  การท านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บริษัทฯ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  ใน
กรณีที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  จะต้องน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
(รายงานของคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกจิการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 216) 
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คณะจัดการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะจัดการ  มีจ านวน   10  คน ประกอบด้วย 
1. นายมนต์รัก  แสงศาสตรา  รองประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา 
       ธุรกิจ 
2. นายมารุต   แสงศาสตรา  ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
       การตลาดและการขาย  
3.  นายจารุวัตร  ไตรถวิล   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 
       โรงงานไทล์ท้อปฯ 
4. นายชนินทร์  ศุภภิญโญพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /  
       ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. นายสุธ ี   บุนนาค   รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค 
6. นายชวลิต  ปดดทอง   ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ 
7. นายสมนึก  สุริยะกุล   ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้ 
       และโรงงานไทล์ท้อปฯ 
8. นางสาวน้อง  คล่องวิชา   ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค (รักษาการ) 
9.          นางปดยรัตน์  เชียงโกมลคีต  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
10. นางสาวสมฤทัย   บุญฤทธ์ิ   ผู้อ านวยการส านักระบบงานและตรวจสอบ 
       ภายใน (เลขานุการ) 
 
คณะจัดการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   
 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร ประกอบด้วยรายชื่อผู้บริหารสูงสดุและผู้บรหิาร 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ผู้บรหิาร 6 คน  ได้แก ่
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ประวัต ิ

1. นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร / CEO เอกสารแนบ 1 หน้า 160 

2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา 
รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ / CDO 

เอกสารแนบ 1 หน้า 159 

3. นายมารุต แสงศาสตรา ประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาดและการขาย / CMO เอกสารแนบ 1 หน้า 160 

     4. นายชนินทร์  ศุภภิญโญพงศ์ ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยบัญชแีละการเงิน / CFO เอกสารแนบ 1 หน้า 168 

5. นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยการผลิต / CPO เอกสารแนบ 1 หน้า 166 

6. นายสุธ ี บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการศูนยว์ิจัยและเทคนิค เอกสารแนบ 1 หน้า 173 

ผู้บริหารล าดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) 
ผู้บริหารล าดับที่ 1-6 เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย (บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้) 
ผู้บริหารล าดับที่ 4 ดูแลรบัผิดชอบด้านบริหารการเงินและรับผดิชอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย  
 

ผู้บริหารของบริษัท ตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552    เรื่อง  
การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี  

ข้อ 2 (6)  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลง
มา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
            นโยบายของคณะกรรมการ คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุ
เป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการท า
หน้าที่ดังกล่าว  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความ
รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตาม นอกจากน้ีกรรมการแต่ละคนตอ้งให้ความทุ่มเท รวมทั้งให้คุณค่า (Value) 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  
 
7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 7 คน (รวมประธาน
กรรมการบริหาร) เป็นเงินเดือน  โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กน้อย 
เช่น ค่าน้ ามันรถ เป็นต้น  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 39.93 ล้านบาท 

 
ปี 2564 บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 

จ านวน (คน) 7 7 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 20.90 19.03 39.93 
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7.5 ข้อมลูเกี่ยวกับพนกังาน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 บริษัทฯ มีพนักงานท้ังหมด 3,084 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่

พนักงานจ านวนทั้งสิ้น 614 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 432 ล้านบาท  
จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2564 บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม 
จ านวนพนักงานโรงงาน / สาขา (คน) 1,987 974 2,961 

จ านวนพนักงานส านักงานใหญ่ (คน) 106 17 123 
รวม (คน) 2,093 991 3,084 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 614 432 1,046 
 

7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด (เอกสารแนบ 1) 

1. เลขานุการบริษัท   
ตามมติคณะคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2541 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2541 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสง
ศาสตรา ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสาร
แนบ 1 หน้าท่ี  171-172  
2. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)    
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 บริษัทฯ มอบหมายให้  นายชนินทร์ ศภุภิญโญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ให้ท าหน้าท่ีเป็นผูร้ับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ปรากฎในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 168-169  
3. ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี:    
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ มอบหมายให้ นางปิยรัตน์  เชียงโกมลคีต ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีให้ท า
หน้าท่ีเป็นผู้ควบคมุดูแลการท าบญัชีโดยคณุสมบัติของผูด้ ารงต าแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ีปรากฎใน
เอกสารแนบ 1 หน้าที่  170-171  
4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน:            
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสมฤทยั บุญฤทธิ์  ผู้อ านวยการส านักระบบงานและ
ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท โดยคณุสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 1 หน้าที่  
169-170  

7.6.2  งานนักลงทุนสัมพนัธ์  
บริษัทฯมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปดดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุน

ต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ท่ัวถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้ง  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และมอบหมายให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร กับนัก
ลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน 
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โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  IR@dynastyceramic.com  
โทรศัพท์ 02-276-9275 ต่อ 251 โทรสาร 0-2760313 
   
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 ให้กับ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็น
ส านักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 

 
ส าหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากส านักงานสอบ
บัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี) 

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าป ี 910,000 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) 840,000 

รวม 1,750,000 

บริษัทย่อย : ค่าสอบบัญชีประจ าปี 

บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ (TTOP) 530,000 

บมจ.โรแยล ซรีามิค อุตสาหกรรม (RCI)  850,000 

บจก.โรแยล เอเซยี บริค แอนด์ ไทล์ (บริษัทย่อยของ RCI) 30,000 

รวม 1,410,000 

รวมค่าสอบบัญช ี 3,160,000 

mailto:IR@dynastyceramic.com
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8.รายการผลการด าเนนิงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 

8.1  สรุปผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา  
     คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินธรุกิจตามแนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดี และจริยธรรม
ธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส่ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการทบทวนหรือก าหนดนโยบายต่างๆที่ส าคัญ ดังนี ้
 

1. ทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ให้สอดคล้องกับแผนงานและการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้หลักการก ากับดูแลกิจการมีผลทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์การเปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเลือกตั้งกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน
ตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate 
Governance Self- Assessment) ดูแลและส่งเสริมให้ด าเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นท่ี
ก าหนด  ดูแลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนงานการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

2. ก าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และ
แนวทาง รวมทั้งมาตรการการก ากับดูลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

3. ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ซึ่งยังคงยึดมั่นตามแนวทางดังกล่าว 
4. ทบทวนพร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ข้อบังคับคณะกรรมการ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยใหม้ั่นใจว่านโยบายต่างๆที่ก าหนดขึน้ ได้มีการน าไปปฏิบัติ
และตดิตามผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการชดุย่อยต่างท าหน้าท่ี ดังนี้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสอบทาน

กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รับผิดชอบในการก าหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการ

จัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เช่ือมั่นว่าบริษัทฯมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทั้งองค์และ
เตรียมพร้อมแผนการแกไ้ขได้ทันท่วงที  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีก ากับดูแลก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการจนถึงผู้อ านวยการฝ่าย และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้  พิจารณาค่าตอบแทนจะน ามาเช่ือมโยงกับความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการน าผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้ นเช่ือมโยงกับผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าที่ก ากับดูแล ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ติดตาม และ
ประเมินผลสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 
8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) การสรรหากรรมการอสิระ 
             คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ   ตาม
หลักเกณฑ์ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.รบ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา หลังจากน้ันจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจราณาเลือกตั้งต่อไป 
             ส าหรับกรณีที่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับจากการด ารงต าแหน่งครั้งแรก ทาง
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นอย่างละเอียดรอบคอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิจารณาอีก
ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ความเหมาะสม ความเช่ียวชาญพิเศษด้านอื่นๆที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
             ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามนิยามของบริษัท ไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
หนังสือรับรองบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด (กรรมการทั้งหมด 11 คน)  และ มีความ
เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
  

(2)  การสรรหากรรมการและผู้บรหิารสูงสุด 
             คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท  โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก หรือ 
ครบก าหนดออกตามวาระ หรือ กรณีอื่นๆ   ตามหลักเกณฑ์ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตาม พ.รบ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกคุณสมบัติ จากมีภาวะการเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีประวัติการท างานที่โปร่งใส 
และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา หลังจากนั้นจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจราณาเลือกตั้งต่อไป  โดยบริษัทฯ ก าหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนคัดเลือกกรรมการที่ถูกเสนอช่ือเป็นรายบุคคล   
อีกทั้ง บริษัทฯ เปดดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดด้วย  
 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 

โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ในรอบปี 2563 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง) การ
ประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจ าเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบ
ประจ าปี รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่ง
วาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม 

เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุมในครั้งถัดไป รายงานการประชุม
จะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการ
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ก าหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการ และพยายาม
อย่างสุดความสามารถท่ีจะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์
ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจ านวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ใน
การประชุมลงมติใดๆ ในการประชุมคณะกรรมการคราวท่ีผ่านมาทุกครั้งจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมลงมติจะมีจ านวน
กรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยสม่ าเสมอทุกครั้ง 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  มีดังนี้ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าประชุมในป ี2564 
การประชุม

สามัญ  
ปี 2564 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 
(11 คน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(4 คน) 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

(3 คน) 

คณะกรรมการ
บริหารและก ากับ

ดูแลกิจการ 
(3 คน) 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ 

(4 คน) 

1. นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 6/6 - - - - 1/1 

2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6/6 4/4 - - - 1/1 

3. นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 6/6 4/4 - - - 1/1 
4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 6/6 4/4 - - - 1/1 

5. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 6/6 4/4 - - - 1/1 
6. นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล กรรมการ 6/6 - - - - 1/1 

7. นายมนต์รัก  แสงศาสตรา กรรมการ/รองประธานกรรมการ 6/6 - 2/2 2/2 2/2 1/1 

8. นายมารุต  แสงศาสตรา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 6/6 - 2/2 2/2 2/2 1/1 
9. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ 6/6 - 2/2 2/2 2/2 1/1 
10. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ 6/6 - - - - 1/1 
11. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ กรรมการ 5/5 - - - 2/2 1/1 
จ านวนครั้งประชุมท้ังหมด  6 4 2 2 2 1 

ร้อยละของการเขา้ประชุม  100 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ:  การเข้าร่วมประชุมนับรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 



 

89 

 

 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท โรแยล ซี
รามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)  ในปี 2564 มีดังนี ้

รายชื่อ 

บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่ง 
ประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

AGM 
ปี 2564 

ต าแหน่ง 
ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
 

AGM 
ปี 

2564 

1.นายตระกูล  วินิจนยัภาค - - - ประธานกรรมการ 7/7 1/1 

2.นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา กรรมการ/ 
ประธานกรรมการ 

6/6 1/1 ที่ปรึกษาบริษัทฯ 7/7 1/1 

3.นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 
กรรมการ/ 

เลขานุการบริษัท 
6/6 1/1 เลขานุการบริษัท 7/7 1/1 

4.นายมนต์รัก  แสงศาสตรา  
กรรมการ/ รอง

ประธานกรรมการ 
6/6 1/1 

กรรมการ /รอง
ประธานกรรมการ 

7/7 1/1 

5.นายมารุต  แสงศาสตรา  
กรรมการ /ประธาน
กรรมการบริหาร 

6/6 1/1 
กรรมการ /ประธาน
กรรมการบริหาร 

7/7 1/1 

6.นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ 6/6 1/1 กรรมการ 7/7 1/1 

7.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์  กรรมการ 
(เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564) 

3/3 - กรรมการ 
(เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564) 

6/6 1/1 

8.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ - - - กรรมการ 
(เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564) 

1/1 - 

จ านวนครั้งประชุมทัง้หมด  6 1  7 1 

ร้อยละของการเข้าประชุม  100 100  100 100 

 
ในปี 2564 คณะกรรมการได้ก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้ 

ครั้ง
ที่ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารและ
ก ากับดแูลกิจการ 

1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 

2 วันที่ 29 มีนาคม 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565    

4 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    

5 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565     

6 วันที่ 20 ธันวาคม 2565     
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารประจ าปี 2563 และค่าเบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการ ใน

ปี 2564  มีรายละเอียดดังนี้                          หน่วย : บาท  

รายชื่อ 

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ (บริษัทย่อย) 
บมจ.โรแยล ซีรามิค 

อุตสาหกรรม (บริษัทย่อย) 
รวมทั้งสิ้น 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน
กรรมการและ

กรรมการบริหาร 
รวม 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ค่าตอบแทน
กรรมการและ

กรรมการบริหาร 
รวม 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

1. นายรุ่งโรจน ์ 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. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา 300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000 

4. นายชัยสิทธิ ์ 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 

   นางสาวสมฤทยั 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 บรรยงค์เวทย ์ 300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000 

10. นายจารวุัตร 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 และได้รับต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดย นายตระกลู วินิจนยัภาค ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทนของบริษัทฯ และ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสหกรรม  และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ลาออกจากกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที ่26 มกราคม 2564 ยังคงด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยนางสาวสมฤทัย 
บุญฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน 
(2) นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชยั ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงยังคงได้รับค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ตามสัดส่วนที่ด ารงต าแหน่ง
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อย 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ  บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด

(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังเหมือนกันกับบริษัทฯ  และ บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ 
ไทล์ จ ากัด (บริษัทย่อยของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) ) หยุดด าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2560  และอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของบริษัทฯ   ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทฯบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯได้ด าเนินการก าหนดกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าบริหาร
จดัการตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้มั่นใจว่า สามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ   
รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย โดย
ใช้นโยบายอ านาจการด าเนินงานเดียวกับบริษัทฯ ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการเปดดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท า
รายงานส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อย โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ ส านักเลขานุการบริษัท และส านักระบบงานและตรวจสอบภายใน จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลก ากับให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ รัดกุมเพียงพอที่จะท าให้มั่นใจว่า ได้มี
การจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  

 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯในบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 รายชื่อกรรมการ DCC TTOP RCI RABT 

1.นายตระกลู วินิจนัยภาค -ประธานกรรมการ - -ประธานกรรมการ - 

2. นายรุ่งโรจน ์ แสงศาสตรา -ที่ปรึกษาบริษัท 
 

-กรรมการ  
-ประธานกรรมการ 

-ที่ปรึกษาบริษัท 
 

กรรมการ 

3.นายมนต์รัก  แสงศาสตรา -กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 

-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 

-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 

กรรมการ 

4.นายมารตุ  แสงศาสตรา -กรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย 

--กรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย 

-กรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
การตลาดและการขาย 

กรรมการ 

5. นางสาวคัทลียา  แสง
ศาสตรา 

-เลขานุการบริษัทฯ -กรรมการ 
-เลขานุการบริษัทฯ 

-เลขานุการบริษัท 
- 

6.นายจารุวัตร  ไตรถวิล -กรรมการ  
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

-กรรมการ  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
ผลิต 

-กรรมการ  
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
ผลิต 

กรรมการ 
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-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
ผลิต 

6.นายชนินทร์  ศุภภิญโญพงศ ์
 

-กรรมการ 
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน 

-กรรมการ 
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย

บัญช ี
และการเงิน 

-กรรมการ 
-ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน 

กรรมการ 

7.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ -กรรมการ 
-ผู้อ านวยการส านัก
ระบบงานและตรวจสอบ
ภายใน 

- 

-กรรมการ 
-ผู้อ านวยการส านัก
ระบบงานและ
ตรวจสอบภายใน 

- 

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

           บริษัทย่อยบริหารงานผ่านการควบคุมจากกรรมการและผูบ้ริหารที่บริษัทฯแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีก ากับดูแล  ในปีท่ีผ่านมา
ไม่มีรายการที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้  
 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
 
            บริษัทฯให้ความส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการก ากับดูแลกจิการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
            ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฎิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุม เรื่อง 

1. การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 
2. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
3. การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในองค์กร 
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ 

ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว 
 
นอกจากน้ี บริษัท ยังติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัตติามการก ากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี ้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ดงันี้ 
            • บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปดดเผยโครงสร้างทางการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ าปี
อย่างละเอียด รวมถึงการเปดดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 
            • มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงท าให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผดิชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์
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ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 
            • การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ านาจด าเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก าหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าข้อมูลไปเปดดเผยต่อสาธารณะ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 
             • จรรยาบรรณบริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯหรือใช้เวลา
ท างานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจ าเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มี
เหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์
                  คณะกรรมการของบริษัทฯได้ก าหนดมาตรฐานการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ  และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  
                   คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับ ขณะท างานใน
ต าแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้
ข้อมูลภายในที่ส าคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และ
ห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยก าหนดแนวปฏิบัติไว้
ดังนี ้
          1. จัดท าแบบรายงานต่างๆที่กรรมการและผู้บริหารต้องน าส่ง ก.ล.ต.    
                    -แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ผ่านระบบการแจ้งของ ก.ล.ต. 
ก าหนดภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
                    -แบบแจ้งข้อมูล ค ารับรอง และค ายินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) ก าหนดภายใน 
7 วันท าการนับแต่วันท่ีด ารงต าแหน่ง 
          2. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัทฯ 
โดยส่งส าเนาเอกสารผ่านเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือน าส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ดังนี้ 
                    -รายงานครั้งแรกเมื่อได้รับต าแหน่ง 
                    -รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
         3. ก าหนดเปดดเผยการถือหุ้นครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกรายไตรมาส 
รวมทั้งเปดดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยแสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี สิ้น
ปี และการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือลดลงไว้ในรายงานประจ าปี 
         4. ก าหนดเปดดเผยข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร เช่น วันเดือนปี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ ระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ครั้งแรก การเข้าร่วมอบรมหลักสตูรตา่งๆของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม และจ านวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจ าปี   
         5. ก าหนดเปดดเผยข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ CG2017 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
จรรยาบรรณขององค์กร  นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
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หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ร่วมแจ้งเบาะแสเพื่อ
ความโปร่งใส บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
 

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
           บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption)  / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบ
ประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก  รอบที่สอง มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 
3 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ (Recertified) ตามกระบวนการที่ 
CAC ก าหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ โดยในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่น
ขอต่ออายุสมาชิกรอบท่ีสอง และบริษัทฯผ่านการรับรองการต่ออายุรอบที่สองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 

                                                                   
 
บริษัทฯได้สื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการ

ต่อต้านคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
 
นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค ามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็นการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้  
 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1. สร้างจิตส านึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าท่ีความรบัผิดชอบและปฏิบัตติามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น รวมทั้ง เปดดเผยข้อมลูเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ันให้แก่สาธารณชนทราบ 

2. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ และให้มีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องน านโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็น

ตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร 
2. พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ันต้องแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ประพฤติมิชอบในองค์กร 



 

95 

 

3. กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปช่ัน จะไม่ถูกลด
ต าแหน่ง ลงโทษ แม้การกระท านั้นจะท าให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

4. ผู้ที่กระท าคอร์รัปช่ัน เป็นการท าผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯไดนาสตี้ ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดตามกฎหมาย 

5. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงาน รวมทั้ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ   

 
ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปดิเผยรายละเอียดของนโยบายต่อตา้นคอร์รปัช่ัน ตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 206-210 
 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
                 บริษัทฯได้เปดดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไวผ้่าน Email 
และ โทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมฝี่ายตรวจสอบภายใน ท า
หน้าท่ีกลั่นกรองเบาะแสและข้อรอ้งเรียน ดังกล่าว 

ร่วมแจ้งเบาะแส เพิ่มความโปร่งใส (Whistle Blower) ได้ที่ 
สายด่วน Hotline : 02-276-9835 , 084-751-4747 ในเวลาท าการ จันทร-์ศุกร์ 8.30-17.00 น. 

E-mail: wecare@dynastyceramic.com 
 
                ในปีทีผ่่านมา พบว่า ไม่มีการละเมดิที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 
 
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
8.2.1 จ านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2564 (คร้ัง) 

1.      พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  4/4 
2.      นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4/4 
3.      นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4/4 
4.      นายทศพร  บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4/4 

 
8.2.2 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
             บริษัทฯ ได้เปดดเผยการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  เอกสารแนบ 6 หน้าท่ี 211-213) และครอบคลุมถึง  

(1) สอบทานการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน 

(2) สอบทานการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยไดส้อบถามโดยตรงกับฝ่ายบญัชีและการเงินเกีย่วกับการ
ใช้ดุลยพินิจในการจัดท ารายงานทางเงิน เพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

(3) สามารถสอบถามเรื่องส าคญัได้โดยตรงกับผูส้อบบัญช ี
(4) บริษัทฯ ไมม่ีใช้บริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบญัชีกับผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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(5) สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกีย่วโยง ซึ่ง บริษัทฯไดด้ าเนินการตามข้อกฎหมายครบถว้นแล้ว  

 
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
           
8.3.1 จ านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

รายชื่อ 
คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน  
รวม 2 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร
และก ากับดูแลกิจการ  

รวม 2 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
รวม 2 คร้ัง 

1. นายมนต์รัก  แสงศาสตรา  2/2 2/2 2/2 
2. นายมารุต  แสงศาสตรา  2/2 2/2 2/2 

3. นายจารุวัตร ไตรถวิล 2/2 2/2 2/2 
4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ - - 2/2 
 
8.3.2 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  อ้างอิง รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

(เอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 214-215) 
 คณะกรรมการบรหิารและก ากับดแูลกิจการ อ้างอิง รายงานคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ (เอกสาร

แนบ 7 หน้าท่ี 216) 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อ้างอิง รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (เอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 217) 
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9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 
9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การ
ด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแล
กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และ Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
ก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี ตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจ าทุกปี ในกา รประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการอิสระ 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 
คน เข้าร่วมประชุมทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and 
Communication) และ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบ
ควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว  

9.1.2  สรุปข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2564 
ทั้งนี้ส านักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ ตามแผนงาน

การตรวจสอบประจ าปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
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สาระส าคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยส านักตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่ก าหนด 

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษัท  
(อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 211-213) ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มี
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์  ผู้อ านวยการส านักระบบงาน

และตรวจสอบภายใน และได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2555 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆที่ก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสม
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (อ้างอิง เอกสารแนบ 3: รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หน้าที่ 
175 ) 

9.1.5 การแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
ต้องได้รับอนุมัติหรือเห็นขอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (อ้างอิง เอกสารแนบ 3: รายละเอียดหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน หน้าท่ี 175) 
 

9.2 รายการระหว่างกัน  
    บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธรุกิจ
ปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อก าหนดในพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) 
มาตรา 89/12 (1) โดยมีก าหนดมาตรการดังนี ้

1.  ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นก่อนท ารายการระหว่างกัน  
2.  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะต้องจัดให้มีที่

ปรึกษาบริษัทฯ (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองก่อน
เสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

3.  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้  
4.  บริษัทฯ จะเปดดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญช ี
 
ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท ารายการอื่นๆทั่วไป โดยมีการก าหนดอ านาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตาม
วงเงินที่ก าหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและ
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บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ 

การท าสัญญาที่เป็นรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผ่านการพิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ ซึ่ง
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และเปดดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุก
ครั้ง และให้ฝ่ายจัดการจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบ
การเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 
ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562- 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปดดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการท ารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไป
ในทางการค้าปกติ  

 
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทฯมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่
พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
 

1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน นโยบายการก าหนดราคา มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตร้ี บริษัทย่อยท่ี  DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83 
ค่าขายวัตถุดิบและวสัดุสิ้นเปลือง ราคาทุน 2.1 3.4 3.6 

รายได้ค่าเช่าส านักงาน ราคาที่ตกลงตามสัญญา 0.7 0.7 0.7 

รายได้ค่าบริหารงาน ราคาที่ตกลงตามสัญญา 14.5 13.2 12.0 

ซื้อสินค้า ราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและราคา
สูงกว่าต้นทุนการผลิต 

 
2,108.9 

 
2,140.6 

 
2,251.2 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดสุิ้นเปลือง ราคาทุน 2.0 2.7 2.4 

ค่าจ้างบริหารคลัง ราคาที่ตกลงตามสัญญา 4.4 4.0 3.6 

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม บริษัทย่อยท่ี DCC ถือหุ้นร้อยละ 98.47 

ค่าขายวัตถุดิบและวสัดุสิ้นเปลือง ราคาทุน 4.4 11.6 17.9 

รายได้ค่าเช่าส านักงาน 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 



 

100 

 

สูงกว่าต้นทุนการผลิต 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดสุิ้นเปลือง ราคาทุน 1.8 3.4 4.6 

บจก.โรแยลเอเซียบริคแอนด์ไทล์ บริษัทย่อยท่ี RCI ถือหุ้นร้อยละ 100 
รายได้ค่าเช่าส านักงาน ราคาที่ตกลงตามสัญญา 0.1 0.1 0.1 
 
        2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้ บริษัทย่อย เจ้าหนี้การคา้ 1,213.7 1,144.8 991.6 
บมจ.โรแยล ซรีามิค อุตสาหกรรม บริษัทย่อย เจ้าหนี้การคา้ 141.6 144.6 43.7 
นายมนตร์ัก แสงศาสตรา และ 
นายมารตุ  แสงศาสตรา 

กรรมการ หนี้สินตามสญัญาเช่า 89.0 108.3 - 

เหตุผลและความจ าเป็น  ส าหรับการเช่าที่ดินของกรรมการ เนื่องจากนโยบายการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสาขานั้น ต้องเป็น
พื้นที่ติดถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพื่อสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า ซึ่งทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ส ารวจแล้ว 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ขายยกแปลง จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าเห็นว่าคุ้มค่ากว่า ส าหรับ
นโยบายการลงทุนซื้อท่ีดินต้องพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย การท าสัญญาที่เป็นรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผ่านการ
พิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และ
เปดดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
 
นโยบายการก าหนดราคาและเง่ือนไขระหว่างกัน 

บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเง่ือนไขที่
สามารถแข่งขันได้ในตลาดและราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายใหญ่ 
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ส่วนที่ 3 : งบการเงิน 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งจัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน 
รวมทั้งให้มีการเปดดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนท่ัวไป 
 
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
สอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว  
 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  
 
 
                  --มารตุ  แสงศาสตรา-- 
                 

         (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ  ของบริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน
รวม และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด           
วนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้ งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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รายได้ 
ความเส่ียง 
เน่ืองจากรายไดเ้ป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งขายให้กบัลูกคา้จากโรงงาน
และขายผ่านสาขาท่ีมีกระจายอยูท่ัว่ประเทศไทย ขา้พเจา้ให้ความส าคญัต่อความครบถว้นและการเกิดข้ึนจริงของรายได ้          
ท่ีบันทึกโดยเฉพาะรายการขายท่ีเกิดข้ึนของสาขาต่างๆ ซ่ึงบริษทัอาศยัการประมวลผลของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้ ง           
การกระทบยอดเงินรับจากการขายในแต่ละวนั และการตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของสินคา้คงเหลือส้ินงวดของแต่ละสาขา
รวมดว้ย 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว คือ การท าความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานและการรับรู้รายได ้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั และท าการทดสอบระบบการควบคุมภายใน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ตรวจสอบเน้ือหา
สาระของรายการขายจากสาขา โดยการกระทบรายงานยอดขายรายวนักบัจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ และความมีอยูจ่ริงของ
สินคา้คงเหลือท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินงวด และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการขายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัประมาณการยอดขายท่ีจดัท าข้ึน
โดยฝ่ายบริหารและแนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
สินค้าคงเหลือ 
ความเส่ียง 
เน่ืองจากสินคา้คงเหลือดงักล่าวมีการจดัเก็บกระจายอยูต่ามสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ และเป็นสดัส่วนท่ีมากกวา่สินคา้คงเหลือ    
ท่ีโรงงาน ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการมีอยูจ่ริงของปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูท่ี่สาขาต่างๆ  
 
การตอบสนองต่อความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ตอ่เร่ืองดงักล่าว คือ การท าความเขา้ใจและการทดสอบระบบสารสนเทศโดยรวม การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของการบนัทึกสินคา้คงเหลือ และสุ่มเลือกตวัอยา่งตรวจสอบความครบถว้นและมีอยูจ่ริงของสินคา้
คงเหลือทั้งท่ีโรงงานและสาขาบางสาขา นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานผลการตรวจนับสินคา้คงเหลือโดยผูส้อบบัญชี
ภายนอกท่ีบริษทัวา่จา้งใหเ้ขา้ร่วมนบัสินคา้คงเหลือในแต่ละเดือน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือในแต่ละ
สาขามีประสิทธิผลหรือไม่ 
 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ความเส่ียง 
เน่ืองจากสินคา้คงเหลือเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บสุทธิแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้เคล่ือนไหวชา้ 
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การตอบสนองต่อความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจ้าได้รับความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือ โดยเขา้ร่วมการตรวจนับสินคา้ท่ีโรงงาน และสาขาบางสาขา สุ่มทดสอบสินคา้คงเหลือ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ตน้ทุนท่ี
บนัทึกในบญัชีตรงกบัใบก ากบัสินคา้ และมีการปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ดงักล่าว  เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้
คงเหลือกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บสุทธิ ซ่ึงค านวณจากราคาขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน วเิคราะห์ปริมาณและการ
เคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ เพื่อระบุสินคา้คงเหลือท่ีมีการหมุนเวยีนต ่าหรือสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ เป็นตน้ 
 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ความเส่ียง 
เน่ืองจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน การพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษทัยอ่ย และการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย 
 
การตอบสนองต่อความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว คือ การท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัจดัท าข้ึน ประเมินขอ้สมมติท่ีส าคญั
และวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน และเปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน
สดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดั
ต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
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ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผล     
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้    
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสม
เหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ 
 

 
นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  หมาย

เหตุ 
31 ธันวาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2564 
31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมุนเวยีน      
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6       58,236,070   70,869,898   42,405,610   50,414,366  
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 

- สุทธิ 8 163,668,870 143,514,348 155,862,013 137,170,330 
 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น - บริษทัยอ่ย 7 -     -     6,386,669   4,944,487  
 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9   2,273,491,278   2,089,410,339   2,028,318,251   1,868,992,879  
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น 10         1,063,937   1,063,937   1,063,937   1,063,937  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย          8,692,526   -     8,692,526   -    
 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน   2,505,152,681   2,304,858,522   2,242,729,006   2,062,585,999  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น             314,300            314,300                      -                        -    
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11                    -                        -      2,544,816,517    2,382,269,843  
 อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 12       72,848,256        68,803,921       72,848,256         68,803,921  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  13  5,793,082,009    5,810,619,587    4,442,531,711    4,337,671,076  
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 17.1      504,534,760       536,667,178       495,076,889       525,626,601  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14         9,853,375        12,716,390          9,853,373         12,716,387  
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23       42,856,596        48,598,991                      -                         -    
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 15       14,126,076        13,052,320        12,634,113         11,574,694  
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,437,615,372   6,490,772,687   7,577,760,859    7,338,662,522  
 รวมสินทรัพย์   8,942,768,053   8,795,631,209   9,820,489,865    9,401,248,521  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวยีน      
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 1,250,000,000 2,165,000,000    1,250,000,000     2,090,000,000  
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่  921,929,613 785,769,222      572,159,726       417,526,776  
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย 7 -     1,361,708,663     1,294,315,255  
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17.2 99,022,071 106,084,879        93,434,880         98,387,270  
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  179,134,260 183,441,794      177,441,838       178,372,657  
 รวมหนี้สินหมุนเวยีน  2,450,085,944 3,240,295,895   3,454,745,107    4,078,601,958  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  หมาย

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
 เงินส ารองเผือ่เงินกองทุนส ารองเล้ียง

ชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ 
18 49,658,546 51,187,752 - - 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

17.2 385,130,917 408,279,187 381,120,751 404,793,666 

 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

20      180,841,112       197,178,407        71,525,045         83,963,168  

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23        32,796,215         32,598,643         32,796,215         32,598,643  
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น           7,167,891           7,840,238           7,167,891           7,840,238  
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน      655,594,681      697,084,227      492,609,902       529,195,715  
 รวมหน้ีสิน    3,105,680,625    3,937,380,122    3,947,355,009    4,607,797,673  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
 ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 

0.1 บาท 
 

    

    ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน้ 21 913,919,154 913,919,154 913,919,154 913,919,154 
    ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและรับช าระแลว้      
    หุน้สามญั 9,125,611,266 หุน้ ณ  

     วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
     

    หุน้สามญั 8,198,942,195 หุน้ ณ  
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

        912,561,127          819,894,220          912,561,127          819,894,220  

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั     3,233,498,174     2,260,495,649     3,233,498,174     2,260,495,649  
 ก าไรสะสม      
    จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 22       91,256,112        81,989,421         91,256,112         81,989,421  
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร     3,241,821,326     3,178,596,731     1,635,819,443     1,631,071,558  
 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้   (1,684,986,599)   (1,578,811,602)                      -                         -    
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท    5,794,150,140    4,762,164,419    5,873,134,856    4,793,450,848  
 ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่อยูใ่น

อ านาจควบคุม 
 

         42,937,288            96,086,668                          -                            -    

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    5,837,087,428    4,858,251,087    5,873,134,856    4,793,450,848  
 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    8,942,768,053    8,795,631,209    9,820,489,865    9,401,248,521  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 

ก าไรขาดทุน:      
รายไดจ้ากการขาย 27  8,396,032,606     8,501,252,404     8,396,032,606   8,501,252,404  
ตน้ทุนขาย 7,27,29 (4,758,219,642)   (4,972,520,302)   (4,978,694,029) (5,247,571,959) 
ก าไรขั้นต้น  3,637,812,964    3,528,732,102    3,417,338,577  3,253,680,445  
รายไดอ่ื้น 7,27,28      84,586,303         88,107,108         98,866,231     100,958,963  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 29   (782,818,535)     (777,608,814)     (685,467,576)   (690,817,937) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29   (799,517,981)     (843,834,626)     (763,598,403)   (805,139,543) 
ตน้ทุนทางการเงิน 27     (17,654,079)       (48,903,929)       (15,966,186)     (44,860,554) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้  2,122,408,672    1,946,491,841    2,051,172,643  1,813,821,374  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24   (418,787,279)     (360,006,612)     (406,832,796)   (358,877,483) 
ก าไรส าหรับปี  1,703,621,393    1,586,485,229    1,644,339,847  1,454,943,891  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:      
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

     

ก าไรเบด็เสร็จจากปรับประมาณการผลประโยชน์
พนกังาน 

          10,433,625                        -          8,013,763                         -    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษ ี  10,433,625          -    8,013,763    -    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   1,714,055,018     1,586,485,229     1,652,353,610   1,454,943,891  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   1,700,428,707     1,585,344,686     1,644,339,847   1,454,943,891  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม        3,192,686           1,140,543                       -                       -    
  1,703,621,393    1,586,485,229    1,644,339,847  1,454,943,891  

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   1,710,830,320     1,585,344,686     1,652,353,610   1,454,943,891  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         3,224,698          1,140,543                       -                       -    
  1,714,055,018    1,586,485,229    1,652,353,610  1,454,943,891  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 26.1     
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั               0.193                 0.202                 0.187               0.185  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้)   8,795,564,748     7,847,360,860     8,795,564,748   7,847,360,860  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 26.2     
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั               0.193                 0.192                 0.187               0.176  

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้)   8,803,620,055     8,260,148,462     8,803,620,055   8,260,148,462  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 

  ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่   

    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

   

 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นท่ี 
รับช าระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้นสามญั 

ส ารองตาม 
กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

การเปล่ียนแปลง 
ส่วนไดเ้สียของ 
บริษทัใหญ่ 
ในบริษทัยอ่ย 

รวมส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัใหญ่ 

ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่อยูใ่น 

อ านาจควบคุม รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563         723,143,266      1,244,610,634           72,314,326       2,790,247,827     (1,463,689,220)      3,366,626,833         152,293,072     3,518,919,905  

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทั
ยอ่ย 

                        -                           -                           -                            -          (115,122,382)       (115,122,382)        (57,346,947)     (172,469,329) 

เพิ่มทุนหุ้นสามญั           96,750,954      1,015,885,015                         -                            -                             -         1,112,635,969                         -       1,112,635,969  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                         -                           -                           -         1,585,344,686                           -         1,585,344,686             1,140,543     1,586,485,229  

เงินปันผลจ่าย 25                        -                           -                           -       (1,187,320,687)                          -       (1,187,320,687)                        -     (1,187,320,687) 

ส ารองตามกฎหมาย 22                        -                           -               9,675,095            (9,675,095)                          -                            -                           -                            -    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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 วันท่ี 1 มกราคม 2564         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  
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทั
ยอ่ย 

 
                       -                           -                           -                            -          (106,174,997)       (106,174,997)        (56,374,078)     (162,549,075) 

เพิ่มทุนหุ้นสามญั           92,666,907         973,002,525                         -                            -                             -         1,065,669,432                         -       1,065,669,432  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                         -                           -                           -         1,710,830,320                           -         1,710,830,320             3,224,698     1,714,055,018  
เงินปันผลจ่าย 25                        -                           -                           -       (1,638,339,034)                          -       (1,638,339,034)                        -     (1,638,339,034) 
ส ารองตามกฎหมาย 22                        -                           -               9,266,691            (9,266,691)                          -                            -                           -                            -    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564         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  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 
  งบเฉพาะกิจการ 

    ก าไร (ขาดทุน) สะสม  

 
หมายเหตุ 

ทุนเรือนหุน้ท่ี 
รับช าระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้สามญั 

ส ารองตาม 
กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563               723,143,266            1,244,610,634                 72,314,326            1,373,123,449            3,413,191,675  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  

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

เพิ่มทุนหุน้สามญั                 96,750,954            1,015,885,015                                -                                  -              1,112,635,969  
เงินปันผลจ่าย 25                               -                                  -                                  -            (1,187,320,687)         (1,187,320,687) 
ส ารองตามกฎหมาย 22                               -                                  -                     9,675,095                 (9,675,095)                               -    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563               819,894,220            2,260,495,649                 81,989,421            1,631,071,558            4,793,450,848  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564               819,894,220            2,260,495,649                 81,989,421            1,631,071,558            4,793,450,848  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  

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

เพิ่มทุนหุน้สามญั                 92,666,907               973,002,525                                -                                  -              1,065,669,432  
เงินปันผลจ่าย 25                               -                                  -                                  -            (1,638,339,034)         (1,638,339,034) 
ส ารองตามกฎหมาย 22                               -                                  -                     9,266,691                 (9,266,691)                               -    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564               912,561,127            3,233,498,174                 91,256,112            1,635,819,443            5,873,134,856  
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 2,122,408,672 1,946,491,841 2,051,172,643 1,813,821,374 
ปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรม
ด าเนินงาน  

    

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   (20,670,710)         129,615,973           (19,237,871)         129,769,373  
 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัยอ่ย เพิ่มข้ึน (ลดลง)                          -                             -               (1,442,181)            (4,944,488) 
 สินคา้คงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง        (184,043,928)           75,273,382         (159,325,372)         103,954,842  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง            (1,073,756)                   (1,326)            (1,059,419)               (204,310) 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน (ลดลง)         120,413,321           (72,463,696)          147,046,484         (108,700,717) 
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย เพิ่มข้ึน (ลดลง)                          -                             -               67,393,407          259,028,550  
 ส ารองเผือ่เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพประเภทไม่จ่าย

สมทบ เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
           (4,135,456)               (578,435)                           -                             -    

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน เพิ่มข้ึน (ลดลง)               (672,346)             2,375,089                (672,346)             2,375,089  
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย         673,004,257          722,481,045           482,156,855          532,902,583  
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)                516,188                (540,332)                 546,188                (480,000) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนจากบริษทัอ่ืน (โอนกลบั)          (11,250,000)                          -                              -                             -    
 โอนกลบัค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั                 (37,011)               (359,008)                           -                             -    
 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน             7,250,000                           -                              -                             -    
 ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์               (955,582)                252,279                (444,627)                237,614  

 ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง                   (7,098)                  37,112                    (7,712)                    7,350  
 รายไดจ้ากเงินปันผล                          -                    (31,430)                           -                             -    
 ดอกเบ้ียรับ               (105,041)            (1,691,237)                 (94,887)               (227,509) 
 ดอกเบ้ียจ่าย           17,654,079            48,903,929             15,966,186            44,860,553  
 ส ารองเผื่อเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ             2,606,250              2,487,707                            -                             -    
 ค่าเผื่อภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน        11,468,653          12,966,058             5,586,489           6,655,052  
 รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 

ก่อนภาษีเงินได ้         609,961,820          918,727,110           536,411,194          965,233,982  
กระแสเงนิสุดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 2,732,370,492 2,865,218,951 2,587,583,837 2,779,055,356 
 จ่ายภาษีเงินได ้        (419,763,252)        (290,383,802)        (409,569,483)        (273,310,037) 
 หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานลดลงจากการช าระ               (643,600)               (794,493)               (643,600)               (794,493) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,311,963,640 2,574,040,656 2,177,370,754 2,504,950,826 

 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
 ซ้ือสินทรัพย ์        (536,692,279)        (420,152,979)        (474,845,284)        (328,150,184) 
 ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            (2,600,681)            (2,413,098)            (2,600,681)            (2,413,098) 
 เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์             4,115,965              3,593,771               1,582,658              1,275,494  
 เงินสดรับดอกเบ้ีย                105,041              1,691,237                    94,887                 227,509  
 เงินปันผลรับ                          -                     31,430                            -                             -    
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน             4,000,000                           -                              -                             -    
 เงินสดจ่ายกบัการลงทุนในบริษทัยอ่ย        (162,549,075)        (172,469,329)        (162,546,675)        (172,469,329) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน        (693,621,029)        (589,718,968)        (638,315,095)        (501,529,608)         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน      8,385,000,000     12,731,000,000        8,385,000,000     12,411,000,000  
 ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     (9,300,000,000)   (14,532,546,836)     (9,225,000,000)   (14,206,084,367) 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน                          -              29,000,000                            -                             -    
 จ่ายดอกเบ้ีย          (16,020,228)          (44,488,150)          (15,735,819)          (43,215,860) 
 จ่ายเงินปันผล     (1,638,339,034)     (1,187,320,687)     (1,638,339,034)     (1,187,320,687) 
 เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน      1,065,669,432       1,112,635,969        1,065,669,432       1,112,635,969  
 ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า        (127,286,609)        (139,657,563)        (118,658,994)        (132,340,101) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,630,976,439)  (2,031,377,267) (1,547,064,415)      (2,045,325,046)      
      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ          (12,633,828)          (47,055,579)            (8,008,756)          (41,903,828) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี           70,869,898          117,925,477             50,414,366            92,318,194  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี           58,236,070            70,869,898             42,405,610            50,414,366  
      
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม     
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :     
             หน้ีสินตามสญัญาเช่า 484,152,988 514,364,066 474,555,631 503,180,936 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนตั้งแต่ปี 2535 บริษทัด าเนินธุรกิจ
หลกัในดา้นอุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงั บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือ
เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่ม
ครอบครัว แสงศาสตรา 
บริษทัมีโรงงานตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 54/8 หมู่ท่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี และบริษทั
ยอ่ยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 3/2 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองไข่น ้ า อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี และ เลขท่ี 
54/7   หมู่ท่ี 3 ถนนสุวววณศร ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี   
 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิและการน าเสนองบการเงนิ 
2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของ
บริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อ
สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้
กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2.3 เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงนิรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมี

อ านาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัโดยตรง    
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั 96.83 96.83 
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั  
     (มหาชน) (“RCI”) 

ผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั 98.47 91.87 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)   
บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนดไ์ทล ์จ ากดั  (“RABT”) หยุดด าเนินกิจการ 100 100 

 
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการซ้ือหุน้บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั
(มหาชน) โดยคิดเป็นมูลค่าไม่เกินหุน้ละ 3.90 บาท จ านวน 40.70 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 158.73 ลา้นบาท 

ข) รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
ค) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
ง) สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และรายไดร้วมของบริษทัยอ่ยส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 คิดเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปไดด้งัน้ี : 
 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย รายไดร้วมของบริษทัยอ่ยคิดเป็น 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสินทรัพยร์วม อตัราร้อยละในรายไดร้วม 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ไทลท์อ้ป อินดสัตร้ี จ ากดั (มหาชน) 23 23 25 25 
กลุ่มบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 
12 12 12 12 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงั        
วนัที ่1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่ง
มอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหัก
ประมาณการส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดจ้ากเงินปันผล รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซ่ึง
ไม่มี     ขอ้จ ากัดในการใช้) และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเม่ือครบก าหนด ซ่ึงมีความเส่ียงในการ
เปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 

4.3 สินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาตน้ทุนมาตรฐานหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ ตน้ทุนมาตรฐานมีค่าใกลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามวิธีราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีจะผลิตใหเ้สร็จ และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองเพ่ือลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ เม่ือสินคา้นั้น
เก่าหรือเส่ือมสภาพ โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดีต 

4.4 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
บริษทัจดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายหากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บ
คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพยน์ั้ นต่อไป และจะต้องมีไวเ้พ่ือขายในทันทีในสภาพ
ปัจจุบนัและการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากการขายดงักล่าวตอ้งคาดวา่จะเขา้เง่ือนไขใน
การรับรู้รายการเป็นการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์
 

บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน และบริษทั
จะบันทึกผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีมีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีท่ีมีส่ิงบ่งช้ีวา่เงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและบริษทัจะรับรู้รายไดเ้งินปันผลเม่ือมีการ
ประกาศจ่ายจากบริษทัยอ่ย 
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ในกรณีท่ีบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย บริษทัปฏิบัติต่อรายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
เช่นเดียวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั ผลต่างระหวา่งราคาจ่ายซ้ือหรือราคาขายจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนในบริษทัย่อย กบัราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีลดลงหรือเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนท่ี
เปล่ียนแปลงไป จะถูกรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์าง
การเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 
 

การจัดประเภทรายการและวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้น
เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็น
การรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะ
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคา้ เงินลงทุน
ในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหัก
ตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน
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และการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุน
ตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดั
จ าหน่ายตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพ่ือเป็นการขจดัหรือลด
ความไม่สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (บางคร้ังเรียกวา่การไม่จบัคู่ทางบญัชี) 
 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุด
ลง หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้ น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือ
ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิก
ภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็น
หน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมี
อยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่า
ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่
จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจาก
ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับ
ลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีก
ต่อไป 
 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ี
จะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น 
บริษทัจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  
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บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือสินทรัพยท์ั้งท่ีเป็นเงินสดและจ านวน
เทียบเท่าเงินสด ในการท าใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์อาคาร
และอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี) 
 

กลุ่มบริษทัคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยวธีิเสน้ตรงตามช่วงอายกุาร
ใหป้ระโยชน์ โดยพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญัและมี
อายกุารใหป้ระโยชน์ต่างกนั อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1 - 52 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1 - 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและ ค่า
บ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

4.9 ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการท าให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.10 สญัญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่า
เส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทั
และบริษทัยอ่ยเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า
แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะท้อนดอกเบ้ียจาก
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หน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 
 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าต า่ 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือ
สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพย ์5 ปี 

4.12 สินทรัพยร์อการขายและสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้าน 
สินทรัพยร์อการขายส่วนท่ีเป็นท่ีดินท่ียดึครองจากลูกหน้ีแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
สินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้งานท่ีเป็นเคร่ืองจกัรเก่าแสดงตามราคาทุน หักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)           
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวด
บญัชีท่ีเกิดข้ึน 

4.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะ
ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน กลุ่มบริษทัปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลดลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

4.14 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในรายงาน แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการตามเกณฑค์งคา้ง 
 
เงินส ารองเผ่ือเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพชนิดไม่ตอ้งจ่ายสมทบโดยพนกังาน บริษทัยอ่ยตั้งส ารองเขา้กองทุนซ่ึง
บริษทัยอ่ยบริหารเองในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปีของเงินเดือน ตามระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย พนกังานจะ
ไดรั้บคืนส่วนท่ีบริษทัยอ่ยสมทบพร้อมผลประโยชนเ์ม่ือลาออกจากงาน 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
กลุ่มบริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์
ของ        กลุ่มบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษทัตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ
ไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงค านวนโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราเงินเดือนและค่าแรงและอ่ืนๆ ในการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานแสดง
ไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ
หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.16 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบดว้ยภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือส่วนท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือท่ีเรียกร้องสิทธิได ้โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี ซ่ึงแตกต่างจากก าไรขาดทุนท่ีปรากฎในงบการเงิน คูณดว้ยอตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ี
คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปี
ก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินกบัจ านวนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชส้ าหรับการค านวณภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัเม่ือภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยกรมสรรพากรดว้ยยอดสุทธิ หรือเม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีจะครบก าหนดท่ีจะเกิดข้ึนจริงในเวลาเดียวกนั 

4.17 บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
บริษทั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
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นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั
กบับริษทั ผูบ้ริหารคนส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษทั 
 

4.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั
มูลค่า     กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรม
นั้นใหม้ากท่ีสุด  
 
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

    ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
    ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ 
       ทางออ้ม 
    ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ 
      ข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

4.19 การจ่ายเงินปันผล  
เงินปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ ไดอ้นุมติัการ
จ่ายเงินปันผล 

4.20 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ใน
ระหวา่งปีโดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

4.21 ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 

4.22 การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 
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ในการจดัท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการรับรู้ และการวดั
มูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพินิจ การประมาณ
การ และขอ้สมมติฐานท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร 

4.23 ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจจะเกิดข้ึน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย
หรือเป็นภาระผกูพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งช าระ
หรือชดใชต้ามภาระผกูพนันั้น และจ านวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

5. ประมาณการทางการบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจ และการจัดการความเส่ียงในส่วนของ
ทุน 
5.1 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 

5.1.1 การก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า  
กลุ่มบริษทัก าหนดอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตาม
สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิ
เลือกนั้ น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทาง
เศรษฐกิจส าหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่ม
บริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

5.1.2 อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถระบุอตัราดอกเบ้ียตามนยัในสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมในการบันทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมท่ีใช้เป็นอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงกบัขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สังเกตไดข้องผูเ้ช่า อนัดบัความน่าเช่ือถือทางดา้นเครดิต
ของผูเ้ช่า ขอ้มูลของหลกัประกนั และอายขุองสญัญาเช่า เป็นตน้ 

5.1.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย
ค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกค้าท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิด
สญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

5.1.4 ค่าเผื่อส าหรับสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้ และเส่ือมคุณภาพ 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อส าหรับสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้ และเส่ือมคุณภาพเพ่ือให้สะทอ้นถึงการ
ดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารจากการหมุนเวียนและการ
เส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่ละประเภท 

5.1.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวั
แปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียง
ทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินในระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

5.1.6 ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตน 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เม่ือเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

5.1.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือนท่ี
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก าหนด
อตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์หลงั
การเลิกจา้งงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

5.1.8 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท า
ก าไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษทัท่ีน ามาหักกบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
นอกจากนั้น ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอ้จ ากดัทางด้าน
เศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร 

5.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
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วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
บริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของ
ทุนท่ีเหมาะสม  
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ี หรือ
การขายสินทรัพยเ์พ่ือลดภาระหน้ี  

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     
เงินสด 6,481,950 6,509,206 6,319,950 6,357,206 
เงินฝากธนาคาร     

เงินฝากกระแสรายวนั 8,952,565 20,649,356 7,790,638 13,812,260 
เงินฝากออมทรัพย ์ 42,801,555 43,711,336 28,295,022 30,244,900 

รวม 58,236,070 70,869,898 42,405,610 50,414,366 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
 

7. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีสรุปขา้งล่างน้ี ซ่ึงรายการเหล่าน้ีเกิดข้ึนตามมูล
ฐานท่ีตกลงร่วมกนั ทั้งน้ีมูลฐานท่ีใชใ้นการจดัท ารายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้ าหรับรายการท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เวิลดไ์วด ์เซรามิค จ ากดั * จ าหน่ายกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั  
     (มหาชน) (“RCI”)  

ผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั บริษทัยอ่ย 

บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนดไ์ทล ์จ ากดั  (“RABT”) หยุดด าเนินกิจการ บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย RCI 
   
นายมนตรั์ก แสงศาสตรา เจา้ของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ใหบ้ริษทัเช่า กรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
นายมารุต แสงศาสตรา เจา้ของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ใหบ้ริษทัเช่า กรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
* บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และอยูใ่นขั้นตอนการช าระ
บัญชี และจ่ายคืนทุนให้แก่บริษทั บริษทัจึงเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินหมุนเวยีนอ่ืนภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีน 
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการซ้ือหุ้นบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) 
โดยคิดเป็นมูลค่าไม่เกินหุน้ละ 3.90 บาท จ านวน 40.70 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 158.73 ลา้นบาท 
รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี        
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  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

ค่าขายวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง      
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี                    

จ ากดั (มหาชน) 
 
ราคาทุน -         - 2,057,103 3,437,539 

    บริษทั โรแยล ซีรามิค   
         อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
ราคาทุน - - 4,358,930 11,624,524 

รวม  - - 6,416,033 15,062,063 

รายไดค้่าเช่าส านกังานและสาขา      
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี        จ ากดั 

(มหาชน) 
 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา         -         - 720,000 720,000 

    บริษทั โรแยล ซีรามิค   
         อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา - - 720,000 720,000 

    บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนด ์
         ไทล ์จ ากดั 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา - - 144,000 144,000 

รวม  - - 1,584,000 1,584,000 

รายไดค้่าบริหารงาน      
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี        จ ากดั 

(มหาชน) 
 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -         - 14,520,000 13,200,000 

รายไดค้่าขนส่ง      
บริษทั โรแยล ซีรามิค   

         อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ราคาทุน - - 76,621,341 52,489,080 

ค่าซ้ือสินคา้      
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี        จ ากดั 

(มหาชน) 
ราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาดและ

ราคาสูงกวา่ตน้ทุนการผลิต -         - 2,108,919,418 2,140,567,920 
    บริษทั โรแยล ซีรามิค   
         อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 ราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาดและ 
ราคาสูงกวา่ตน้ทุนการผลิต - - 1,003,431,565 1,010,280,912 

รวม  - - 3,112,350,983 3,150,848,832 

ค่าซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง      
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี        จ ากดั 

(มหาชน) 
 
ราคาทุน 

 
- 

  
    - 1,955,773 2,713,076 

    บริษทั โรแยล ซีรามิค   
         อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
ราคาทุน 

 
- 

 
- 

 
1,774,537 

 
3,408,567 

รวม  - - 3,730,310 6,121,643 

ค่าจา้งบริหารคลงั      
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี        จ ากดั 

(มหาชน) 
 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

     
   - 4,356,000 3,960,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร      
    ผลประโยชนปั์จจุบนัของพนกังาน  55,944,888 51,216,486 30,552,020 27,577,709 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  317,777 232,445 172,206 183,842 

รวม  56,262,665 51,448,931 30,724,226 27,761,551 
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ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัยอ่ย     

บริษทั โรแยล ซีรามิค  อุตสาหกรรม จ ากดั       (มหาชน) - - 6,386,669 4,944,487 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย     
บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี จ ากดั (มหาชน)        -        - 1,213,711,054 1,144,771,545 

บริษทั โรแยล ซีรามิค  อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) - - 147,997,609 149,543,710 

รวม - - 1,361,708,663 1,294,315,255 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
นายมนตรั์ก แสงศาสตรา และ     

นายมารุต แสงศาสตรา 89,044,400 108,300,400 89,044,400 108,300,400 

     
หน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน     
ผูบ้ริหารส าคญั     
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,947,307 2,493,567 2,239,518 2,024,986 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
ลูกหน้ีการคา้ 124,888,084 117,386,566 124,888,084 117,386,566 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,848,176) (1,301,988) (1,848,176) (1,301,988) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 123,039,908 116,084,578 123,039,908 116,084,578 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 40,863,408 27,694,216 32,822,105 21,085,752 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (234,446) (264,446) - - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 40,628,962 27,429,770 32,822,105 21,085,752 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 163,668,870 143,514,348 155,862,013 137,170,330 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จ าแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้     
คา้งช าระไม่เกิน 90 วนั 122,871,292 115,116,406 122,871,292 115,116,406 
คา้งช าระมากกวา่ 90 วนั ถึง 120 วนั 46,621 - 46,621 - 
คา้งช าระมากกวา่ 120 วนั ถึง 180 วนั 87,164 154,756 87,164 154,756 
คา้งช าระมากกวา่ 180 วนั ถึง 365 วนั 34,831 504,722 34,831 504,722 
คา้งช าระมากกวา่ 365 วนั 1,848,176 1,610,682 1,848,176 1,610,682 

รวม 124,888,084 117,386,566 124,888,084 117,386,566 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,848,176) (1,301,988) (1,848,176) (1,301,988) 

สุทธิ 123,039,908 116,084,578 123,039,908 116,084,578 
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บริษทัใหสิ้นเช่ือทางการคา้แก่ลูกคา้ปกติทัว่ไปประมาณ 7 - 75 วนั  
บริษทัยอ่ยใหสิ้นเช่ือทางการคา้แก่ลูกคา้ปกติทัว่ไปประมาณ 7 - 60 วนั  
ในระหว่างปี รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวยีนอ่ืน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     
ยอดยกมาตน้ปี (1,566,434) (2,106,766) (1,301,988) (1,781,988) 
เพิ่มข้ึน (958,172) - (958,172) - 
ลดลง 441,984 540,332 411,984 480,000 

ยอดคงเหลือส้ินปี (2,082,622) (1,566,434) (1,848,176) (1,301,988) 

 
9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

สินคา้ส าเร็จรูป 2,060,248,321 1,867,526,011 1,957,060,181 1,792,360,719 
งานระหวา่งท า 35,601,652 36,210,800 14,757,168 16,200,032 
วตัถุดิบ 80,876,705 82,619,731 18,787,026 22,670,499 
วสัดุส้ินเปลือง 106,153,299 113,775,000 36,018,658 37,705,495 
สินคา้ระหวา่งทาง 2,150,895 855,402 1,695,218 56,134 

รวม 2,285,030,872 2,100,986,944 2,028,318,251 1,868,992,879 
หกั ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (11,539,594) (11,576,605) - - 

สุทธิ 2,273,491,278 2,089,410,339 2,028,318,251 1,868,992,879 

 
ในระหวา่งปี รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อสินคา้เส่ือมลา้สมยั มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     
ยอดยกมาตน้ปี 11,576,605 11,935,613      -      - 
เพิ่มข้ึน - - -      - 
ลดลง (37,011) (359,008) -      - 

ยอดคงเหลือส้ินปี 11,539,594 11,576,605 -      - 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัจ านวน 0.04 ลา้นบาท เน่ืองจากสินคา้ดงักล่าว มี
การพิจารณาโดยผูบ้ริหารวา่สินคา้ยงัไม่มีการเส่ือมสภาพและบริษทัยอ่ยไดมี้การเบิกไปใชเ้พื่อการผลิตแลว้ โดยบนัทึก
รายการโอนกลบัดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (2563 : 0.36 ลา้นบาท) 
ตน้ทุนสินคา้ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนขายสินคา้ 4,758,256,653 4,972,879,310 4,978,694,029 5,247,571,959 
กลบัรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (37,011) (359,008) - - 

ตน้ทุนขาย 4,758,219,642 4,972,520,302 4,978,694,029 5,247,571,959 

10. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 
ของการลงทุน 

 
จ านวนเงิน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
บริษทั เวิลดไ์วด ์เซรามิค จ ากดั 1,000 1,000 99.93 99.93 1,064 1,064 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงยอดคงเหลือตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 

 
ช่ือบริษทั 

 
ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 
ของการลงทุน 

 
จ านวนเงิน 

 
เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี จ ากดั (มหาชน)  
222,000 

 
222,000 

 
96.83 

 
96.83 109,480 109,480 -     - 

บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

 
616,839 

 
616,839 

 
98.47 

 
91.87 

 
2,435,337 

 
2,272,790 

 
- 

 
- 

รวม     2,544,817 2,382,270 - - 

      การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าท าค าเสนอซ้ือเพ่ือเพิกถอน
หลกัทรัพยข์องบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“RCI”) ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และน าส่งหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการ
ท าค าเสนอซ้ือเพ่ือเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง RCI โดยการเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของ RCI โดย ณ 
ปัจจุบนั โครงสร้างการถือหุน้ของ RCI ประกอบดว้ย บริษทัถือหุน้ใน RCI เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 566.69 ลา้นหุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 91.87 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้) และผูถื้อหุน้รายยอ่ยถือหุน้ส่วนท่ีเหลือใน RCI รวม
เป็นจ านวน 50.15 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้)  
ในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์โดยผูท้  าค  าเสนอซ้ือมีความประสงคจ์ะท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง RCI ในราคา 3.90 บาทต่อ
หุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดของราคาท่ีค านวณตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกบัตลาดทุนท่ี 



 

130 

 

ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้ งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 12/2554”) 
อน่ึง ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดห้ากมีเหตุการณ์อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพยสิ์น หรือต่อราคาหุน้ของ RCI หรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
การก าหนดราคาเสนอซ้ือ หรือเหตุอ่ืนใดตามท่ีกาหนดในประกาศท่ี ทจ. 12/2554 อยา่งไรก็ตาม การก าหนดราคา
เสนอซ้ือสุดทา้ยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 12/2554 
ในการน้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีส าเร็จครบถว้น 
 

ก) ประชุมผูถื้อหุ้นของ RCI มติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ RCI 
และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นคดัดา้นการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง RCI เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของ RCI ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

ข) การเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์จะตอ้งไดรั้บอนุมติั 
และ/หรือ ผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรัพยฯ์ สถาบันการเงิน และ คู่สัญญาอ่ืนๆ ตาม
สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ RCI ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง 
RCI จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 
บริษทัไดย้ื่นแบบรายงานผลการซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 256-2) ของ RCI ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
บริษทัเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวจ านวน 40.70 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.60 เป็นจ านวนเงิน
ทั้ งส้ิน 158.73 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัถือหุ้นใน RCI เป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 607.39 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
98.47 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้) และเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดมี้ค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของ RCI จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2564 เป็นตน้ไป 

11.2 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อ
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วน
ไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมใน
ระหว่างปี 

 2564 
 (ร้อยละ) 

2563 
(ร้อยละ) 2564 2563 2564 2563 2564 2563  

บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี จ  ากดั 
(มหาชน) 

3.17 3.17 54.28 53.53 0.74 0.80 - - 

บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

1.53 8.13 (11.34) 42.55 2.48 0.34 - - 
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11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการ
ตดัรายการระหวา่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั ไทล ์ทอ้ป อินดสัตร้ี จ  ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 2564 2563 2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,302,887 1,238,608 383,401 381,730 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 730,206 816,482 660,563 698,106 
หน้ีสินหมุนเวียน (223,078) (258,339) (140,819) (202,614) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (117,958) (118,759) (45,027) (49,130) 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั (1,637,781) (1,624,457) (869,456) (785,540) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (54,276) (53,534) 11,338 (42,553) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม     

รายไดร้วม 2,113,660 2,144,895 1,004,871 1,016,402 
ค่าใชจ่้ายรวม (2,102,916) (2,124,285) (973,942) (953,445) 
ก าไรส าหรับปี 10,744 20,610 30,929 62,957 
ส่วนของก าไรท่ีเป็นของ     

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 10,107 19,805 28,373 62,621 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 637 805 2,556 336 

ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี     
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 3,216 - (828) - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 105 - (73) - 

ส่วนของก าไรเบด็เสร็จรวมท่ีเป็นของ     
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 13,323 19,805 27,545 62,621 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 742 805 2,483 336 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 20,755 30,122 113,838 38,968 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (17,788) (26,750) (37,518) (61,439) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (5,482) (5,993) (78,430) 19,941 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,515) (2,621) (2,110) (2,530) 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน – สุทธิ 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีสาระส าคญัในบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

 
รวม 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 70,050,560 2,427,000 72,477,560 
รับโอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,244,717 - 8,244,717 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 78,295,277 2,427,000 80,722,277 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,995,631) (678,008) (3,673,639) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (3,715,520) (484,862) (4,200,382) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (6,711,151) (1,162,870) (7,874,021) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 67,054,929 1,748,992 68,803,921 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 71,584,126 1,264,130 72,848,256 

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,668,248 486,190 3,154,438 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,715,520 484,862 4,200,382 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  

         ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีสาระส าคญัในบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัรระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,669,606,335 3,823,761,190 6,241,285,804 1,187,766,541 25,247,191 329,627,129 13,277,294,190 
ซ้ือเพิ่ม 219,933,704 1,083,704 15,635,290 17,327,851 19,589,777 263,121,953 536,692,279 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (5,258,017) (688,909,364) (101,910,569) (8,722,540) - (804,800,490) 
รับโอน(โอนออก) 6,021,884 100,534,302 37,409,249 5,275,406 - (149,240,841) - 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - (8,244,717) (8,244,717) 

โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (8,692,526) - - - - - (8,692,526) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,886,869,397 3,920,121,179 5,605,420,979 1,108,459,229 36,114,428 435,263,524 12,992,248,736 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - (1,735,921,818) (4,750,212,501) (964,334,536) (16,205,748) - (7,466,674,603) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (177,529,331) (248,982,218) (102,012,962) (4,471,695) - (532,996,206) 
ค่าเส่ือมสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายในปี - 4,505,636 688,908,461 101,499,029 5,590,956 - 800,504,082 

รับโอน(โอนออก) - 38,666 - (38,666) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - (1,908,906,847) (4,310,286,258) (964,887,135) (15,086,487) - (7,199,166,727) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัรระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

        
ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 190,011,333 251,571,068 117,240,449 3,780,060 - 562,602,910 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 177,529,331 248,982,218 102,012,962 4,471,695 - 532,996,206 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัรระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,451,240,773 2,941,995,608 2,400,299,767 1,013,974,856 11,501,207 310,441,069 8,129,453,280 
ซ้ือเพิ่ม 219,933,704 1,083,704 6,684,033 14,961,207 12,077,000 220,105,636 474,845,284 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (5,258,017) (1,491,724) (75,262,303) (3,550,000) - (85,562,044) 
รับโอน(โอนออก) 6,021,884 91,553,155 16,364,490 5,070,701 - (119,010,230) - 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - - (8,244,717) (8,244,717) 

โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (8,692,526) - - - - - (8,692,526) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,668,503,835 3,029,374,450 2,421,856,566 958,744,461 20,028,207 403,291,758 8,501,799,277 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ราคาทุน :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - (1,140,996,954) (1,822,011,640) (819,799,800) (8,973,810) - (3,791,782,204) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (159,998,012) (94,409,447) (94,530,560) (1,835,331) - (350,773,350) 
ค่าเส่ือมสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายในปี - 4,505,636 1,491,709 74,860,468 2,430,175 - 83,287,988 

รับโอน(โอนออก) - 38,666 - (38,666) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - (1,296,450,664) (1,914,929,378) (839,508,558) (8,378,966) - (4,059,267,566) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้างและ

เคร่ืองจกัรระหวา่ง
ติดตั้ง รวม 

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

        
ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 173,105,412 96,519,198 109,438,396 1,423,110 - 380,486,116 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 159,998,012 94,409,447 94,530,560 1,835,331 - 350,773,350 

ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่บางส่วนของบริษทัมูลค่า 73 ลา้นบาท (ประมาณร้อยละ 2.7 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด) ติดภาระจ ายอม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากธนาคารเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน โดยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จ านวนประมาณ 3.15 ลา้นบาท และ 5.52 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส่วนของบริษทั : 3.12 ลา้นบาท และ 5.08 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซ่ึงค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 0.04 ถึง 0.47 
และร้อยละ 0.10 ถึง 0.53 ตามล าดบั (ส่วนของบริษทั : อตัราร้อยละ 0.04 ถึง 0.11 และร้อยละ 0.10 ถึง 0.53 ตามล าดบั) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนรวมประมาณ 554 
ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินสินเช่ือซ่ึงไดรั้บจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดป้ลดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ดงักล่าวแลว้ โดยไม่มีการค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่
ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 3,402 ลา้นบาท และ 3,879   ล้านบาท 
ตามล าดบั (ส่วนของบริษทั : 1,925 ลา้นบาท และ 1,760 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
     
สินทรัพยร์อการขาย – สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 3,548,719 3,548,719 2,548,719 2,548,719 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,292,119) (2,292,119) (1,307,119) (1,307,119) 
สินทรัพยร์อการขาย – สุทธิ 1,256,600 1,256,600 1,241,600 1,241,600 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 12,859,461 11,785,720 11,382,513 10,323,094 
อ่ืนๆ 10,015 10,000 10,000 10,000 
     รวม 14,126,076 13,052,320 12,634,113 11,574,694 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์อการขายซ่ึงเป็นท่ีดินท่ียดึครองมาจากลูกหน้ี  

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี 2564 2563 2564 2563 

      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
 

ปี 2564 ร้อยละ  0.85 – 1.45 
ปี 2563 ร้อยละ 1.15 – 2.55 1,250,000,000 2,165,000,000 1,250,000,000 2,090,000,000 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2564 2563 2564 2563 

ราคาทุน     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 61,862,177 83,628,010 59,562,701 81,328,533 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (52,008,802) (70,911,620) (49,709,328) (68,612,146) 

สุทธิ 9,853,375 12,716,390 9,853,373 12,716,387 
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  กลุ่มบริษทัมีตัว๋สญัญาใชเ้งินทั้งหมด 16 ฉบบั ครบก าหนดเม่ือทวงถาม นบัจากวนัออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

 วงเงิน (ลา้นบาท)   

 
 

2564 
 

2563 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
วนัครบ 
ก าหนด 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    
 บริษทั 40 40 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี ภายใน 1 ปี 
 บริษทัยอ่ย 
  

65 65 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี – 
MOR – 0.5 ต่อปี ภายใน 1 ปี 

     
วงเงินกูย้มืระยะสั้น    
 บริษทั 3,417 3,217 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราร้อยละ MLR – 1.5 เม่ือทวงถาม 
   หรือ MRR ต่อปี แลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่  
   อตัราดอกเบ้ียลอยตวัถวัเฉล่ีย  
   ปี 2564 : ร้อยละ 0.87 ต่อปี  
   ปี 2563 : ร้อยละ 1.21 ต่อปี  
 บริษทัยอ่ย 520 520 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราร้อยละ MRR ต่อปี เม่ือทวงถาม 
 200 200 ตามประกาศของธนาคารอา้งอิง ตามสญัญา 

 

บริษทัสามารถใชว้งเงินกูย้ืมระยะสั้นร่วมกบับริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 520 ลา้นบาท จากวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในบริษทั
ยอ่ยทั้งหมด 520 ลา้นบาท 

 วงเงิน (ลา้นบาท)   

 
 

2564 
 

2563 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
วนัครบ 
ก าหนด 

    
วงเงินหน้ีสินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีทส์   

  บริษทั 360 60 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัในอตัรา  ครบก าหนด 
   MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี ตามสญัญา 
     
  บริษทัยอ่ย - 150 อตัราดอกเบ้ีย Market rate ครบก าหนด 
   ตามประกาศของธนาคารอา้งอิง ตามสญัญา 

 

กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน ไดแ้ก่ ไม่ผิดนดัช าระหน้ี ไม่โอนสิทธิ ไม่เปล่ียนแปลงประเภทของธุรกิจ เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจาก
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ผูใ้ห้กูก่้อน ไม่เปล่ียนแปลงสดัส่วนการจดัการในบริษทั และการยกผลประโยชน์จากการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ และวงเงินดงักล่าวไม่มีการค ้าประกนั 

17. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและการเช่ายานพาหนะ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั   
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 20 ปี 
 
17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าท่ีดินและยานพาหนะและการเคล่ือนไหวส าหรับปี 2564   
แสดงไดด้งัน้ี 

             (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 606,361,905 74,589,928 680,951,833 
เพ่ิม 84,656,871 18,295,067 102,951,938 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (5,876,408) - (5,876,408) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 685,142,368 92,884,995 778,027,363 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (101,703,372) (42,581,283) (144,284,655) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (103,556,213) (26,789,308) (130,345,521) 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 1,137,573 - 1,137,573 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (204,122,012) (69,370,591) (273,492,603) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 504,658,533 32,008,645 536,667,178 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 481,020,356 23,514,404 504,534,760 

 

             (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 606,361,905 56,089,334 662,451,239 
เพ่ิม 84,656,871 11,253,228 95,910,099 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (5,876,408) - (5,876,408) 
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             (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 685,142,368 67,342,562 752,484,930 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (101,703,372) (35,121,266) (136,824,638) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (103,556,213) (18,164,763) (121,720,976) 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 1,137,573 - 1,137,573 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (204,122,012) (53,286,029) (257,408,041) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 504,658,533 20,968,068 525,626,601 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 481,020,356 14,056,533 495,076,889 

 
17.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 หน้ีสินตามสญัญาเช่า แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 514,599,635 552,282,125 504,842,504 540,928,959 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (30,446,647) (37,918,059) (30,286,873) (37,748,023) 
รวม 484,152,988 514,364,066 474,555,631 503,180,936 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (99,022,071) (106,084,879) (93,434,880) (98,387,270) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 385,130,917 408,279,187 381,120,751 404,793,666 

ค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 130,345,521 149,339,215 121,720,976 141,879,199 
  ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 7,543,495 9,228,563 7,364,318 8,994,425 
  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 18,640,756 3,417,210 18,385,651 1,660,543 
  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย ์
    อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
1,935,840 

 
1,935,840 

 
1,590,240 

 
1,590,240 

  รวม 158,465,612 163,920,828 149,061,185 154,124,407 



 

141 

 

18. เงนิส ารองเผ่ือเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 51,187,752 49,278,480 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี – ดอกเบ้ีย 2,606,250 2,487,707 
จ่ายระหวา่งปี (4,135,456) (578,435) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 49,658,546 51,187,752 

บริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพชนิดไม่ตอ้งจ่ายสมทบโดยพนกังาน ส าหรับพนกังานของบริษทัยอ่ยทุกคน
ท่ีเขา้ท างานกับบริษทัก่อนปี 2540 โดยบริษทัย่อยบริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวเอง (ไม่ไดเ้ป็นไปตามใน
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะตั้งคา้งจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 5.5 
ต่อปีของเงินเดือนพนักงานจนถึงปี 2546 ให้แก่พนักงานแต่ละรายตามจ านวนปีท่ีท างานด้วยอัตราท่ีก าหนดไว ้
พนักงานจะไดรั้บประโยชน์เม่ือลาออกจากงาน  บริษทัยอ่ยหยดุตั้งคา้งจ่ายเขา้กองทุนน้ี หลงัจากท่ีไดจ้ดัตั้งกองทุน
ประเภทจ่ายสมทบเร่ิมตั้งแต่ปี 2546 

19. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทัทุกคน ตามความในพระราชบญัญติั กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ทั้งน้ีพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนให้แก่พนกังานแต่ละรายตามจ านวนปีท่ีท างานดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงิน 
45.72 ลา้นบาท และ 45.39  ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะส่วนของบริษทั : จ านวน 24.24 ลา้นบาท และ 23.44 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

 

20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

- รายการเคล่ือนไหวส าหรับส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 197,178,407 190,997,839 83,963,168 81,439,135 
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ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 10,395,245 11,469,398 4,827,303 5,598,143 
ดอกเบ้ียจ่าย 2,509,243 4,979,889 1,100,417 2,192,227 
การปรับมูลค่า – ผล (ก าไร) ขาดทุนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (13,042,031) - (10,017,203) - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายช าระ (16,199,752) (10,268,719) (8,348,640) (5,266,337) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 180,841,112 197,178,407 71,525,045 83,963,168 

     
ไม่ไดจ้ดัตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด 180,841,112 197,178,407 71,525,045 83,963,168 

ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอัตราการข้ึนเงินเดือนและค่าแรงและอ่ืนๆ ในการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานแสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

- ขอ้สมมติหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ร้อยละ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.13 – 1.59 2.40 – 2.71 1.59 2.71 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 2.00 – 3.00 5.00 3.00 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน** 1.91 – 34.38 1.91 – 34.38 5.73 – 34.38 2.87 – 34.38 
** ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ถูกวดัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ 

- ค่าใชจ่้ายในโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุ่มมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนการบริการปีปัจจุบนั 10,395,245 11,469,398 4,827,303 5,598,143 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ 2,509,243 4,979,889 1,100,417 2,192,227 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 12,904,488 16,449,287 5,927,720 7,790,370 

 
ตน้ทุนการใหบ้ริการในปัจจุบนัจะรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน และดอกเบ้ียจ่ายสุทธิจะรวมอยู่
ในตน้ทุนทางการเงิน 
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- ผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังาน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผล (ก าไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัจากการเปล่ียนแปลงของ   
  

       -  สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (9,460,664) - (8,840,549) - 
       -  สมมติฐานทางการเงิน (17,087,581) - (5,256,601) - 
       -  ปรับปรุงค่าประสบการณ์ 13,506,214 - 4,079,947 - 
รวมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (13,042,031) - (10,017,203) - 

- การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีส าคญัส าหรับสถิติประกนัภยั      

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2564 

 

เพ่ิมข้ึน 
1% 

ลดลง 
1% 

เพ่ิมข้ึน 
1% 

ลดลง 
1% 

อตัราคดิลด     
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของภาระผกูพนัของ
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ (11,754,860) 13,241,052 (4,939,127) 5,592,444 

     

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2564 

 

เพ่ิมข้ึน 
1% 

เพ่ิมข้ึน 
1% 

เพ่ิมข้ึน 
1% 

เพ่ิมข้ึน 
1% 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดือน     
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของภาระผกูพนัของ
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 14,868,250 (13,411,480) 6,205,623 (5,570,712) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2564 

 

เพ่ิมข้ึน 
20% 

ลดลง 
20% 

เพ่ิมข้ึน 
20% 

ลดลง 
20% 

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน     
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของภาระผกูพนัของ
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ (13,179,471) 15,537,677 (7,818,121) 9,574,232 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายก่อนคิดลด มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี  13,220,633 2,671,906 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี  65,444,067 27,537,504 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี  55,154,725 21,494,180 

รวม  133,819,425 51,703,590 

21. ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  

ช่ือใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

วนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

จ านวนหุน้คงเหลือเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีสามารถใช้
สิทธิคร้ังแรก 

ก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

  (บาทต่อหุน้)  (ลา้นหุน้)   
DCC-W1 24 เมษายน 2561 1.15 1 : 1 13.57 8 พฤษภาคม 2562 7 พฤษภาคม 2564 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติก าหนดวนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DCC-W1) ของบริษทัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิจ านวน 2,611,197,583 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัรา 2.5 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดท้ิงทั้งจ านวน) 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ผูถื้อหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัขอใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 
703,438,699 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.1 บาท ท าใหทุ้นช าระแลว้ของ
บริษทัเพ่ิมจาก 652,799,396 บาท เป็น 723,143,266 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัขอใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 
967,509,538 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 967,509,538 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.1 บาท ท าใหทุ้นช าระแลว้ของ
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บริษทัเพ่ิมจาก 723,143,266 บาท เป็น 819,894,219 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัขอใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 
926,669,071 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 926,669,071 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.1 บาท ท าใหทุ้นช าระแลว้ของ
บริษทัเพ่ิมจาก 819,894,219 บาท เป็น 912,561,126 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีหมดสภาพไปโดยไม่ได้
มีการใชสิ้ทธิจ านวน 13,569,356 หน่วย 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งจดัสรรทุน
ส ารองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

23. ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564                        2563 2564                   2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 57,195,448 65,436,930 14,338,852 16,837,939 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (47,135,067) (49,436,582) (47,135,067) (49,436,582) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 10,060,381 16,000,348 (32,796,215) (32,598,643) 

  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)  

 

1 มกราคม 
2564 

งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :      
สินคา้คงเหลือจากก าไรในสินคา้คงเหลือ 15,689,881 (4,656,105) - 11,033,776 
สญัญาเช่า 73,816 (12,077) - 61,739 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน     
จากส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  39,435,682 (659,053) (2,608,406) 36,168,223 

จากส ารองหน้ีสินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 10,237,551 (305,841) - 9,931,710 

 65,436,930 (5,633,076) (2,608,406) 57,195,448 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)  

 

1 มกราคม 
2564 

งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2564 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี :     
จากผลต่างค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบญัชี (44,902,143) 1,905,170 - (42,996,973) 

สญัญาเช่า (4,534,439) 396,345 - (4,138,094) 

 (49,436,582) 2,301,515 - (47,135,067) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)  

 

1 มกราคม 
2563 

งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :      
สินคา้คงเหลือจากก าไรในสินคา้คงเหลือ 3,960,014 11,729,867 - 15,689,881 
สญัญาเช่า - 73,816 - 73,816 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน     
จากส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  38,199,568 1,236,114 - 39,435,682 

จากส ารองหน้ีสินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 9,855,696 381,855 - 10,237,551 

 52,015,278 13,421,652 - 65,436,930 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี :     
จากผลต่างค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบญัชี (46,435,171) 1,533,028 - (44,902,143) 
สญัญาเช่า - (4,534,439) - (4,534,439) 

 (46,435,171) (3,001,411) - (49,436,582) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)  

 

1 มกราคม 
2564 

งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :      
จากส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,792,634 (484,184) (2,003,441) 14,305,009 

สญัญาเช่า 45,305 (11,462) - 33,843 

 16,837,939 (495,646) (2,003,441) 14,338,852 
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หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี :     

จากผลต่างค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบญัชี (44,902,143) 1,905,170 - (42,996,973) 

สญัญาเช่า (4,534,439) 396,345 - (4,138,094) 

 (49,436,582) 2,301,515 - (47,135,067) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย)  

 

1 มกราคม 
2563 

งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :      
จากส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,287,827 504,807 - 16,792,634 
สญัญาเช่า - 45,305 - 45,305 

 16,287,827 550,112 - 16,837,939 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี :     

จากผลต่างค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบญัชี (46,435,171) 1,533,028 - (44,902,143) 
สญัญาเช่า - (4,534,439) - (4,534,439) 

 (46,435,171) (3,001,411) - (49,436,582) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี แสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564                         2563 2564                    2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,856,596 48,598,991 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (32,796,215) (32,598,643) (32,796,215) (32,598,643) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 10,060,381 16,000,348 (32,796,215) (32,598,643) 
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24. ภาษีเงนิได้ 

  ภาษีเงินได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 415,455,718 370,426,852 408,638,664 356,426,184 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ี
กลบัรายการ 3,331,561 (10,420,240) (1,805,868) 2,451,299 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 418,787,279 360,006,612 406,832,796 358,877,483 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษ ี 2,122,408,672 1,946,491,841 2,051,172,643 1,813,821,374 

ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใชร้้อยละ 20 424,481,734 389,298,368 410,234,529 362,764,275 
ผลกระทบ :     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัเพ่ิมได ้ (4,112,149) (20,348,752) (2,941,141) (12,435,665) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี (2,011,251) (8,943,004) (460,592) 8,548,873 
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชี 428,945 - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 418,787,279 360,006,612 406,832,796 358,877,483 

อตัราภาษีทีแ่ท้จริง (ร้อยละ) 19.73 18.50 19.83 19.79 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 2.14 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) ท่ีบริษทัยอ่ย
ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
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25. เงนิปันผลจ่าย    

   ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย 

รายละเอียด 
วนัท่ีคณะกรรมการ

อนุมติั วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
อตัราหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
 (ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน 
 (ล้านบาท) 

      
การประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติจ่ายเงินปันผล     
ประจ าปี 2564 (ส่วนสุดทา้ย)* 15 กุมภาพนัธ์ 2565 28 เมษายน 2565 0.045 410.65 - 
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 3/2564 8 พฤศจิกายน 2564 3 ธนัวาคม 2564 0.040 365.00 365.00 
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 2/2564 9 สิงหาคม 2564 3 กนัยายน 2564 0.050 456.30 456.30 
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 1/2564 29 เมษายน 2564 28 พฤษาคม 2564 0.050 456.30 456.30 
ประจ าปี 2563 (ส่วนสุดทา้ย)** 10 กุมภาพนัธ์ 2564 27 เมษายน 2564 0.044 360.80 360.80 

                   รวม     1,638.40 

      
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 3/2563 4 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 0.045 369.00 369.00 
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 2/2563 10 สิงหาคม 2563 4 กนัยายน 2563 0.045 369.00 369.00  
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 1/2563 5 พฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563 0.031 254.20 254.20 
ระหวา่งกาล ไตรมาสท่ี 4/2562 30 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563 0.027 195.25 195.25 

                   รวม     1,187.45 

 
* คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอขออนุมติัจ่ายเงินปันผลในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
** ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ในท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 
 

26. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

26.1 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค  านวณจากก าไร(ขาดทุน)
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

2564 2563 2564 2563 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (พนับาท) 1,700,429 1,585,345 1,644,340 1,454,944 
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จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี (ขั้นพ้ืนฐาน) 
(พนัหุน้) 8,795,565 7,847,361 8,795,565 7,847,361 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.193 0.202 0.187 0.185 

26.2 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละปี โดย
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด ท่ีเป็นของผูถื้อ
หุน้สามญัของบริษทั (ปรับลด) 

    (พนับาท) 1,700,429 1,585,345 1,644,340 1,454,944 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิการถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) (พนัหุน้) 8,795,565 7,847,361 8,795,565 7,847,361 

ผลกระทบจากการสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้     
(พนัหุน้) 8,055 412,788 8,055 412,788 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิการถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั (ปรับลด) (พนัหุน้) 8,803,620 8,260,149 8,803,620 8,260,149 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.193 0.192 0.187 0.176 

 
27. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการ
บริษทั 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปู
พ้ืนและบุผนงั  รวมถึงธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและให้บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวมของรายไดแ้ละ/หรือ
ก าไรและ/หรือสินทรัพย ์นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมและ/หรือก าไรและ/หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่
เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  
กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานรวมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 
ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้
ภายนอก - สุทธิ 8,093,810 8,202,487 302,223 298,765 8,396,033 8,501,252 

ตน้ทุนขาย (4,560,796) (4,779,111) (197,424) (193,409) (4,758,220) (4,972,520) 
ก าไรขั้นตน้ 3,533,014 3,423,376 104,799 105,356 3,637,813 3,528,732 

       
รายไดอ่ื้น     84,586 88,107 
ดอกเบ้ียจ่าย     (17,654) (48,904) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย 

    (673,005) (722,481) 

       
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     2,122,409 1,946,492 

       
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - 
สุทธิ 

    5,793,082 5,810,619 

สินทรัพยอ่ื์น     3,149,686 2,985,012 
สินทรัพยร์วม     8,942,768 8,795,631 

ก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงานภูมิศาสตร์เกิดข้ึนจากการหกัตน้ทุนขายรวมจากยอดขายรวม แลว้ค านวณตามสดัส่วน
ของยอดขายของกลุ่มบริษทั 
สินทรัพยอ่ื์นๆ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และอ่ืนๆ 
การจ าแนกรายได้ 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ลูกค้ารายใหญ่  

บริษทัไม่มีลูกคา้ภายนอกเป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทั 
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28. รายได้อ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดค้่าเช่าท่ีดิน  - - 1,584,000 1,584,000 
รายไดค้่าบริหารงาน - - 14,520,000 13,200,000 
ดอกเบ้ียรับ 105,041 1,691,237 94,887 227,509 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 44,027 - - - 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์ 2,246,865 - 1,645,329 - 
รายไดค้่าเช่า 65,140,987 61,352,247 65,410,987 61,411,763 
รายไดค้่าบริการระบบ IT 84,869 705,869 84,869 705,869 

รายไดอ่ื้นๆ 16,694,514 24,357,755 15,526,159 23,829,822 
รวม 84,586,303 88,107,108 98,866,231 100,958,963 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
    งานระหวา่งท า 192,113,163 (56,174,246) 163,256,598 (96,980,053) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,146,240,639 2,244,178,255 798,786,453 827,547,776 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของ
พนกังาน  1,048,500,519 1,087,950,528 574,345,883 581,619,671 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 673,004,257 722,481,045 482,156,855 532,902,583 
ค่าขนส่งสินคา้ 624,121,753 593,298,316 526,770,795 506,535,475 
ค่าไฟฟ้าและค่าเช้ือเพลิง 1,554,387,749 1,387,225,421 635,499,475 573,163,211 

 
30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมี 
30.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการน าเขา้เคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 18.80 ลา้นบาท          

ส าหรับบริษทั และ 23.72 ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย 
30.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคารส าหรับบริษทั จ านวนเงิน 129.53 ลา้นบาท  
30.3 วงเงินเครดิตท่ียงัไม่เบิกใชก้บัธนาคาร ในงบการเงินรวม และงบเฉพาะของบริษทั  จ านวนเงิน 3,451.48 ลา้นบาท และ  

2,591.20  ลา้นบาท ตามล าดบั 
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31. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ 
การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.53 : 1 และ 0.81 : 1 ตามล าดบั    
(งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.67 : 1 และ 0.96 : 1 ตามล าดบั) 

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
ก) นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
ข) การบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ 
โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์ารโดยทัว่ไปและไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใดๆ 

ค) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  
บริษทัมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายในการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัและมี
ฐานะของลูกคา้ท่ีหลากหลาย และเช่ือวา่จ านวนท่ีอาจตอ้งสูญเสียสูงสุดจากการให้สินเช่ือของบริษทัจะต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของลูกหน้ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ง) ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั
และบริษทัย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดวา่ผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะ
เปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระส าคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย 

จ) ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากกลุ่มบริษทั  มีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินยโูร อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัคาดวา่ผลกระทบจากอตัรา
แลกเปล่ียนไม่มีสาระส าคญั 

  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หน้ีสิน    - ดอลลาร์สหรัฐฯ 71,856 107,036 71,856 102,962 
หน้ีสิน    - ยโูร 189,746 97,488 48,169 40,454 

ฉ) มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 
13,580,275 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซ่ึงหุน้ดงักล่าวเป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (DCC-W1) จ านวน 13,580,275 หน่วย (ซ่ึงไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามก าหนด และปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯดงักล่าว ครบก าหนด
อายแุลว้)  

34. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 
บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง  

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ นอกจากน้ีบริษัทขอรับรองว่า 
 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 
 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปดดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปดดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
 (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้   นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ หรือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  หนึ่งในสองข้างต้น  ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
                     

ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
 

1. นายมนต์รัก  แสงศาสตรา  กรรมการ               ..........--มนต์รัก  แสงศาสตรา--.......... 
 

2. นายมารุต  แสงศาสตรา  กรรมการ                          ..........--มารุต  แสงศาสตรา--.......... 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
                            ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์           ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน    ........--ชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ-์-............. 
  

หรือ  2.   นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์  ผู้อ านวยการฝ่ายส านักระบบ 
งานและตรวจสอบภายใน       ............--สมฤทัย บญุฤทธ์ิ--............. 
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เอกสารแนบ 1   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 
 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รบั
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  ดังนี ้
 

 
 

1.ชื่อ-สกุล    นายตระกูล  วินิจนัยภาค  
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (ไม่มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  71 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     -นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
- Master of Law (LL.M) Tulane University, School of 
Law (U.S.A.) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 26 มกราคม 2564  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -ปี 11 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)รุ่น147/2011สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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-สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ที่ 13 (ว.ต.ท. 13) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง  ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 
 
 
 

2 แห่ง 
2561- ปัจจุบนั คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น
กระบวนการยุติธรรม 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 2559 - 2562 กรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
2558 – 2561       อัยการอาวุโส ส านักงานกิจการและ
โครงการในพระด าริพระเจา้หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยา
ภา ส านักงานอัยการสูงสดุ  
2558 – 2561 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 

 

 
 
2. ชื่อ-สกุล    พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

(ไม่มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  84 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณวุฒิการศึกษา     -วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 48 
-โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 21 เมษายน  2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6 ปี 8 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation  

Program (DAP)   รุ่น 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ  
รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

 
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน -ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง) 
-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
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3. ชื่อ-สกุล    นายมนต์รัก  แสงศาสตรา      
ต าแหน่งปัจจบุัน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ทีฝ่่ายพฒันา

ธุรกิจ (มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  46 ป ี
สัญชาต ิ 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) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 29 มกราคม 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–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
ยังไม่บรรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 
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) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน  2556-2560 - กรรมการรองผู้จัดการ(บริหาร)  
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ 
บมจ. ไทลท์้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 2/2 
คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 
คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 

 
 
4. ชื่อ-สกุล    นายมารุต  แสงศาสตรา      
ต าแหน่งปัจจบุัน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย

การตลาดและการขาย (มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  44 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     M.S.Computer Science University of North 

Texas,USA 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 21 เมษายน 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–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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ยังไม่บรรลนุิติภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    น้องชาย นายมนต์รัก แสงศาสตรา  
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 
1 .ป ระ ธาน กรรม การบ ริห าร  /  บ มจ .โร แยล  ซี ร ามิ ค 
อุตสาหกรรม(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 
2.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้  
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/  
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชีและ
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  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัทฯ/บมจ.ไดนาสตี้
เซรามิค  
2554-ปัจจุบนั  นักลงทุนสัมพันธ์  / บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 2/2 
คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 
คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
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5. ชื่อ-สกุล    นายชัยสิทธิ์   วิริยะเมตตากุล 
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  72 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     -วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ 

2511 
-ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
และเอกชน (วปรอ.4144) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 26 มกราคม 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 23 ปี 11 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 DCC : 510,500,000หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through 
Effective Communication 2003 
- หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ของ
องค์กร 
-สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ที่ 15 (ว.ต.ท. 15) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง 

1.กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี   
(ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 
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2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ 
(ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง 
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล 
เจ้าพระยา จ ากัด (มหาชน) 
2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา 
ราม จ ากัดและบริษัทในเครือ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 

 
 
6. ชื่อ-สกุล    นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา 
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  78 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 30 เมษายน 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 23 ปี 8 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง  

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.
เจ.พลาสท์   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟดูส์     

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2554- ปัจจบุัน  เจ้าของส านกังาน /ส านักงานจัตุธรรม
ทนายความ (ธุรกิจทีป่รึกษาและส านักงานทนายความ) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  คร้ัง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 

 
 
7. ชื่อ-สกุล    นายศิริพงษ์  ทิณรัตน์ 
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  72 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     -ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
-พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4 ปี 8 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
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กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 
1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา 
2.เหรัญญิก  มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชปูถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 
3.เหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริหารสถานศึกษา
เอกชน นนทบุรี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนบุาลมณียา 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 
 

 
 
8. ชื่อ-สกุล    นายทศพร  บรรยงค์เวทย์    
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  71 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุร ี  
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2560 
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จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4 ปี 8 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีท ีลิ้งค์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน -ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป 
(ประเทศไทย) 
-ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบล ี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล 
แอสเซมบลี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 

 
 
9. ชื่อ-สกุล    นายจารุวัตร  ไตรถวิล      
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง/ 
ประธานเจ้าหนา้ที่ฝา่ยผลิต (มีอ านาจลงนาม) 

อายุ  41 ป ี
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สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     -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 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–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
ยังไม่บรรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 
1.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ.โรแยล  
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 
2.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/บมจ. 
ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/  
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยดุกิจการ) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ได
นาสตี้ เซรามิค  
2552 –ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต  บมจ. 
ไทล์ท้อปอินดัสตรี ้

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564   ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ  
2/2 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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2/2 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 

 
 

 
 
 
10. ชื่อ-สกุล    นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ 
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชีและการเงิน  

(มีอ านาจลงนาม) 
อายุ  37 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1 ปี 2 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 DCC: -0-  หุ้น คิดเป็นร้อยละ -0- ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 178/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 
1.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /  
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 
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2.กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน /บมจ. 
ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 
3.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/  
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (หยดุกิจการ) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 2549-ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝา่ยระบบสารสนเทศ /บมจ. ได
นาสตี้ เซรามิค 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 
 

 
 

11.ชื่อ-สกุล    นางสาวสมฤทัย บุญฤทฺธิ์   
ประเภทกรรมการ  กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)                                       
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมการและผู้อ านวยการส านกัระบบงานและตรวจสอบ

ภายใน 
อายุ  53 ป ี
คุณวุฒิการศึกษา     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)  / มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
- บัญชบีัณฑิต (การสอบบญัชี) เกียรตินิยมอันดับสอง / 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 26 มกราคม 2564 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - ปี 11 เดือน 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ไม่มี 
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ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
นายชนนิทร์  ศุภภิญโญพงศ์    วันที่ 9 กันยายน 2563 – ปัจจบุัน  

(ประวัติกรรมการล าดบัที่ 10 หน้าที่ 168-169) 
 

 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 
 ชื่อ-สกุล    นางปิยรัตน์  เชียงโกมลคีต  
ต าแหน่งปัจจบุัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
อายุ  50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 15 พฤศจิกายน  2561 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี 
การอบรมสายงานบัญชี  -หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ

บุคคล/ม.ธรรมศาสตร ์
-หลักเกณฑ์และวิธีการหัก ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญา
ทางธุรกิจทั้งระบบ/บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
1.กรรมการ / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2560-ปัจจบุัน ผู้อ านวยการส านักระบบงานและ
ตรวจสอบภายใน / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 
ปี 2554-ปัจจบุัน ผู้อ านวยการส านักระบบงานและ
ตรวจสอบภายใน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค  

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  ครั้ง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
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-การค านวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิศาสตร์
ประกันภัย 2563/บริษัท แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลชูั่น 
จ ากัด 
-TFRS 16 สัญญาเชา่และประเด็น Deferred Tax/บจ.
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิต ิ
-ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและประเดน็ Hot e-withholding Tax 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ/บจ.ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ 
-TAS19 ค านวณผลประโยชน์พนักงานและ TFRS9 ตั้ง
ส ารองการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน/บริษัท 
แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน่ จ ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 
และ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ 

การด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกจิ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน ก.พ. 2563 - ปัจจบุัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช/ีบมจ.โรแยล 
ซีรามิค อุตสาหกรรม และ บมจ.ไทล์ท้อป อินดสัตรี้ 
พ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี / 
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม และ บมจ.ไทล์ท้อป 
อินดัสตรี้ 
เม.ย.2554 - ต.ค. 2561 ผู้จัดการส่วนบัญชสีาขา /  
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค 

1.2 เลขานุการบริษัท และ หนา้ที่ความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ให้เป็นเลขานุการบริษัทตามมติคณะคณะกรรมการ

บริษัทฯครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ โดยก าหนดให้เลขานุการ
บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ดูแลให้การเปดดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. 
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4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
(ง) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ 
6. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก าหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ 
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และเพื่อช่วยเหลืองาน
ที่เก่ียวกับแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และ
โดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 
ประวัติเลขานุการบริษทัฯ 
ชื่อ-สกุล    นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา 
อายุ  73 ป ี
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     -ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
-Management Development Program-J.J.Kellogg  
North Western University 

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 DCC: 185,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 47/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมบทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท   ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ป้าของนายมนต์รัก   แสงศาสตรา และนายมารุต แสง

ศาสตรา 
การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง  

1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 1 แห่ง 
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(ที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน) 1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทลท์้อป อินดัสตรี้  
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2554-2557 กรรมการ 
บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบื้องเซรามิค)  
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิค) 
บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ าหน่ายกระเบื้องเซรามิค) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในป ี2564    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  1/1  คร้ัง 

ประวัติการท าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไม่มี 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 4 อันดับ 
 
ชื่อ-สกุล    นายสุธี บุนนาค 
ต าแหน่งปัจจบุัน รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคนิค 
อายุ  66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร            ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน    2553-2559 ผู้อ านวยการฝา่ยเทคนิค / บมจ.ไดนาสตี ้

เซรามคิ และ บมจ.ไทล์ท้อปอินดสัตรี ้
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เอกสารแนบ 2   
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

 
ได้เปดดเผยไว ้หน้าท่ี 91-92 
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เอกสารแนบ 3   
 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท  
 1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (1) 

ชื่อ-สกลุ นางสาวสมฤทัย  บุญฤทธ์ิ 

ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้อ านวยการส านักระบบงานและตรวจสอบ

ภายใน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การบญัชี)  / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกยีรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประสบการณ์การท างาน ปี 2548-2554 ผู้อ านวยการส านักบัญชี / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ บมจ.ไทล์ท้อป 

อินดัสตรี้                                        

ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชตี้นทุน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.ไทล์

ท้อป อินดัสตรี้                                                  

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง -การประเมินระบบการควบคุมภายในส าหรับนักบญัชี  

-การควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO  

- TFRS ปี 2563 

-นักบัญชีกับกระบวนการจดัท าและวางระบบบญัชีของกิจการ 

(1)  การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอ านาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 

 

เอกสารแนบ 4   
 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ได้เปดดเผยไว้ในหน้าท่ี 16   

- รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
ไม่มี  
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เอกสารแนบ 5   

 
บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี  

ตามหลัก CG Code 2017 

 
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็นคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตั้งแต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องของสิทธิ
ข อ งผู้ ถื อ หุ้ น  (Rights of Shareholders) ก ารป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อ ย่ า ง เท่ า เที ย ม กั น  (Equitable Treatment of 
Shareholders)การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปดดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  โดยปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) มาก าหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้น าไปปรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อ
หลักดังน้ี 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปดดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 

หลักปฏิบตัิ 1:  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the 
Board) 
หลักปฏิบัติ 1.1  คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผดิชอบในฐานะผู้น าท่ีต้องก ากับดูแลให ้

องค์กรมีการบรหิารจดัการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึง 
(1) การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย  
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
(3) การตดิตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2    ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก ากับดูแลกิจการให้น าไปสูผ่ล  
(governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1)  สามารถแข่งขันได้และมผีลประกอบการที่ดโีดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness 
and performance with long-term perspective) 
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสีย 
(ethical and responsible business)  
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate 
citizenship)  

 (4) สามารถปรับตัวไดภ้ายใต้ปจัจยัการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 
หลักปฏิบัติ 1.3   คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ  
  ระมัดระวัง (duty of care) และซือ่สัตยส์ุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงาน 
  เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติ 1.4    คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต 
  การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญแ่ละฝา่ยจัดการอย่างชัดเจน  
  ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝา่ยจัดการปฏิบตัิหน้าที่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 
หลักปฏิบัติ 2 : ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไป 
  เพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกคา้ 
  ผู้มีส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 
หลักปฏิบัติ 2.2  คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ัน่ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา 

ปานกลางและ/ หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของ
กิจการ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
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หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการควรรับผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด 

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักท่ีก าหนดไว ้

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและ
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

หลักปฏิบัติ 3.3  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมกีระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน 
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคณุสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก าหนดไว ้

หลักปฏิบัติ 3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

หลักปฏิบัติ 3.5  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีและจัดสรรเวลา 
  อย่างเพียงพอ 
หลักปฏิบัติ 3.6  คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ 

บริษัทย่อยและกจิการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตล่ะแห่ง 
รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

หลักปฏิบัติ 3.7  คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
  ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัตหิน้าท่ี 
  ต่อไปด้วย  
หลักปฏิบัติ 3.8  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธรุกิจ ตลอดจน
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่าง
สม่ าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 3.9  คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 

หลักปฏิบัติ 4:สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management) 
หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการควรด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผู้บริหาร 

ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคณุลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้กีารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ 
  การด าเนินงานของกิจการ 
หลักปฏิบัติ 4.4  คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  
  และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 
and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการควรให้ความส าคัญและสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ป 
  กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักปฏิบัติ 5.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ้่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 5.3  คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ้่ายจัดการจดัสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน  

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับ 
องค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 

 

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

ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.2  คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
  อิสระ 
หลักปฏิบัติ 6.3  คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษัท 

กับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน 
ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร 

หลักปฏิบัติ 6.4  คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้กีารจัดท านโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านการต่อต้านคอรร์ัปชันท่ีชัดเจน 
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกดิการน าไปปฏิบัตไิด้จริง  

หลักปฏิบัติ 6.5  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้ 
  เบาะแส 
 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and 
Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 7.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปดดเผยข้อ
  มูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 
หลักปฏิบัติ 7.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ 
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  ช าระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3  ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า 

กิจการมีแผนในการแก้ไขปญัหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปญัหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสยี 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7.5  คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหฝ้า่ยจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ีท า

หน้าท่ีในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผูม้ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

หลักปฏิบัติ 7.6  คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 
 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 
หลักปฏิบัติ 8.1   คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 
หลักปฏิบัติ 8.2    คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปดดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป 
  อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  

จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย ท าความเข้าใจและยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 
 

 

                                                           --รุ่งโรจน์  แสงศาสตรา-- 

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา) 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 

(โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563) 
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) 
 
ความหมาย “จรรยาบรรณ” (Codes of Conduct) 
 จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผู้
ประกอบอาชีพน้ันๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุม 

1. ประมวล  ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคณุ
ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

2. หลักความประพฤติที่เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจให้มีคณุธรรมและจรยิธรรมของบุคคลในแต่ละกลุม่วิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) 
จรรยาบรรณเกดิขึ้นเพื่อ 

 มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ 

 ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ 

 ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีทีม่ีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ มีความส าคญัและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นท่ียึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความดีงาม 

1. แนวทางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ 
1.1  แนวทางจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

1.1.1 เพื่อให้ได้รับความช่ืนชอบสูงสุดของผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผ่านทางตลาด
นัดกระเบื้อง ไดนาสตี-้ไทล์ท้อป ที่มีสาขากระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยคณุภาพของ
ดี ราคาถูก หาซื้อง่ายและสะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง 

1.1.2 เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยสมัครใจ 

1.1.3 เพื่อรับผิดชอบสังคมทั้งในด้านสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิ่งแวดล้อม 

1.2 แนวปฏิบัต ิ

o กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นผู้ที่มีหน้าท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณและให้ความสนับสนนุให้มี
การปฎิบัตติามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไมป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

o ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานความผิดหรอืการกระท าท่ีเป็นการล่วงละเมิดตามที่ตนรูต้่อผู้บังคับบญัชาและฝา่ย
บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบของบริษัททันที บริษัทจะรับเรื่องราวนั้นไว้สอบสวนและเกบ็เป็น
ความลับ 
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o ผู้มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจในเนือ้หาสาระที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน มีการทบทวน 
ความรู้ ความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอ 

o ผู้มีหน้าที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลอื่นที่ปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 

o เมื่อมีข้อสงสยั ให้ซักถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บรษิ ทก าหนดให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

o ผู้มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เมื่อการกล่าวหาว่ามี
การไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และต้องด าเนินการอย่างเปน็ธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหาและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

o ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และเสริมสร้าง
บรรยากาศการก ากับดูแลที่ดีในการปฏิบัติงาน 

o เมื่อไดร้ับข้อร้องเรยีน ผูม้ีหน้าที่รบัข้อร้องเรียนจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่
เหมาะสมด าเนินการและรายงานให้ผู้ที่มีอ านาจเกีย่วข้องในเรื่องนั้นๆ ด าเนินการประมวลผล กลั่นกรอง
ข้อมูลและด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามจรรยาบรรณที่กล่าว ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ
ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องส าเนาใหส้ านักงานตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัท ต่อไป เช่น เรื่องที่กระทบต่อฐานะทางการเงิน ช่ือเสียง และภาพลักษณ์ หรือขัดแย้ง
กับนโยบายด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

o คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบตัิงานและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท 

2. หัวข้อเร่ืองท่ีส าคัญ 

2.1 การปฏิบัตติ่อกัน 

2.2 การให้หรือรับทรัพย์สิน 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

2.4 การท าธุรกรรมกับภายในและภายนอก 

2.5 สุขภาพ ความปลอดภยั สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.6 การจัดหา 

2.7 การประชาสัมพันธ์ / การตลาด 

2.8 การแข่งขันทางการค้า 

2.9 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

2.10 การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพย์สิน 

2.11 การด าเนินการด้านการเมือง 

2.1 การปฏิบัติต่อกัน 

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1.1 ผู้ถือหุ้น   นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น 

 สิทธิในการขอตรวจสอบจ านวนหุน้ 
 สิทธิในการไดร้ับใบหุ้น 
 สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
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 สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นตา่งๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกจิของบริษัทในฐานะเจ้าของ
บริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป 

2.1.2   พนักงาน  บริษัทฯให้ความส าคญักับพนักงานโดยถือว่าเปน็ทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานทุก
คนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร  บริษัทฯได้จดัท าโครงการต่างๆ เพื่อ 

 สนับสนุนและเสรมิสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมสรา้ง
ศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส าหรับการปฎิบัติงานในต่างประเทศ และรับมือกับสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีผันผวน  

 ให้ความส าคญักับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึง
ค่าตอบแทนของพนักงาน 

2.1.3 ลูกค้า    
 มุ่งมั่นท่ีจะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสดุทั้งด้านคณุภาพและราคา  
 มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน รวมทั้งจัดให้มหีน่วยงานรับผิดชอบในการให้

ข้อเสนอแนะสินค้า ค าปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความพึง
พอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ  

 จัดให้มีโครงการจับสลากรางวัล  เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  
2.1.4 คู่ค้า  

 ปฎิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยดึถือการปฎิบัตติามสญัญา จรรยาบรรณ 
และค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเครง่ครัด  

 มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามก าหนดเวลา 
2.1.5 คู่แข่งทางการค้า  

 ปฎิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต  
 ยึดมั่นในการด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ ไม่มีข้อ

พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 
2.1.6 เจ้าหนี ้ 

 ปฎิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ท่ีพึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ 
และสถาบันการเงิน เป็นต้น  

2.2 การให้หรือรับทรัพย์สิน 

การให้หรือรับทรัพย์สิน หรือสิ่งของ / ของขวัญ / ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด มีข้อควรปฏิบัตดิังนี้ 
 ไม่เสนอหรือให้ ไม่เรยีกหรือรับ ทรัพย์สินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

สิ่งของและการบริการหรือเพื่อเปน็การกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 

 ก่อนการให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท าถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท 

 สิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าท่ีการงานควรเหมาะสมตามโอกาสและควรมรีาคาไม่มาก 

 หากจ าเป็นต้องรับของขวัญ / ของที่ระลึกท่ีมีมลูค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ด้อง
รายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบ 
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 แจ้งให้ผู้มาตดิต่อค้าขายหรือธุรกิจอื่นทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการให้หรือรับทรัพย์สนิ 
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงาน 

 ห้ามพนักงานติดต่อกับบริษัท ห้างร้านเพื่อขอผลติภณัฑ์หรือบริการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษ นอกจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   พนักงานและผูเ้กี่ยวข้องกับบริษทั ควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีขัดผลประโยชน์ของบริษัท หรือ

อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึ้นเมื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ การปฏิบัตหิน้าท่ี
จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 

 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือ ลักษณะเดียวกันกับบริษัท 

 ไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ ถือหุ้น หรือเป็นผู้บรหิารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดยีวกัน
กับ DCC และบริษัทในเครือ แต่หากเลี่ยงไม่ได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 กรณีเข้าไปเกีย่วข้องกับธุรกิจ หรอืเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานต่อผู้บังคับบญัชาพิจารณาทันที 

 ไม่แสวงหาประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้เนื่องมาจากหน้าที่และความรับผดิชอบ 

 ขณะที่เป็นพนักงานของบริษัท พนักงานจะไม่ท างานหรือสัญญาว่าจ้างท างานกับบริษัทอ่ืน 

 หลีกเลี่ยงการรบับุคคลในครอบครวัของพนักงานเข้าท างาน เว้นแต่ได้ขออนุมตัิเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว 

2.4 การท าธุรกรรมกับภานในและภายนอก 

2.4.1 การท าธุรกรรมกับรัฐ 

 ต้องหลีกเลีย่งการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด าเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสม 
แต่การท าความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถ
ท าได ้

 ด าเนินการอยา่งถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายในแตล่ะประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งใน
กรณีว่าจ้างมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานบริษัท โดยเง่ือนใขการว่าจ้างต้องเหมาะสมและ
โปร่งใส 

2.4.2   การท าธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก 

 ต้องด าเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏบิัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา 

 หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือท าให้เกดิความไม่พอใจท่ีเป็นสาระส าคญั
กับบุคคลภายนอก 

 หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจท าให้บริษทั เสื่อมเสยีชื่อเสียง แม้ธุรกรรมนั้นจะท าให้ได้รับประโยชน์
ทางธุรกิจก็ตาม 

 การท าธุรกรรมต้องค านึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัตหิรือกีดกันการ
ท าธุรกิจด้วยวิธีการทีไ่ม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ห้ามแอบอ้างใช้ช่ือของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือ พนักงาน ในการท า
ธุรกรรมที่ไมเ่กี่ยวข้องกับบริษัท แม้ว่าจะไม่มผีลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท 
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2.4.3 การท าธุรกรรมระหว่างกันของบรษิัท ใน กลุ่ม บริษัท DCC  

DCC  ประกอบด้วยบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเหล่านั้นด าเนินธุรกิจที่ต้องท าธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ 
การซื้อขาย การให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน การสนับสนุนทางเทคนิคหรือ บุคลากร ฯลฯ ดงันั้น 
พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทุกคนต้องค านึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัท 
หลักเกณฑ์และเง่ือนใขต่างๆในแตล่ะท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว ้

 ศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน / ระเบียบและอ านาจด าเนินการตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด 
ก่อนด าเนินการ 

 เมื่อต้องท าธุรกรรมระหว่างกันต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนใข หรือ
ลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด 

 การด าเนินธรุกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก าหนดไวต้าม
กฎหมายและกฎระเบียบ 

 หากมีข้อสงสัยใหส้อบถามผู้บังคับบัญชาหรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัททันที 

2.5  สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.5.1      สุขภาพและความปลอดภัย  ในฐานะของบริษัท ไมม่ีเรื่องใดท่ีส าคญัมากไปกว่าการท างานด้วยความ
ปลอดภัย 

 ต้องตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงานและไม่
ปฏิบัติงานหากสุขภาพและร่างกายไม่พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการ
ท างาน 

 รายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบโดยด่วน เมื่อพบเห็นสิ่งท่ีผดิปกติบรเิวณสถานท่ีท างานท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

 ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่างๆมหีน้าท่ีก าหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบัตเิหตุจากการท างานให้กับพนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

 ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน 

2.5.2      สังคมและสิ่งแวดล้อม  DCC มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
มุ่งมั่นปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกคน โดย 

 จัดกิจกรรม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมชุมชน 

 ให้ความร่วมมือในการท างานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่
จัดท าขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกบักระบวนการผลติ ควบคุมเครือ่งจักร อุปกรณ์ต้อง
ควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

 ให้ความร่วมมือในการลดการเกดิขยะหรือของเสยีทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้
งานท่ัวไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

 ใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด 

 ให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.6  การจัดหา 
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 ต้องด าเนินตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบการจัดหาของบริษัทและเป็นธรรมแกผู่้เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ในการตัดสินต้องค านึงถึง ความสมเหตสุมผลทางด้านราคา คุณภาพ และการบริการที่
ได้รับ 

 ต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจัดหาและกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่รับผดิชอบ
อย่างเคร่งครัด หากไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบ วิธีการฯหรือไมผ่่านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง
จัดหา ต้องท าหนังสือช้ีแจงเหตผุลของการจัดหานั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจดัหากับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตัวเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติ
สนิท หรือท่ีตนเป็นเจ้าของหรือหุน้ส่วน 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

 แจ้งผู้ขายให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการจัดหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้ขายปฏิบัติ
ไม่ได้   ให้ปรึกษาผู้บังคับบญัชาพิจารณาทันที 

2.7  การประชาสัมพันธ์ / การตลาด 

 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด เช่น การโฆษณา การแสดงสินคา้ 
(Road Show) ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เหมาะกบัสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 หลีกเลี่ยงการเปรียบเทยีบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง 

 ไม่น าเสนอสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพศ ศลีธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

 ส่งเสริมการน าเสนอเชิงบวก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อความรูส้ึกของสังคม 

 ทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอย่าง
สม่ าเสมอ 

2.8  การแข่งขันทางการค้า 

 DCC คาดหมาย ให้ธุรกิจท้ังหมดของบริษัท ด าเนินการแข่งขันในตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคงไว้
ซึ่งจริยธรรม 

 ประเทศส่วนใหญ่จะมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน กฎหมายเหล่านีบ้ังคับ
ใช้กับทุกคนในการปฏิบัติงาน  การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันอาจน ามาซึ่ง
ความเสยีหายร้ายแรงต่อพนักงานท่ีเกี่ยวข้องตัวธุรกิจนั้นและกลุ่มบริษัท DCC ทั้งหมด 

 พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในสญัญาใดๆ ที่ท าขึ้นกับคู่แข่งซึ่งมีการระบุถึง ราคา ตลาด หรือลูกคา้
ในทางสมยอมกัน 

 พนักงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การประชุมใดๆที่ท าขึ้นกับคู่แข่งนั้น เป็นไปตามจุดประสงค์
ทางกฎหมาย เช่น การประชุมของสมาคมการค้าเพื่อหารือประเด็นที่ถูกต้องตามกฎหมายฯ 

 พนักงานควรได้รบัอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการก่อนท่ีจะเข้าร่วมการประชุมใดๆ ก็ตามกับ
คู่แข่งควรเข้าใจว่าประเด็นใดทีส่ามารถและไม่สามารถหารือร่วมกันได้ 

 ควรอ่านค าแนะน าด้านกฎหมาย และควรมีการหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทในเรื่องการ
กีดกันทางการค้า 

2.9  การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 



 

188 

 

 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ หรือการท าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับในแตล่ะประเทศ นอกจากน้ียังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในแตล่ะท้องถิ่นประกอบด้วย 

 ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายการควบคุมการค้า กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง เป็นต้น 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นพลเมืองที่ดีในแตล่ะท้องถิ่น แต่ตอ้งไม่ขัดกับจรรยาบรรณของ
บริษัท 

 การจ้างแรงงานท้องถิ่นต้องปฏิบัตติามที่กฎหมายแรงงานในแตล่ะทอ้งถิ่นก าหนดไว้ 
 ปรีกษาผู้บังคับบญัชาหรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท เมื่อเห็นว่าธุรกรรมอาจขัดแย้งกับ

วัฒนธรรม กฎหมายท้องถิ่นหรือ กฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ 

 รายงานต่อผู้บังคับบญัชา ถึงผลการด าเนินธุรกิจที่อาจเป็นปัญหากับกฎหมายต่างประเทศนั้น
อย่างต่อเนื่อง 

2.10  การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 

 พนักงานและผู้เกีย่วข้อง มีหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆของบริษัท โดย 

 ห้ามพนักงานใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  นอกจากได้รบั
อนุญาตจากผู้มีอ านาจ และ ได้จ่ายตามราคาที่สมควร 

 พนักงานสามารถใช้ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท ให้ได้ประโยชน์กับบริษัทอย่างเต็มที่ และ 
ดูแลมิใหสู้ญหายหรือน าไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตัว 

 ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทในลักษณะทีไ่ม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน ์
ส่วนตัวหรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมให้กับบุคคลที่สาม 

2.10.1      การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมลู 

 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ี บันทึก และรายงานข้อมลูต่างๆ อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

 รายงานสถานภาพด้านการเงินและผลประกอบการด้วยความถูกต้องและซื่อสตัย ์

 จัดเก็บรักษาข้อมลูอย่างระมัดระวงั และง่ายต่อการเรียกใช้ โดยข้อมูลที่เป็นความลับจะต้อง
ได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะตามที่ก าหนดไว้แต่ละระดับ ตามชนดิหรือประเภทของข้อมูล 

 เมื่อถึงเวลาต้องท าลาย พนักงานท่ีเกี่ยวข้องดูแลจัดการให้มีการท าลายที่เหมาะสม ถูกต้อง กับ
ข้อมูลแตล่ะประเภท 

2.10.2     การใช้ และ การดูแลรกัษาข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ 
 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจดัหา  ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัง้หมดตามความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานของพนักงาน  พนักงานจะต้องไมต่ิดตั้ง ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้มีอ านาจ 

 พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น  ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนหรือเพื่อประโยชน์ทาง
การเมือง 

 ไม่ใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปในทางที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อผู้อื่น หรือต่อศลีธรรมอันดขีองสังคมไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม 



 

189 

 

 ปกป้อง ดูแลรักษาอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการใช้งานโดยไม่ได้อนุญาต 

 เก็บรักษา และไมย่ินยอมใหผู้้อื่นใช้รหัสผา่นส าหรับเข้าระบบสารสนเทศของบริษัท 

 ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การท าซ้ าซอฟแวร์ต้องได้รับอนมุตัิจากบริษัทเท่านั้น 

 DCC มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมลู โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนญุาต 

2.10.3  การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษัท ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิชสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการ
ค้า ความลับ องค์ความรู้ หรือขอ้มูลอื่นใด เป็นทรัพยส์ินท่ีมีค่าของบริษัท โดยต้องปกป้องดูแล
รักษา 

 บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้งานลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรซอฟแวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย 

2.10.4  การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน 

  ข้อมูลต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมูลที่หากมีการเปดดเผย
ออกไปแล้วจะท าให้บริษัทเสยีหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมลูที่เปน็ความลับและมคีวามส าคัญ 

 พนักงานไม่สมควรเปดดเผยข้อมูลความลับของบริษัท ข่าวสารของบริษัท ให้ต่อบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายระบ ุ

 การเปดดเผยข้อมลูต้องท าโดยผู้ทีม่อี านาจตัดสินใจ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจในการ
เปดดเผยข้อมูล 

 ข้อมูลที่ไมไ่ดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะถือเป็นความลับของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทหรือ บริษัทท่ีเกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่เปดดเผย 

 ไม่ให้ค าแนะน าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี การ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

2.11     การด าเนินการด้านการเมือง 

 บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระท าการอันเป็นการฝกัใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง  
พรรคหนึ่งพรรคใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมือง 

 พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวในระหว่างช่ัวโมง
การท างานของบริษัทหรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น อีเมล โทรศัพท์) โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจาก
ผู้มีอ านาจ 

 ไม่ใช้งบประมาณของบริษัทในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหน้าที่ทางสังคม โดยไม่ไดร้ับ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

 บริษัทตระหนักและใหค้วามเคารพในสิทธิเสรภีาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter) 
วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และก ากับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท พร้อมท้ังจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน  
 

 โครงสร้างและการแต่งต้ัง 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่น จ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
และต้องไม่ต่ ากว่า 3 คน  

2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  

3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท  

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี

เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้
ถือหุ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

3. กรรมการบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ในการเป็น
กรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน 
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และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ันยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง
กรรมการที่ออกตามวาระ ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่ง
ใหม่อีกครั้ง 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นต าแหน่ง 
- ศาลมีค าสั่งให้ออก 

กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่าง เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
9. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท  

10. การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายก ากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่
ในการบริหารบริษัท และก าหนดกลยุทธ์แผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ  

11. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดขั้นตอนการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่
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มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย  

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมกัน ในการก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
การก าหนดอ านาจการด าเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทใช้การ
ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การก ากับดูแลกิจการ และเป็นที่ปรึกษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง  

13. ระบบบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยงก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความ
เสี่ยงในโครงการส าคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้มีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

14. การประชุมคณะกรรมการ ก าหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้กรรมการ
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าทุกปี 
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับ ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  

15. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

16. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  บริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งก าหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได้
มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับต าแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน  

 
การประชุม 

8. บริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่ าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) และ
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าวล่วงหน้า 

9. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาในการก าหนดวาระการประชุม 
10. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
11. ก าหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสาคัญๆ เช่น การได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
ก าหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

12. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาใน
วาระนั้น ๆ 
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13. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สาคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องด าเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น 

14. เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดท ารายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้

องค์ประชุม  
จ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจ านวนกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดังกล่าว
อยู่แล้ว การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกา
กับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน  ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา 
พร้อมกับนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ทั้งนี ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
 
 

ลงช่ือ       --รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา-- 
(นายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา) 

        ประธานกรรมการบริษัท 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   

ของ 
 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  

 

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถงึการมีระบบการบรหิารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนไดเ้สยีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
จึงออกข้อก าหนดว่าด้วย “วัตถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” โดยให้มผีลตั้งแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป 

2. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไมเ่กิน 5 คน คณะกรรมการบรษิัทฯเป็นผู้
แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” โดยพิจารณาจากกรรมการอิสระที่มคีุณสมบตัิและประสบการณ์ รวมทัง้
เวลาที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  นอกจากน้ันกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน 

3.  วาระการด ารงต าแหน่ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง และกรณี

หมดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไมเ่กิน 5 คน หากลดลงจนน้อยกว่า
จ านวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบต้องตดิตามให้มีการแต่งตัง้เพิ่มเติมให้ครบจ านวนท่ีก าหนด
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 

 กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต าแหน่งต่อเมื่อ 
- ครบตามวาระ 
- ขาดคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
- ลาออก 
- ถูกถอดถอน 
- ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด

ที่กระท าด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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- เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- เป็นบุคคลล้มละลาย 
- เสียชีวิต 

  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคณุสมบัตติามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการที่ไมไ่ด้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ มีความอสิระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธรุกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น  
 
คุณสมบัติประการส าคญัของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
4.1 กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจ ากดั
ไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 

4.2 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
หรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่้อย
กว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตัง้ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

4.3 กรรมการอิสระจะต้องไมม่ีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจัดการและธุรกจิทั้ง
ในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผูม้ีอ านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4.4 กรรมการอิสระจะต้องไมม่ีความสมัพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น บิดามารดา คูส่มรส พี่น้องและบตุร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บรหิาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4.5 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึน  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

4.6 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผูม้ี
อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษทัฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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4.7 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรกึษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4.8 กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เปน็หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดกับบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกจิการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4.9 กรรมการอิสระจะต้องไมม่ีลักษณะอื่นใด ที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท  
10. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
11. สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน็อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน  

12. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

13. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดังกลา่ว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจัดการ
เข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

14. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

15. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดดเผยไวร้ายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย  ดังต่อไปนี ้

15.1 ความเห็นเกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

15.2 ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
15.3 ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
15.4 ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
15.5 ความเห็นเกีย่วกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์
15.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
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15.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัตหิน้าท่ี
ตามกฎบตัร (charter) 

15.8 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

16. สอบทานความเพียงพอและประสทิธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
17. สอบทานให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบนโยบายและปฏิบตัิตามหลักจรรยาบรรณ 

รวมทั้ง นโยบายการต่อต้านคอร์รปัช่ัน ที่บริษัทได้จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6. สิทธิและอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 ก าหนดให้มีระบบการควบคุมและแนวทางการตรวจสอบภายใน สอบทานเกี่ยวกับการควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประเมินผลของการตรวจสอบภายใน โดยให้มีการประสานงานกับผูส้อบ
บัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6.2 ตรวจสอบว่า มีธุรกรรมใดๆ ที่มกีารเกี่ยวโยงกัน หรือมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือมีความเสีย่งท่ี
ส าคัญต่อประโยชน์ของบริษัทฯ การเสนอแนะ การป้องกัน และการลดความเสีย่ง 

6.3 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบสิ่งผดิปกตใิดๆ อันเป็นนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อท าการแก้ไขโดยเร็ว เช่น 
 รายการที่เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 มีการทุจรติ หรือมสีิ่งผิดปกติ หรือบกพร่องที่ส าคัญ ในระบบควบคุมภายใน 
 พบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตหิน้าท่ีให้เปน็ไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และ ทรัพยากร ว่าไดม้ีการใช้อย่างมีประสทิธิภาพและคุม้ค่า แผนงาน 

ความเคลื่อนไหวของสินค้า การผลิต การบ ารุงรักษา เกี่ยวกับการผลิตให้มี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลด้วยความปลอดภัย และไม่กระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม 

6.4 ตรวจสอบและสอบทานเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯว่ามีอยู่จริง 
6.5 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อการด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ หรือ เสนอแนะ ความ

คิดเห็นอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
 

                                                   ประกาศ ณ วันท่ี  18  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
                                                                         
                                                                    --รุ่งโรจน์  แสงศาสตรา-- 
 
                                   (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา) 

    ประธานกรรมการ 
 
บริษัทฯ ได้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศไวเ้มื่อ วันท่ี 28 ตุลาคม 2551 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2557  ปรับปรุงครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563  
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นโยบายการแข่งขันทางการค้า 

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทฯ”)ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยค านึงถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็น
ธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จึงเห็นควรก าหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Competition Policy) 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ท าความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

นโยบาย 
 กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และเคารพกฎกติกาของสังคมโดยค านึงถึง
หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า และความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น รวมถึง
สนับสนุนการแข่งจันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น 
 

แนวปฏิบัติ 
1. กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ท าการใดๆอันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการ

แข่งขันเสรี หรือมีผลเป็นการท าลาย ท าให้เสียหาย กีดกันหรือจ ากัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่น 
2. การร่วมลงทุน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการ จะต้องพิจารณาว่าไม่เป็นการผูกขาดในตลาดหรือ สร้าง

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น 
4. พนักงานจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งใน

การด าเนินธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจ เคารพกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า มีจริยธรรมทางการค้า ตลอดจนให้ความรู้แก่คู่ค้าเกี่ยวกับความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า 

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการท าธุรกรรมและการลงทุนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบ  เพื่อให้
มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 

6. ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และให้น าจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 
7. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ถือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

นโยบายการแข่งขันทางการค้านี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564  
 
 
 
        (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
        ประธานกรรมการบริหาร 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทฯ”)  ตระหนักถึงความส าคัญของการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดย
นโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปดดเผย 
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ค านิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ ไม่
รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยง
ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
ก าหนด 
“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึน โดยมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแล 
ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ท าหน้าที่ คณะกรรมการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 

กลุ่มบริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัท
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนท ากา รเก็บ
รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว ้
 
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวม หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ
บริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญา การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนินกิจกรรมบริษัท   การติดต่อประสานงาน
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ต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าฐานข้อมูล วิ เคราะห์และพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่าน้ัน 

กลุ่มบริษัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
            กลุ่มบริษัทฯจะไมเ่ปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บคุคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะ
เปดดเผยตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้มีการแจ้งไว้ อย่างไรกด็ี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและการให้บริการแก่
เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจ าเป็นในการเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปดดเผยข้อมลูส่วน
บุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่น าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้ก าหนดไว ้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น 
การเปดดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปดดเผยข้อมูล
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจาก 
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย 
 
5. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษัทฯจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตาม
นโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทก าหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและ 
กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
6. สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอน
ความยินยอมย่อมไมส่่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

(6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคลและขอท าส าเนาข้อมูลสว่นบุคคล รวมถึงการขอให้เปดดเผยการไดม้าซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยนิยอม 

(6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
(6.4) สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบุคคล 
(6.5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
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(6.6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
(6.7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นค าร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยกลุ่มบริษัทฯจะ
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องฯ ดังกล่าว ท้ังนี้ กลุ่ม 
บริษัทฯอาจปฏเิสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว ้
 
7. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 การไม่ปฏิบัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจมคีวามผิดและถูกลงโทษทางวินัยรวมทัง้อาจได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษัทฯอาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯจะประกาศ 
แจ้งการเปลีย่นแปลงให้ทราบอยา่งชัดเจน ก่อนจะเริ่มด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
 
9. ช่องทางการติดต่อบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์: 66 (0) 2276-9275-80 ต่อ 330 
อีเมล:  dpo@dynastyceramic.com 
 
 

นโยบายการคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคลนี้ อนุมัตโิดย 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 
 
        --มารุต  แสงศาสตรา-- 
        (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
        ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

https://www.pttep.com/uploads/PDFFile/20200508Data%20SubjectRequest%20FormTH.pdf
mailto:dpo@dynastyceramic.com
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ ตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558  

Whistleblower 
หมายถึง  ผู้เปดดเผยข้อมูล การแจ้งการกระท าที่ผิดปกติอันเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็นสัญญาณในการเตือนให้ผู้อื่นได้ยินหรือ
ทราบเรื่องราว แต่ในการเงิน หมายถึง คนที่เตือนให้ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับบริษัท มี การพบความไม่ชอบมาพากล การ
ทุจริต โดยอาจเป็นการเตือนให้ผู้บริหารของบริษัททราบ 
โครงการ Whistleblower  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจ บริษัทได้จัดท าคู่มือระเบียบเกี่ยวกับการท างานและจรรยาบรรณ รวมถึงการก าหนด whistleblower Policy ซึ่ง
เป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร้องเรียน ในเรื่ องการกระท าที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท และสังคมส่วนรวม 

กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังค่านิยม (Values) ในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดต่างๆ 

2. ให้ความรู้ความเข้าใจ (Education) เช่น กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับข้อร้องเรียน สื่อสารเชิงเล่าเรื่อง หรือ การ์ตูน 

3. สร้างกลไกการป้องกัน (Prevention) หาพันธมิตรร่วม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ Whistleblower เช่น Work shop 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

5. รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น (Anti-corruption) 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 
1. พนักงานที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ 

2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือก

ปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบท่ีเกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะ

ให้ข้อมูล ช่วยเหลือ ในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการ

ฟ้องร้องด าเนินคดี การเป็นพยานการให้ถ้อยค า หรือ การให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

ผู้รับข้อร้องเรียน 
1. ผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจในทุกระดับ 
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2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลกลาง 

3. ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ 

4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

5. กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด 

วิธกีารร้องเรียน 
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร 

2. ผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน 

3. ท าเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน 

4. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปดดเผยช่ือต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้

เห็นว่ามีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่า มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น 

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นต้อง

เปดดเผยตัว ผู้ร้องเรียน แต่หากเปดดเผยตนเองจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท โดยการไม่เปดดเผยชื่อและให้ความเป็น

ธรรม รวมทั้งท าให้บริษัทสามารถแจ้งผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงาน

หรือคณะท างานสอบสวนตามระเบียบบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือคณะท างานสอบสวนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล 

หรือ ขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ DCC Group กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ

ของ DCC จะเสนอเรื่องพร้อม ความเห็นและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอ านาจด าเนินการ

ในบริษัทพิจารณาด าเนินการ 

 ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท 

ขัดแย้งกับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่อง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่

เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย 

ความคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล 
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปดดเผยตนเองได้ ถ้าเห็นว่าจะท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ตนเอง แต่ต้อง

มีหลักฐานที่สามารถระบุข้อเท็จจริงมากเพียงพอที่จะท าให้เช่ือได้ว่า มีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น แต่หากผู้ร้องเรียน เลือกที่จะเปดดเผยตนเองก็จะท าให้ผู้รับข้อร้องเรียน

สามารถด าเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน 
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2. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทถือเป็นความลับ จะเปดดเผยเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น โดยจะค านึงถึงความเสียหายและ

ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับข้อร้องเรียนและ

ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ไว้เป็นความลับ ไม่เปดดเผยต่อผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถือ ว่า

กระท าผิดวินัย 

3. ผู้ร้องเรียนสามารถขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครอง หรือบริษัทจะก าหนดไว้เลยก็ได้ หากเห็น ว่าเป็นเรื่อง

อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือวามไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ร้องเรียนและต่อองค์กร 

4. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

กับบุคคลอื่น โดยมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการที่บุคคลนั้นถูกฟ้องร้อง ด าเนินคดี เป็นพยาน 

ให้ถ้อยค า หรือได้ความร่วมมือใดๆต่อศาลหรือต่อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อกับความผิดตามกฎหมาย ถือ

เป็นการกระท าผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นถือเป็นการกระท าที่ผิด

ตามกฎหมาย 

5. ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อน จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมเป็น

ธรรม 

แนวการปฏิบัติการร้องเรียนและให้ข้อมูล 
การร้องเรียน 

1. ระบุข้อร้องเรียนที่ต้องการให้พิจารณาให้ชัดเจน 

ว่าเป็นเรื่องที่ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณอย่างไร เช่น กฎหมายอาญา 

กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบพนักงาน ระเบียบการจัดหา เป็นต้น โดยต้องมีข้อมูลเพียงพอที่ให้เกิดความเช่ือถือได้ 

2. หลักฐานต้องสอดคล้องกับข้อร้องเรียนหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 

โดยต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน เกิดขึ้นจริง 

เช่น ช่ือผู้ฝ่าฝืนและผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เวลาและสถานที่เกิดเหตุการณ์ ลั กษณะการฝ่าฝืน ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หน่วยงานหรือบุคคลที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมถึง ภาพถ่าย เอกสารหรือหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3. การร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

หากต้องการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาสามารถท าได้โดยร้องเรียนไปยังผู้รับข้อร้องเรียนตามที่ระบุไว้ใน Whistle blower 

Policy 

การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
1. การรายงานข้อร้องเรียน 

เมื่อมีการร้องเรียนให้ผู้รับข้อร้องเรียนต้องแจ้งให้ส านักงานตรวจสอบทราบในเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อ

ด าเนินการเสร็จสิ้นให้สรุปผลการด าเนินการโดยละเอียดต่อส านักงานงานตรวจสอบข้างต้นเพื่อสอบทานว่ามีการ

ปฏิบัติตามระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะได้รวบรวม จัดเก็บเป็นสถิติ 

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

2.1 กรณีไม่ต้องแต่งตั้ง “คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง” 
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-ถ้าเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ผู้รับข้อร้องเรียนพิจารณาและ

สรุปผลให้ส านักงานตรวจสอบทราบ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อ

ร้องเรียน 

 2.2 กรณีต้องแต่งตั้ง “คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง” 
-ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานผู้รับข้อร้องเรียนต้องพิจารณาแต่งตั้ง “คณะท างาน
งานตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพื่อท าการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม 
-คณะท างานที่ตั้งขึ้นควรประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มาจากหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อร้องเรียนนั้นและต้องไม่มีส่วนได้เสีย โดยตรงในเรื่องดังกล่าว 
-คณะท างานต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน 60 วัน หรือหากมีเหตุจ าเป็น ก็สามารถขออนุมัติขยายเวลาต่อ
ได้โดยให้ยื่นขอต่อ กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการในแต่ละสายงานได้ 

    3. การกระท าผิดจริงตามข้อร้องเรียน 
เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากผู้รับข้อร้องเรียน เห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่าได้มีการกระท าทุจริต / ผิด
กฎหมายโดยพนักงานของบริษัทฯ ให้ส่งเรื่องให้กับฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินการประสานงานแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีทุจริตฯ” และส่งส าเนารายละเอียดให้กับส านักงานตรวจสอบทราบ 

    4.กรณีที่ผู้รับข้อร้องเรียนมีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียน 
ผู้รับข้อร้องเรียนต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณานั้น และให้ส่งเรื่องให้ผู้รับข้อร้องเรียนผู้อื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและ
สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนได้แทน 

   5.กรณีไม่ได้รับการตอบรับจากการร้องเรียน 
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปดดเผยชื่อของตนเองหากล่วงพ้นเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีได้ร้องเรียนแล้วยังไม่มีการตอบรับใดๆ 
จากผู้รับข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนเพิ่มเติมไปยังช่องทางอื่นที่ก าหนดไว้ได้ 

   6.การแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเรียน 
 6.1 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปดดเผยชื่อของตนเอง 

เมื่อผู้รับข้อร้องเรียน หรือ “คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง” (แล้วแต่กรณี) ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรี ยนทราบ
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีสรุปผล 

6.2 กรณีที่ได้มีการร้องเรียนผ่านทาง Website รับข้อร้องเรียน จะมีการรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบในแต่ละ
ขั้นตอน 

   7. การรักษาความปลอดภัยของระบบ 
7.1 ด าเนินการโดยส านักงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

 7.2 การใช้งานโปรแกรมจะใช้ Password 2 ช้ัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจรติคอร์รัปช่ัน 

 
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มีอุดมการณ์ในการด าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นส าคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทได
นาสตี้ฯ  

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ และก าหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันดังกล่าว ซึ่งครอบคลุม
ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและการด าเนินการทางธุ รกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรร์ัปชั่นไดร้ับการพิจารณาและปฏบิัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดท า “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 
 
นิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
 
“บริษัท” หมายถึง ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ 

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน)  รวมตลอดจนบริษัทใดก็ตามที่บริษัทเข้าถือหุ้นต่อไป
ภายหลังจากท่ีนโยบายนีม้ีผลใช้บังคับแล้ว เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

คอร์รัปช่ัน (Corruption)  หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค ามั่น 
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 
เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
 
รวมถึงการให้สินบน การรับสินบน จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดท่ีด าเนินธุรกิจกับ
บริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจในหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบ 
รวมตลอดจนการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
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นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
3. สร้างจิตส านึกและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน รวมทั้ง เปดดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้แก่สาธารณชนทราบ 
4. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ และให้มีการทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนด และ ทบทวนให้มีระบบ
และให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
แนวทำงปฏิบัต ิ

6. กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องน านโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติตาม เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดี รวมทั้ง ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมขององค์กร 

7. พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ันต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ประพฤติมิชอบในองค์กร 

8. กลุ่มบริษัทไดนาสตี้ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปช่ัน จะไม่ถูกลด
ต าแหน่ง ลงโทษ แม้การกระท านั้นจะท าให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

9. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงาน รวมทั้ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ   

10. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
(1) บริษัทได้ก าหนดให้มีประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปีใหม่หรือ

โอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการด าเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง  กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท 

(2) พนักงานมีหน้าที่ช้ืแจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ นโยบายไม่รับ
ของขวัญ ของบริษัทเปน็ระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบ
ถึงประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ  และได้น าสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือ พนักงานตกอยู่ใน
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏเิสธการรบัสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือ 
องค์กรนั้น ๆ พนักงานควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
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(ก) ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ผู้รับจะต้องรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ ต่อผู้บังคับบัญชา โดยใช้รายงานตาม “แบบรายงานการรับของขวัญ ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของบริษัท”  
(ข) เกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชาก่อนตัดสินใจรับ ถึงแม้
จะระบุเป็นของส่วนตัว แต่มีเหตุผลต้องรับเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี และ เมื่อรับแล้วให้ส่ง
มอบของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ แก่ผู้บังคับบัญชา โดยใช้รายงานตาม “แบบรายงานการ
รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดของบริษัท” 

(4)  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของก านัล หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ให้ผู้รับด าเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่แผนกธุรการ
หรือส านักงานใหญ่ และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท 
(5) ของขวัญหรือของก านัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ ของ
บริษัท เช่น การรับรางวัลทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรม ช่วยเหลือสั งคม ฯลฯ อนุญาตให้
บุคลากรทุกระดับรับแทนบริษัทฯ ได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้น ตาม 
“แบบรายงานการรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด” 

 
ทั้งนี้ให้ฝ่ายธุรการหรือส านักงานใหญ่ จัดท าสรุปการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่ออนุมัติรายการ
รับของนั้นๆ  

 
11. การด าเนินการด้านการเมือง (Political Contributions)  

(1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง 
พรรคหนึ่งพรรคใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดท่ีมีอ านาจทางการเมือง 

(2) พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวในระหว่างช่ัวโมง
การท างานของบริษัทหรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น อีเมล โทรศัพท์) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอ านาจ 

(3) ไม่ใช้งบประมาณของบริษัทในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหน้าที่ทางสังคม โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

(4) บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

12. การบริจาคเพื่อการกุศล 
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่า การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

13. การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships) 
บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติว่าเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและ
ช่ือเสียงของบริษัท ทั้งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น 
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14. การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ  และเป็นการให้เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตาม
กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้
ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น 
 

บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ด าเนินการ
ใดๆ และไม่ยอมรับการกระท าใดๆ เพื่อแลกกับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

15. การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ (Revolving Door) 
เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ (Government Official) หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของ รัฐ/
นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาท างานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์
หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ก ากับ ดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล โดยผลของ
การกระท านั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอื้อประโยชน์
เอกชนท่ีอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นท างานให้ 
บริษัทไม่มีนโยบายจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ยังอยู่ในต าแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร  เว้นแต่จะพ้น
จากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยมีกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) และมีข้อ
ห้ามในการท าหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ หรือ ประเด็นท่ีมีผลประโยชน์ขัดแย้ง 
เช่น การเปดดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด การ lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ 
การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานเดิมที่เคยสังกัด  

16. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)  
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องหลีกเลี่ยงการกระท าที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท  การด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลอยู่บน
พื้นฐานของการกระท าเพื่อประโยชน์ของบริษัท  ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณของบริษัท  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้หากมีการกระท าหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  บุคลากร
ดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางตามที่บริษัท ก าหนด 
 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนนุ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีกล่าวข้างต้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัตติามระเบยีบของ 
บริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 

              ➢ ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจอนุมัติธุรกรรม 

            ➢ ต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานการจ่ายเงินโดยถูกต้อง  

              ➢ ต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินว่า ผู้อนุมัติการจ่ายเงินมีอ านาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบ
ข้อบังคับก่อนท่ีจะจ่ายเงิน 

➢ ฝ่ายบัญชีตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ว่ามีความถูกต้องและสามารถน าเอาค่าใช้จ่ายนั้นไป
บันทึกบัญชีได้ 
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กำรสื่อสำร  
    บริษัทสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่อท้ังภายในและภายนอก โดยผ่านการประชุม
พนักงานเป็นประจ าสม่ าเสมอ แจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทาง Website ของบริษัทและรายงานประจ าปี เป็นต้น 
 
กำรลงโทษและกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 

1.   การลงโทษพนักงานที่กระท าผิด ให้เป็นไปตามระเบียบการลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือโทษทาง
กฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

2.    หากกรณีผู้กระท าผิดเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือ
ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการพิจารณาก าหนดโทษตามที่เห็นสมควร และ/หรือให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ 

3.    กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบเป็น ลายลักษณ์
อักษร 
กำรติดตำมและทบทวน  
    1.  บริษัทก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่งพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานความเพยีงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน ให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส เพือ่ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยงด้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
   2.  ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้หน่วยงาน Compliance Unit มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมายและการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปช่ันและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นประจ าสม่ าเสมอ แตห่ากตรวจพบประเด็นที่
เป็นสาระส าคัญต้องรายงานโดยเรง่ด่วน 
        ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะใหค้ณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  
 
 

      ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
 
                  --มารุต  แสงศาสตรา-- 
 
         (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
          ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
ส านักเลขานุการบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 6   
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น   

 
 คณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  นายทศพร บรรยงค์เวทย์ และ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ (เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน) เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
บรรลุถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมอย่างสม่ าเสมอครบทุก
ท่าน  จ านวน 4 ครั้ง และเพื่อให้การก ากับดูแลงานตรวจสอบให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้ง
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปดดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา ซึ่งสรุปสาระส าคัญในการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี 2564 
 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและฝ่ายจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งได้ซักถามและได้รับค าช้ีแจงเป็นท่ีพอใจในรายการที่เป็นสาระส าคัญ 
เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเปดดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนิน
ธุรกิจ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม 
 เมื่อสอบทานเป็นที่พอใจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกล่าวเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อน
น าเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 
 
 2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ที่ ได้ ป รั บ ป รุ ง ให ม่  แ ล ะ ระ บ บ งาน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานตามข้อก าหนดการควบคุมภายในและอ านาจหน้าที่ด าเนินการของบริษัทมีความเห็น ว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินงานตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีท่ีไม่ได้ตั้งข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
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 3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนพบว่าผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายใน
ด้าน การพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กรตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถ ก าหนด กลยุทธ์และวางแผนได้ส าเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพิจารณาได้จาก
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจในการก าหนด
มาตรการแก้ไขติดตามผลท าให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
  4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องพบว่าหน่วยงานได้มี
การปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ ในกรณีที่มีการปฏิบัติต่างไปบ้างก็จะมีการ
ติดตามให้แก้ไขโดยเร็ว  นอกจากนี้ยังได้มีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสเพื่อให้มีการศึกษาและให้ความเห็นต่อการก าหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 
 
 5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พบว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง
โดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเป็นสาระส าคญัให้ลดลงเปน็ท่ียอมรับได้  ซึ่งเห็นได้จากผลการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระชับ รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการท างาน  โดยปัจจัยความเสี่ยงท่ีส าคัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว  
  

6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นประจ าทุกไตรมาส โดยยึดหลักความระมัดระวัง  ความสมเหตุสมผล และ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  รวมทั้งการเปดดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเง่ือนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ซึ่งได้เปดดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอแล้ว 
 
 7. การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม อีกทั้งยังมีช่องทางการร้องเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ 
โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปช่ัน  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. การพิจารณาเสนอแต่งต้ังและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2565 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
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ย่อย และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติแต่งตั้ งและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  
 
และจากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  
 

ในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯจัดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ครอบคลมุการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเสีย่ง ที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ด าเนินงานโดยมรีะบบการก ากับดูแลกิจการที่
ดี   มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 
            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

           บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด(มหาชน) 
 
 
   พลเอก            --ยุทธศักดิ์  ศศิประภา-- 

                                                             (ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) 
                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
                                     วันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2565  
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เอกสารแนบ 7   
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ ก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีนายมารุต แสงศาสตรา เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน นายมนต์รัก แสงศาสตรา 
และนายจารุวัตร ไตรถวิล  เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุม
พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ โดยมีเรื่องส าคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้ 

 

 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ทดแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 
1 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เมื่อครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ 
 
ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์  
นายจารุวัตร ไตรถวิล นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ และนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สยีในวาระการพิจารณาครัง้นี้)  ได้พิจารณา
รายช่ือบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดมิ 4 ท่าน ได้แก่  นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์  นายจารุวัตร ไตรถวิล นายชนินทร์ ศุภภิญโญ
พงศ์ และนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเช่ียวชาญใน
ด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา  

 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าต อบแทน
กรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยน าเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ก าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน และนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
2565 และนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2564 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ใน
อัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท  

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ท้ังคณะ)และรายบุคคล เป็น
ประจ าทุกปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

 
โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบัตหิน้าท่ีครบถ้วน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอใน
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท 
 
 
 
 
         --มารุต  แสงศาสตรา-- 

                                                                                              (นายมารตุ   แสงศาสตรา) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายมารุต แสงศาสตรา (กรรมการ) ท า
หน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ  นายมนต์รัก แสงศาสตรา (กรรมการ) และ นายจารุวัตร ไตรถวิล 
(กรรมการ) ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ ทั้งน้ี ปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 
2 คร้ัง ซ่ึงผลสรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระส าคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการ 
o บริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี 2560 (CG Code 2017) 

ซ่ึงจัดท า โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความ
สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ที่ปฏิบัตอิยู ่โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน  

o ก ากับดูแลการก าหนดหลักเกณฑก์ารเปดดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลเพือ่เขา้รับการพิจาณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าป ี
2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

o ทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ซ่ึงยังคงยืดม่ันปฏิบัติให้เป็นกลยุทธข์ององค์กรต่อไป 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเหน็ชอบทบทวนและปรับปรุงคู่มือการก ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเน้ือหานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มี
ความสอดคลอ้งกันย่ิงขึ้น 

3. รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดแูลกิจการและโครงการความยั่งยืนของทีมงานดูแล
งานก ากับดูแลกิจการ ปี 2564 

4. รับทราบผลส ารวจการก ากับดแูลกจิการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี2564 คณะกรรมการก ากับดแูล
กิจการได้รับทราบผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2564 ซ่ึงจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏวา่บริษัทอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) 

5. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการและนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น 
o รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายตอ่ต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างตอ่เนื่องปี 2564 

o รับทราบการตอ่อายุสมาชกิรอบทีส่อง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต 
(CAC) ซ่ึงครบก าหนดวันที่ 6 มกราคม 2565 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เน้นย้ าความมุ่งม่ันในการก ากับดแูลกจิการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ส่งเสริมการจัดการด้าน
ความย่ังยืน และการต่อตา้นการทจุริต ซ่ึงเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการบรรลุความเป็นเลิศด้านการด าเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม 
และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับความ
ไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีสว่นได้เสียทุกภาคส่วน ซ่ึงน าธุรกิจไปสูก่ารเติบโตอย่างย่ังยืน     
                 
 

  --มารุต  แสงศาสตรา-- 
                  (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
               ประธานคณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีนายจารุวัตร ไตรถวิล ด ารงต าแหน่งประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายมนต์รัก แสงศาสตรา  นายมารุต แสงศาสตรา  และนางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ส าหรับขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้เป็นไปตาม  กฎ
บัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหาร  ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ ประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 2 ครั้ง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบ
องค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระส าคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้  
 

1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และ
การ ด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน และโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็น เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า ระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นส าคัญ มีแนวทางในการ
ก าหนด มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสีย่ง ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัตใิช้ได้จรงิ เพื่อลดทอน ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงท ี 

3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดท า รายการความเสี่ยงองค์กร ประจ าปี 2564 โดยก าหนดให้ 
สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ เป้าหมายองค์กร รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

4. สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและด าเนิน

นโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดรับกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การด าเนินตามนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อ บังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 
                  
 
                                  --จารุวัตร ไตรถวิล-- 

                  (นายจารุวัตร   ไตรถวิล) 
                                                            ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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