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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

												
ในรอบปี 2563 ทีผ่ า่ นมาถือเป็ นความส�ำเร็จอย่างมากอีกปี หนึ่งของบริษทั ฯ

ทีม่ ี
นโยบายมุง่ ผลผลิตกระเบือ้ งคุณภาพระดับสูง โดยบริษทั ฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทเ่ี ป็ นกระ
เบือ้ งขนาดใหญ่สองขนาดคือ ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ทีส่ ามารถแข่งขันกับ
กระเบือ้ งน�ำเข้าได้ และมีราคาถูกกว่า อีกทัง้ ยังมีลวดลาย สีสนั ทีห่ ลากหลายเหมาะกับ
รสนิยมคนไทย สามารถรองรับความต้องการของสถาปนิกได้ในทุกการออกแบบตกแต่งทัง้
ภายในและภายนอกอาคาร ซึง่ กระเบือ้ งน�ำเข้ามีความหลากหลายน้อยกว่า
อีกนโยบายหนึ่งคือ การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในทุกระดับของการผลิต และ
การบริหารงานบุคคล
ยังส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารได้มากเกือบสิบ
เปอร์เซนต์ ประกอบกับเชือ้ เพลิงและน�้ำมันทีม่ รี าคาถูกลงจากผลของการระบาดโควิด-19
ท�ำให้มกี ำ� ไรขัน้ ต้นสูงถึงร้อยละ 41.5 และท�ำก�ำไรสุทธิได้มากถึงร้อยละ 18.6 ส่วนยอดขาย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 ในขณะทีใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลการด�ำเนินงานทีล่ ดลง

เพือ่ เป็ นการตอบสนองท่านผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี ุปการะคุณ ประกอบกับบริษทั ฯ สามารถ
ท�ำผลการด�ำเนินงานได้สงู ทีส่ ดุ ในรอบ 31 ปี และในปี น้ีคณะผูบ้ ริหารมีความยินดีทจ่ี ะจ่าย
เงินปั นผลในอัตราทีส่ งู ขึน้ ไปอีก และขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีช่ ว่ ยสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ
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นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  
กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายทศพร บรรยงค์เวทย์     

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
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นายมนต์รัก แสงศาสตรา     

กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายมารุต แสงศาสตรา     

กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย

นายจารุวัตร  ไตรถวิล     

กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ ก�ำหนดค่าตอบแทน
(มีิอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 70 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 26 มกราคม 2541
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 22 ปี 11 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC 1,600,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 19.515 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : บิดา ของ นายมนต์รกั แสงศาสตราและ
นายมารุต แสงศาสตรา น้องชาย ของ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ 1 แห่ง คือ
1.ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) 2 แห่ง คือ
1.ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ (ธุรกิจผลิตกระเบือ้ งดินเผา)
(หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำ� งาน
ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ
บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค)
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค)
บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค)
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี
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พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
(ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 83 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : วิทยาลัยปั องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 33 , โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48 ,
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2558
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 5 ปี 8 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่ม(ี รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 56/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 11 พ.ศ.2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทำ� งาน :
ม.ค.2555 - ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ ายความมันคง)
่
ส.ค.2554 - ม.ค.2555 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  

กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท
(มีอ�ำนาจลงนาม)

อายุ : 72 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
		
Management Development Program-J.J.Kellogg North Western University
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 26 มกราคม 2541
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 22 ปี 11 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC 183,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.232 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด (รวมการถือหุน้ ของคู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1 2,500,000 หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 47/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : พีส่ าวของนายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ 2 แห่ง
1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2.เลขานุการบริษทั / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) 1 แห่ง คือ
1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ : เลขานุการ
บริษทั / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำ� งาน
ปี 2554-2557 กรรมการ
บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค)
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค)
บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค)
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี

7

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ
(มีอ�ำนาจลงนาม)

อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ 2511
		
ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และเอกชน (วปรอ.4144)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 26 มกราคม 2541
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 22 ปี 11 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC 496,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.056 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1 7,000,000 หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 20/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003
หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสีย่ ง ขององค์กรสถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุน่ ที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 4 แห่ง
1.ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (ธุรกิจบริการทางการแพทย์)
2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (ธุรกิจบริการทางการแพทย์)
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์
4.ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรีน รีซอร์สเซส (พลังงานและสาธารณูปโภค)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 2 แห่ง
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ำกัด (มหาชน)
2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ�ำกัดและบริษทั ในเครือ
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ : ไม่ม ี
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี

นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 77 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 30 เมษายน 2541
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 22 ปี 8 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่ม ี (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 48/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
1 .กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 1 แห่ง
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทำ� งาน :
ปี 2554-ปั จจุบนั เจ้าของส�ำนักงาน /ส�ำนักงานจัตุธรรมทนายความ
(ธุรกิจทีป่ รึกษาและส�ำนักงานทนายความ)
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี
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นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		
พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 24 เมษายน 2560
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 3 ปี 8 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่ม ี (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 143/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 3 แห่ง
1.ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
2.เหรัญญิก มูลนิธชิ มรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ
3.เหรัญญิก สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน นนทบุร ี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทำ� งาน : ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี

นายทศพร บรรยงค์เวทย์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
(ไม่มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 70 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เครือ่ งกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 24 เมษายน 2560
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 3 ปี 8 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC : 1,368,080 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.017 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1 : 0 หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 143/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 1 แห่ง
1.กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีที ลิง้ ค์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทำ� งาน :
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี
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นายมนต์รัก แสงศาสตรา     

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 45 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา :
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)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 29 มกราคม 2556
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 7 ปี 11 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC : 925,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 11.282 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 107/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : บุตร นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา และ พีช่ าย นายมารุต แสงศาสตรา
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบือ้ งดินเผา(หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ :
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำ� งาน :
2556-2560 - กรรมการรองผูจ้ ดั การ(บริหาร) บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ
บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี

นายมารุต แสงศาสตรา     

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
(มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 43 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2558
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 5 ปี 8 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC : 925,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 11.282 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 107/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
CFO’s Orientation Course รุน่ ที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร :
บุตร นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา และ น้องชาย นายมนต์รกั แสงศาสตรา
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดและการขาย /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบือ้ งดินเผา(หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ :
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดและการขาย /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำ� งาน :
ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน /บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค ,
บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
2554-2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค และ บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้
2554-2563 ผูช้ ว่ ยเลขานุการบริษทั ฯ และ นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค
2554-2558 ผูอ้ ำ� นวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ / บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิคและ บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี
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นายจารุวัตร  ไตรถวิล     

กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
(มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 40 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา :
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
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 8 สิงหาคม 2560
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 3 ปี 5 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :
DCC : 11,200,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.137 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 143/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายผลิต /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : 2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบือ้ งดินเผา(หยุดกิจการ)
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ :
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายผลิต /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำ� งาน :
2553-2560 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค
2552 –ปั จจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บมจ. ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี

นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(มีอ�ำนาจลงนาม)
อายุ : 36 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
จ�ำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 2 เดือน
การถือหุน้ บริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 : ไม่ม ี (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ :
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 178/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
CFO’s Orientation Course รุน่ ที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 1 แห่ง
1.ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน) : ไม่ม ี
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ :
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำ� งาน :
2549-ปั จจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายระบบสารสนเทศ /บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 1/1 ครัง้
ประวัตกิ ารท�ำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา : ไม่ม ี
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วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�ำด้านกระเบื้องเซรามิค
โดยมีสาขาทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย ”
พันธกิจ
ต่อประเทศ
เป็นองค์กรสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และมีต้นทุนต�่ำเพื่อให้บริการสินค้าดีใน
ราคาประหยัด
ต่อลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย
โดยผ่านสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย  ด้วยคุณภาพดีราคาถูก หาซื้อง่าย และ
สะดวก  มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย  
ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง
ต่อผู้ถือหุ้น
มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ต่อพนักงาน
ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน  มีระบบบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะพนักงาน  พัฒนาความสามารถหลัก  
ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาระบบเครือข่าย
ต่อคู่ค้า
ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
ต่อสังคม
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม
DCCTTOP
Differentiation
Cost Leadership
Continuous Improvement
Total Management System
Trustworthy Product Quality
On Time Delivery
Profit, People, and Planet

การสร้างความแตกต่าง
เป็นผู้น�ำด้านต้นทุนต�่ำ 
การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ความคุ้มค่า คุ้มราคา
การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
ก�ำไร, สังคม และ สิ่งแวดล้อม
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แผนภูมิการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) / DCC
ผลิตกระเบือ้ งเซรามิค ปูพน้ื และเป็ นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
กระเบือ้ งเซรามิคทัง้ หมด รวมทัง้ ทีซ่ อ้ื มาจากบริษทั ย่อย

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) / RCI
ผลิตกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื , บุผนัง ขายส่งให้
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิคและตัวแทนจ�ำหน่ายอืน่ ๆ
(บริษทั ย่อยของ DCC ถือหุน้ ร้อยละ 91.87)

บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) / TTOP
ผลิตกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื , บุผนัง และ กาวยาแนว
ขายส่งให้ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ทัง้ หมด
(บริษทั ย่อยของ DCC ถือหุน้ ร้อยละ 96.83)

บริษทั โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด
/ RABT (หยุดกิจการ)
บริษทั ย่อยของ RCI ถือหุน้ ร้อยละ 100

ซื้ออุปกรณ์การปูกระเบื้องจาก
โรงงานในประเทศมาจ�ำหน่าย

ขายปลีกผ่านสาขา
ของบริษัท

ขายส่งให้ตัวแทนจ�ำหน่าย
ในประเทศ   

ส่งออกต่างประเทศ
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและ
รับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจาก บริษัท ไทล์ท้อป อินดัส
ตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ในราคาขายส่งมาจัดจ�ำหน่าย รวม
ทั้งสั่งซื้อ กาวยาแนว กาวซิเมนต์   และบัวกาบกล้วย  
รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) มาจัดจ�ำหน่ายผ่านสาขา
ทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น
บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์มอริเชียส เมีย
นมาร์  นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  
บริษัทถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 93.39 และโดย
ชาวต่างประเทศร้อยละ 6.61 (ปิดสมุด ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2563)

แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ทัง้ นี้กระเบือ้ งทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยผลิต ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
		
ไดนาสตี้ (Dynasty)
ไทล์ ท้อป (Tiletop)
จากัวร์ (Jaguar)		
แวลู(Value)
		
มัสแตง (Mustang)
ไก่ (chicken) 		
นก (birdie) 		
เป็ ด (ducky) 			
		
หงส์ (swan) 		
เอ็ม (M)			
คอสโม (COSMO)		
โรเวอร์ (ROVER)
		
มอนเต้ (MONTE)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
		
กระเบือ้ งปูพน้ื (หน่วยเป็ นเซนติเมตร)
			
ขนาด 80x80					
ขนาด 60x120		
			
ขนาด 30x60 (ขัดขอบ) , 30x60 (ดิจติ อลขัดขอบ)
ขนาด 60x60 , 60x60 (ดิจติ อล)			
			
ขนาด 30x30 , 30x30 (ดิจติ อล)			
ขนาด 40x40 , 40x40 (ดิจติ อล)
		
กระเบือ้ งบุผนัง (หน่วยเป็ นเซนติเมตร)
			
ขนาด 20x30 , 20x30 (ดิจติ อล)			
ขนาด 25x40 , 25x40 (ดิจติ อล)
			
ขนาด 30x50 , 30x50 (ดิจติ อล)
		
กาวยาแนว (บริษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิต) ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ท้อปสติก๊ (TOP STICK)
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (สินค้าซือ้ มาขายไป)
		
กาวยาแนว ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า เวเบอร์(WEBER)
		
กาวซิเมนต์ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ท้อปสติก๊ (TOP STICK) , เดฟโก้(DAVCO)
		
คิว้ กระเบือ้ ง ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ไทยแสตนดาร์ดไปป์ (THAI STANDARD PIPE) , โอดี (OD)
		
จมูกบันได ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า โอดี (OD)
โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย
		
- รายได้จากการขายกระเบือ้ งเซรามิค ทีผ่ ลิต โดยบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
		
- รายได้จากการจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคและกาวยาแนวทีซ่ อ้ื จากบริษทั ย่อย (บริษทั ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้
		
จ�ำกัด(มหาชน)) และ รายได้จากการจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค ทีซ่ อ้ื จาก บริษทั โรแยล ซีรามิค
		
อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) มาจ�ำหน่ายต่อให้แก่ลกู ค้าโดยบวกก�ำไรจากราคาส่งทีซ่ อ้ื จากบริษทั ย่อยดังกล่าว
		
- รายได้จากการจ�ำหน่าย กาวยาแนว กาวซีเมนต์ และบัวกาบกล้วยทีซ่ อ้ื มาขายไป
		
- รายได้อ่นื ๆ เช่น ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น , ดอกเบีย้ รับ , ก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ , รายได้คา่ เช่า,
		
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนทัวไป
่ , รายได้คา่ บริการระบบ IT เป็ นต้น
โครงสร้างรายได้รวมเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ตามงบการเงินรวม)
ประเภทผลิตภัณฑ์
จ�ำหน่ายในประเทศ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค
จ�ำหน่ายกาวยาแนวและอืน่ ๆ
รวมรายได้ในประเทศ
จ�ำหน่ายต่างประเทศ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิค
จ�ำหน่ายกาวยาแนวและอืน่ ๆ
รวมรายได้ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายทัง้ สิน้
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิน้

ด�ำเนินการโดย

ปี 2563
ล้านบาท %

ปี 2562
ล้านบาท %

DCC รวมซือ้ จากบริษทั ย่อย
DCC และ สาขา

7,717
486
8,203

90
6
96

DCC รวมซือ้ จากบริษทั ย่อย
DCC

298
3
0
0
298
3
8,501 99
88
1
8,589 100

7,446
370
7,816

ปี 2561
ล้านบาท %
91
4
95

302
4
0
0
302
4
8,118 99
73
1
8,191 100

7,428
326
7,754

93
4
97

273
3
0
0
273
3
8,027 100
26
0
8,053 100
21

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

1 สิงหาคม 2532
3 มกราคม 2535
9 มีนาคม 2537
มกราคม 2538
ปลายปี 2540
			
			
			
			
			
ปลายปี 2543
			
			
			
			
			
ปลายปี 2548
			
			
			
			
กลางปี 2557
			
			
			
ปลายปี 2557
			
กลางปี 2558
			
กลางปี 2559
			
ปี 2560		
			
			
			
			
			
			
			
			

วันเริม่ ก่อตัง้
เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหาชน
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 280 ล้านบาทเรียกเก็บเต็มมูลค่าหุน้ ละ 10 บาทจ�ำนวน 272 ล้านบาท
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของ บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิต
กระเบือ้ งเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกล้เคียงกัน ได้ประมูลซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จ�ำนวน 14.9 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 54.82 ของทุนทีช่ ำ� ระแล้ว จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซง่ึ เป็ น
บริษทั เงินทุนแห่งหนึ่ง และได้ปรับปรุงเครือ่ งจักรให้มปี ระสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้มคี ณ
ุ ภาพดี มีสสี รรสวยงาม รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการกระจาย
สินค้าสูผ่ บู้ ริโภคให้มากขึน้
บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 408 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 40.8 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้
ละ 10 บาท เพือ่ น�ำเงินทุนเพิม่ ทุนไปลงทุนขยายก�ำลังการผลิตโดยการซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน)จากผูถ้ อื หุน้ เดิมทัง้ หมด ท�ำให้บริษทั ฯ มีโรงงานของ
บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) เพิม่ ขึน้ อีก 1 แห่ง โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของ บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 96.83 และ ได้แตกมูลค่าหุน้
เหลือหุน้ ละ 1.00 บาท จ�ำนวน 408 ล้านหุน้
เพือ่ ท�ำตลาดขายปลีกเองในรูปตลาดนัดกระเบือ้ งฯ โดยผ่าน 3 บริษทั จัดจ�ำหน่าย คือ
บริษทั พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด บริษทั เมืองทอง เซรามิค จ�ำกัด และ บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด
ซึง่ บริษทั ได้เข้าไปลงทุนถือหุน้ มากกว่า 97% ท�ำให้บริษทั ใกล้ชดิ กับลูกค้ามากขึน้ รูค้ วามต้องการ
และแนวทางการเลือกซือ้ กระเบือ้ งของลูกค้า และได้น�ำข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าและการบริการ ท�ำให้
สามารถขายสินค้าได้มากขึน้
บริษทั ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก บริษทั จัดจ�ำหน่ายทัง้ 3 แห่ง
คือ บริษทั พิค แอนด์ เปย์ จ�ำกัด บริษทั เมืองทอง เซรามิค จ�ำกัด และ บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค
จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ได้เข้าไปลงทุนถือหุน้ มากกว่า 97% มีผลให้บริษทั เหลือบริษทั ย่อยเพียง 1 แห่ง
คือ บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน)
เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงจ�ำนวนและมูลค่าหุน้ (Par Value) โดยแบ่ง
เป็ นหุน้ สามัญ 4,080 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่าเดิมคือ 408 ล้านบาท
บริษทั ได้เพิม่ ทุนจาก 408 ล้านบาทเป็ น 652.8 ล้านบาท จากการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตรา 5 หุน้ เดิม
ต่อ 3 หุน้ ใหม่ ท�ำให้มหี นุ้ สามัญเพิม่ จาก 4,080 ล้านหุน้ เป็ น 6,528 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
บริษทั ได้ลดทุนจดทะเบียน จาก 652,800,000 บาท เหลือ 652,799,395.80 บาท เท่ากับทุนจด
ทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว ของหุน้ สามัญจ�ำนวน 6,527,993,958 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมตั ใิ ห้กรรมการและผู้
บริหารของบริษทั ฯ จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน มีผลหลังผ่านมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2560 ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2560
และ อนุมตั ใิ ห้ทำ� สัญญารับจ้างบริหารจัดการธุรกิจ อายุสญ
ั ญา 1 ปี (วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2561) และได้รบั การบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560		
และเนื่องจากมีกรรมการร่วมกันและมีอำ� นาจควบคุมในการบริหารจัดการ จึงต้องจัดท�ำงบการเงิน		
รวม โดย เสมือน บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) เป็ นบริษทั ย่อยตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2560 เป็ นต้นไป

ปี 2561
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั กิ ารออก
			
และเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) จ�ำนวน
			
2,611,197,583 หน่วย เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
			
อัตราส่วน 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า โดยมีกำ� หนดการใช้สทิ ธิ
			
ปี ละ 1 ครัง้ คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันก�ำหนดการใช้สทิ ธิครัง้
			
สุดท้าย คือ วันทีใ่ บส�ำคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 3 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรง
			
กับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีทว่ี นั ก�ำหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดท�ำการให้เลือ่ นวัน
			
ก�ำหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันท�ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว)
			
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ รองรองใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ จาก หุน้ สามัญ
			
จ�ำนวน 6,527,993,958 หุน้ เป็ น จ�ำนวน 9,139,191,541 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท โดยมีทนุ จด
			
ทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว จ�ำนวน 6,527,993,958 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาทเป็ นเงิน 652,799,395.80 บาท
8 พฤษภาคม 2562 มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ แรก จ�ำนวน 703,438,699 หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญ
			
ของบริษทั จ�ำนวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น 70,343,870 บาท ท�ำให้ทนุ
			
ช�ำระแล้วของบริษทั เพิม่ จาก 652,799,396 บาท เป็ น 723,143,266 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน
			
ทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
15 ตุลาคม 2562 ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมตั ใิ ห้ DCC เข้าซือ้
			
กิจการของ RCI โดยการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ
			
(Voluntary Tender Offer) จากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของ RCI ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562
			
ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รวม 25 วันท�ำการ จ�ำนวน 578,829,365 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
			
93.84 ของหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมดของ RCI ในราคาเสนอซือ้ 4.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า
			
รายการเท่ากับ 2,315.32 ล้านบาท
			
การเข้าซือ้ กิจการของ RCI ข้างต้น มีวตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			
เนื่องจากทัง้ บริษทั ฯ และ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื และกระเบือ้ ง
			
บุผนังชนิดต่าง ๆ ซึง่ ปั จจุบนั RCI จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคส่วนใหญ่ให้แก่ DCC ในขณะทีท่ งั ้
			
บริษทั ฯ และ RCI มีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการร่วมกัน ซึง่ เป็ นเหตุให้บริษทั ฯ และ RCI มี
			
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และโครงสร้างการจัดการทีซ่ ้ำ� ซ้อนกัน
25 พฤศจิกายน 2562 ผลของการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI ได้จำ� นวน 485,572,024 หุน้ เป็ นเงิน
			
1,942.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.72 รวมกับที่ DCC ถือไว้แล้วจ�ำนวน 38,010,000 หุน้
			
หรือร้อยละ 6.16 ดังนัน้ DCC ถือหุน้ ใน RCI หลังท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดจ�ำนวน
			
523,582,024 หุน้ หรือร้อยละ 84.88
8 พฤษภาคม 2563 มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ ทีส่ อง จ�ำนวน 967,509,538 หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญ
			
ของบริษทั จ�ำนวน 967,509,538 หุน้ ราคาตามบัญชี (Par Value) หุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น
			
96,750,953.80 บาท ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของบริษทั เพิม่ จาก 723,143,265.70 บาท
			
เป็ น 819,894,219.50 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
			
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
31 สิงหาคม 2563 DCC ซือ้ หุน้ สามัญของ RCI ได้เพิม่ จ�ำนวน 43,110,000 หุน้ ในราคา 4.00 บาทต่อหุน้
			
จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ RCI รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 172,440,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสีแ่ สน
			
สีห่ มืน่ บาทถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 6.99 การลงทุนซือ้ หุน้ สามัญข้างต้น ท�ำให้ DCC มีสดั ส่วนใน RCI
			
เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 91.87 จากเดิมทีม่ อี ยูร่ อ้ ยละ 84.88
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การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญในรอบปี 2563

ส่วนของโรงงาน

การปรับเปลีย่ นสายการผลิต
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิต ในปี 2563 ทางบริษทั ฯได้เริม่ ด�ำเนินการใช้สายการ
ผลิตทีไ่ ด้ทำ� การติดตัง้ ใหม่ ส่งผลให้ทางบริษทั ฯมีกำ� ลังการผลิตกระเบือ้ งขนาดใหญ่สงู ขึน้ และยังส่งผลการประหยัดพลังงานก๊าซ
ธรรมชาติในสายการผลิตใหม่น้ี เมือ่ เทียบกับสายการผลิตเดิมทีใ่ ช้เทคโนโลยีเก่า
การผลิตกระเบือ้ งเซรามิคขนาดใหญ่
จากเดิมกระเบือ้ งเซรามิคขนาดใหญ่ อาทิเช่น ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ต้องพึง่ พาการน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทางบริษทั ฯได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ รองรับการผลิตกระเบือ้ งขนาดใหญ่ โดยทาง
บริษทั ฯได้เริม่ ผลิตและจัดจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคขนาดใหญ่ ในรอบปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
การผลิตกระเบือ้ งเซรามิคระบบพิมพ์แบบดิจติ อล (Digital Printing)
เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ และตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า ในปี 2563 ทางบริษทั ฯได้ดำ� เนินการติดตัง้
ระบบพิมพ์ลวดลายแบบดิจติ อล (Digital Printing) ครบทุกสายการผลิต โดยปั จจุบนั กระเบือ้ งทีถ่ กู พิมพ์ดว้ ยระบบดิจติ อล เป็ นที่
นิยมและให้ลวดลายสมจริงตามความต้องการของลูกค้า
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอตั โนมัติ (Automation)
ทางบริษทั ฯได้ตระหนักถึงความทันสมัยของเทคโนโลยี ซึง่ สามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตของทาง
บริษทั ฯได้ ทางบริษทั ฯจึงได้รเิ ริม่ และพัฒนาระบบการควบคุมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอตั โนติ Automation เข้ามาช่วยควบคุม
และในปี 2563 ทางบริษทั ฯได้เริม่ สายการผลิตโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัตทิ งั ้ กระบวนการ เข้ามาช่วยควบคุมในสายการผลิต
ทดลองของทางบริษทั ฯแล้ว ผลส�ำเร็จของโครงการจะด�ำเนินการต่อยอดไปในสายการทีเ่ หลือต่อไป

ส่วนของส�ำนักงานใหญ่
การลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ใน บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”)
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2563 วัน
ที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติให้ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั
ย่อย (บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน)
/ RCI) เพิม่ ในราคาไม่เกินหุน้ ละ 4.00 บาท วงเงินไม่เกิน
180.0 ล้านบาท โดยมอบอ�ำนาจให้ นายรุง่ โรจน์ แสง
ศาสตรา ประธานกรรมการ เป็ นผูด้ ำ� เนินการในการซือ้
ขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯซือ้ หุน้ สามัญของ RCI
ได้เพิม่ จ�ำนวน 43,110,000 หุน้ ในราคา 4.00 บาทต่อหุน้
จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของ RCI รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 172.44
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.99 การลงทุนซือ้ หุน้ สามัญข้าง
ต้น ท�ำให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนใน RCI เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ
91.87 จากเดิมทีม่ อี ยูร่ อ้ ยละ 84.88
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1)
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอ
ขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่
1 (DCC-W1) จ�ำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพือ่ เสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่คดิ มูลค่า โดยมีกำ� หนดการใช้สทิ ธิปีละ 1 ครัง้ คือ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ
วันก�ำหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย คือ วันทีใ่ บส�ำคัญแสดง
สิทธิมอี ายุครบ 3 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ซึง่ จะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีทว่ี นั ก�ำหนดการ
ใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดท�ำการให้เลื่อนวันก�ำหนดการใช้สทิ ธิดงั
กล่าว เป็ นวันท�ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้สทิ ธิดงั
กล่าว)
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ แรก จ�ำนวน 703,438,699 หน่วย
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 703,438,699 หุน้ ราคาตามบัญชี
(Par Value) หุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น 70,343,869.90 บาท
ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของบริษทั เพิม่ จาก 652,799,395.80 บาท เป็ น
723,143,265.70 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียก
ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ ทีส่ อง จ�ำนวน 967,509,538 หน่วย
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 967,509,538 หุน้ ราคาตามบัญชี
(Par Value) หุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น 96,750,953.80 บาท
ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของบริษทั เพิม่ จาก 723,143,265.70 บาท เป็ น
819,894,219.50 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียก
ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการท�ำงาน
บริษัท ฯมีเ ป้ า หมายและเน้ น เรื่อ งประสิท ธิภ าพและ
คุณภาพ โดยให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ น�ำเสนอ เพือ่
พัฒนาคุณภาพงานให้สอดคล้องในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการ
จัดให้มกี ารอบรมทัง้ ภายในและภายนอกในแต่ละส่วนงานตลอด
ทัง้ ปี โดยเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ต่างๆให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนของสาขา
การขยายสาขาและปรับปรุงภาพลักษณ์
บริษทั ฯ ยังคงมองหาท�ำเลเพือ่ เพิม่ สาขาใหม่ และย้ายทีต่ งั ้ สาขาใหม่เพือ่ ทดแทนสาขาเดิมทีไ่ ม่สามารถต่อสัญญาการ
เช่าพืน้ ทีไ่ ด้ เพือ่ ให้ไดนาสตีค้ รอบคลุมพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ และมุง่ เน้นการเปลีย่ นภาพลักษณ์ของสาขา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงท�ำให้ชะลอการลงทุนในปี 2563
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าและศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ตัง้ แต่ปลายปี 2561 บริษทั ได้เดินหน้าตามแผนงานในการเปิ ดพืน้ ทีใ่ นสาขาให้ผผู้ ลิตและน�ำเข้าวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างรายอืน่ ๆเช่า เพือ่ จะบรรลุเป้ าหมายในการเป็ นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจรในในอนาคต ซึง่ ณ สิน้ ปี 2563 นี้
บริษทั ฯได้เปิ ดให้เช่าพืน้ ทีไ่ ปแล้ว ใน 74 สาขา
การพัฒนาซอฟท์แวร์
บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับทุกหน่วยงานในองค์กร จึงคิด Application ใหม่ๆ และพัฒนาซอฟท์แวร์เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น ซอฟท์แวร์สำ� หรับดูยอดขายและสินค้าคงเหลือหน้าร้าน เพือ่ ให้พนักงานได้ใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้เป็ นเครือ่ งมือใน
การขายและวิเคราะห์ขอ้ มูล และยังคงเพือ่ ลดขัน้ ตอนการท�ำงาน ลดความซับซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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สภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน 2563
ถ้าจะพูดถึงสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในปี 2563 ก็คงจะหนีไม่พน้ เรือ่ ง
ของ COVID-19 ซึง่ ส่งผลกระทบท�ำให้เงินสะพัดในประเทศไทยต�่ำสุดในรอบ 13 ปี
GDP ของประเทศไทยทัง้ ปี คาดว่าจะติดลบประมาณ 7.1% (ตัวเลขคาดการณ์จาก
IMF) เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลงอย่างมาก ท�ำให้การแข่งขันในธุรกิจเป็ นไปอย่าง
รุนแรง และหลายธุรกิจต้องปิ ดกิจการไป รวมไปถึงร้านค้าคูค่ า้ ของบริษทั ฯ หลายแห่ง
ทีป่ ิ ดตัวลง
อย่างไรก็ดี ช่วงต้นปี ทท่ี างรัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ประเทศ ในส่วนสาขา
ของบริษทั ฯ ถูกจัดว่าเป็ นร้านค้าขนาดเล็ก ไม่ใช่ศนู ย์การค้า จึงท�ำให้ธรุ กิจเรายัง
สามารถด�ำเนินกิจการได้ และเราได้เพิม่ มาตรการการควบคุมโรคตามค�ำแนะน�ำของ
กฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชดิ เพือ่ สร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั พนักงานและลูกค้า
ทุกท่าน จึงท�ำให้ลกู ค้าทีเ่ คยใช้บริการของศูนย์การค้าขนาดใหญ่หนั มาเลือกช่องทาง
ของบริษทั ฯ มากขึน้ ในทางลบผลจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ ทางบริษทั ฯ ก็ได้หยุด
การท�ำการตลาดเชิงรุกลงไปเช่นกัน ซึง่ เป็ นผลมาจากมาตรการดังกล่าวของรัฐบาล
ช่วงครึง่ ปี หลัง ทางบริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โรคระบาดนี้ โดยยังคงรักษามาตรฐานการท�ำตลาดเชิงรุก มีการใช้เครือ่ ง
มือสือ่ สารในการติดตามลูกค้ามากขึน้ เช่น การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยใช้
ช่องทางสนทนาผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย มุง่ หวังผลปิ ดการขายโดยทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งเดิน
ทางมาทีส่ าขา ซึง่ ผลการท�ำงานเป็ นทีน่ ่าพอใจอย่างยิง่
ในด้านของนโยบายควบคุมค่าใช้จา่ ย ในปี 2563 ทางบริษทั ฯ สามารถลด
ค่าใช้จา่ ยลงได้ถงึ 8.1% เนื่องมาจากมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
พนักงานทุกภาคส่วน การตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จา่ ยในทุกขัน้ ตอนการท�ำงาน
สิง่ ทีเ่ ราได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ จากการท�ำงานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรือ่ ง
การลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง นอกจากต้องพิจารณาว่าสามารถติดต่อช่องทางอืน่ ได้
หรือไม่ ทุกครัง้ ก่อนทีพ่ นักงานขับรถจะออกจากสาขาต้องมีการวางแผนเส้นทางให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในด้านของผลิตภัณฑ์ ทางบริษทั ฯได้พฒ
ั นาสินค้าใหม่เพือ่ เจาะตลาดกลุม่
บนมากขึน้ โดยได้ผลิตกระเบือ้ งขนาดใหญ่ 60x120, 80x80 และ 30x50 ซึง่ ช่อง
ทางในการจ�ำหน่ายยังคงใช้สาขาของบริษทั ฯ ทัง้ 201 สาขา ทีส่ ามารถกระจายสินค้า
ได้ครอบคลุมทัวประเทศในเวลารวดเร็
่
ว ส�ำหรับราคาขายของสินค้าใหม่น้ี ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่ นช่วงราคา 200-400 บาท ต่อตารางเมตร ซึง่ สามารถท�ำให้ราคาเฉลีย่ ของบริษทั ฯ
ดีขน้ึ ยอดขายของสินค้าเหล่านี้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและเรายังคงจะพัฒนาขนาดอืน่ ๆ
ต่อในปี 2564 เพือ่ ให้ครอบคลุมตลาดทุกการใช้งาน และทุกระดับ

ด้วยศักยภาพของช่องทางขายของทางบริษทั ฯ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ประเทศ การควบคุม
ดูแลค่าใช้จา่ ย ประกอบกับกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับสภาพตลาด และผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงส่งผลท�ำให้
บริษทั ฯ สามารถรักษายอดขายสูงขึน้ กว่าปี ทแ่ี ล้ว อีกทัง้ ยังบริหารจัดการให้อตั ราก�ำไรสุทธิสงู ขึน้
มากทีส่ ดุ เป็ นประวัตกิ ารณ์อกี ด้วย
ยอดขายแบ่งตามธุรกิจกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง ในกลุม่ เซรามิค ในรอบ 3 ปี (ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
บริษทั
ยอดขาย %เพิม่ (ลด) ยอดขาย %เพิม่ (ลด) ยอดขาย %เพิม่ (ลด)
(ล้านบาท) จากปี ก่อน (ล้านบาท) จากปี ก่อน (ล้านบาท) จากปี ก่อน
DCC
8,501
5%
8,118
1%
8,027
9%
RCI
1,010
-13%
1,156
18%
981
93%
UMI
2,215
-3%
2,275
1%
2,244
-4%
COTTO
9,951
-8%
10,871
-6%
11,513
-10%
รวม
21,677
-3%
22,420
-2%
22,765
-9%
% สัดส่วนยอดขาย (Market Share) แบ่งตามธุรกิจกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง ในกลุม่ เซรามิค
ในรอบ 3 ปี
บริษทั
ปี 2563- (%)
ปี 2562-(%)
ปี 2561-(%)
DCC
39
36
32
RCI
5
5
5
UMI
10
10
10
COTTO
46
49
53
รวม
100
100
100
ทีม่ า : ข้อมูลผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
DCC = บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
TGCI = บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี,่
UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม,
COTTO = บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (ประกอบด้วย 1.บริษทั เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด
2. บริษทั เจมาโก จ�ำกัด 3.บริษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุป๊ อินดัสทรีส่ ์ จ�ำกัด 4. บริษทั โสสุโก้
แอนด์ กรุป๊ (2008) จ�ำกัด และ 5.บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน) : บริษทั เอสซีจี
เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษทั ” เกิดจากการรวมธุรกิจโดยวิธกี ารควบบริษทั ซึง่ เป็ นการรวมธุรกิจที่
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิกในประเทศไทยภายใต้กลุม่ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 5 บริษทั เพือ่ จัดโครงสร้างองค์กรให้มคี วามเหมาะสมและเพิม่ ประสิทธิภาพของการท�ำงานร่วม
กันในแต่ละบริษทั รวมทัง้ รองรับการขยายตัวของธุรกิจเซรามิกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั มี
การจดทะเบีย นจัด ตัง้ เป็ น นิ ติบุ ค คลในประเทศไทยและได้ร บั อนุ ม ตั ิเ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริษทั )

27

“แผนงานและ
กลยุทธ์ในปี 2564”
ในปี 2564 บริษัทฯ วางเป้าหมายในการด�ำเนินงาน 3 ส่วนใหญ่ๆ  ดังนี้
1.เพิ่มสัดส่วนยอดขาย  พัฒนากระเบื้องปูพื้นขนาดใหม่ คือ กระเบื้องปูพื้น
ขนาด 60x120 ซม. และ  80x80 ซม. ต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งสามารถแข่งขันด้าน
ราคากับกระเบื้องน�ำเข้าจากจีนได้ในราคาที่ถูกกว่า
2.ลดงบประมาณรายจ่ายลงทุน
โดยยังไม่มีการลงทุนเพิ่มในการสร้าง
สาขาใหม่ เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยเน้นพัฒนาสาขาที่ก�ำลัง
ก่อสร้างและมีอยู่ในปัจจุบัน ต่อเนื่องจากปี 2563 เพิ่มลูกค้าพื้นที่ให้เช่า  เพื่อให้เป็น
จุดศูนย์กลางในการบริการลูกค้า แผนการปรับปรุงภาพลักษณ์จึงยังเป็นหนึ่งใน
แผนงานที่ส�ำคัญ โดยจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสาขา ปรับพื้นที่ให้โล่งสะดวก
สบาย มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง ทันสมัยดึงดูดลูกค้า รวมถึงติดเครื่องปรับ
อากาศในบางสาขา ท�ำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถใช้เวลาเลือกซื้อของได้
นานและสะดวกสบายมากขึ้น
3.พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานทุกระดับ   ต่อเนื่องจากปี
2563 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง
กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ  
รวมถึ ง การเรี ย นความรู ้ ใ หม่ เ พื่ อ ให้ ป รั บ ตั ว ทั น กั บ แนวโน้ ม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป    โดยบริษัทจัดการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่
พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรม
องค์กรและข้อมูลในการท�ำงานเบื้องต้น รับทราบระเบียบต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์กรโดยรวม
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1.ความเสีย่ งด้านธุรกิจ
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) มีจดุ มุง่ หมาย
หลักทีจ่ ะเติบโตไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ น และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั บริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน
ทุ ก ระดับ ต้ อ งมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจัด การความเสี่ย งให้
สอดคล้องและสามารถสนับสนุ นการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ
ในปั จจุบนั และช่วงรอบปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯมีความเสีย่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไป
โดยเฉพาะสภาวะการณ์การ
ระบาดของเชือ้ ไวรัสทัวโลก
่
ส่งผลให้ธรุ กิจและสภาวะเศรษฐกิจทัว่
โลกและในประเทศไทยถดถอย ตลาดวัสดุก่อสร้างเป็ นหนึ่งในภาค
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสภาวะการณ์ครัง้ นี้ดว้ ย ในการตอบ
สนองต่อความเสีย่ งเหล่านี้ บริษทั ฯได้มงุ่ เน้นและมุง่ มันที
่ จ่ ะขยาย
ตลาด ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
โดยเน้นย�ำ้ ให้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษทั
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ าหมาย นอกจากนี้ บริษทั ฯยังคงมีความมุง่
มันต่
่ อสังคม ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารน�ำเทคโนโลยีทท่ี นั
สมัยและประหยัดพลังงาน โดยปั จจุบนั บริษทั ฯได้เพิม่ ความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กระเบือ้ งเซรามิคประเภทกันลืน่
เพือ่ ตอบสนองสังคมผูส้ งู อายุ และความปลอดภัย กระเบือ้ ง
เซรามิคขนาดใหญ่ เพือ่ เพิม่ ช่องทางและเป็ นทางเลือกให้ลกู ค้า
เลือกทดแทนกระเบือ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันทาง
บริษัทยังได้มกี ารมุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาผลิตภาพและขีดความ
สามารถของพนักงานภายในบริษทั
เพือ่ รักษาระดับต้นทุนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์อกี ด้วย
2.ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
บริ ษั ท ฯได้ มุ่ ง เน้ น ในการบริ ห ารจัด การของเสีย ใน
กระบวนการผลิต ด้วยแนวคิด 3R คือ การใช้ซ้ำ� Reuse การลด
การใช้ Reduce และ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ Recycle เพือ่ ลดการ
ทิ้งเศษวัสดุออกสู่ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย
อีกทัง้ ทางบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้
พลังงาน โดยเฉพาะการใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติเพือ่ ลดภาวะ
ก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดฝุ่ นละออง
ตลอดจนก�ำหนดให้มกี ารตรวจวัดสิง่ แวดล้อมภายในบริเวณพืน้ ที่
การผลิต โดยมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่สง่ ผลกระ
ทบหรือ ท� ำ ลายสภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนและเป็ นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด

3.ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ดา้ น
การผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็ นหนึ่งในความเสีย่ งในการด�ำเนิน
งานของบริษทั การวิจยั และพัฒนาของทางบริษทั จึงเป็ นกระ
บวนการทีท่ างบริษทั ฯให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดมา
โดยบริษทั ฯได้วจิ ยั ติดตาม ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการผลิตทีใ่ ช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย มีประสิทธิภาพ
ลดการใช้พลังงาน และก่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด บริษทั เชือ่
มันว่
่ าทางบริษทั ฯ มีกระบวนการผลิตทีส่ ร้างสรรค์และสามารถ
แข่งขันอยูใ่ นอุตสาหกรรมได้อย่างยังยื
่ น
4.ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน
4.1 ความเสีย่ งด้านความต่อเนื่องของวัตถุดบิ
วัตถุดบิ หลักของกระบวนการผลิตกระเบือ้ งเซรามิค
ประกอบด้วย ดิน หิน แร่ สารเคลือบ และน�้ำ ซึง่ มีความเสืย่ ง
ในเรื่องการขาดแคลนและราคาวัตถุดบิ ที่อาจปรับตัวสูงขึน้
บริษทั ฯได้มกี ารจัดการบริหารความเสีย่ ง
โดยก�ำหนด
นโยบายเชิงกลยุทธ์ให้มแี หล่งวัตถุดบิ จากหลายแหล่ง และ
วัตถุดบิ ทุกชนิดต้องมีแหล่งส�ำรอง มีการบริหารการจัดส่ง
การจัดเก็บ และพัฒนาสูตรการผลิตเพือ่ ลดความเสีย่ งด้าน
การขาดแคลนวัตถุดบิ อีกทัง้ ยังให้ความร่วมมือกับคูค่ า้ เพือ่
ส�ำรวจ ปรับปรุง และคาดการณ์ปริมาณวัตถุดบิ ส�ำรองส�ำหรับ
กระบวนการผลิตกระเบือ้ งเซรามิค
4.2 ความเสีย่ งด้านบุคลากร
เนื่องจากปั จจุบนั มีความต้องการบุคลากรที่มที กั ษะในการ
ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีสงู และในสถานณะการณ์
โรคไวรัสระบาด บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับการขาดแคลน

แรงงานและการปรับอัตราค่าจ้าง ซึง่ อาจส่งผลให้กำ� ลัง
ผลิตลดลงและต้นทุนทางด้านบุคลากรสูงขึน้ ทางบริษทั
ได้มกี ารบริหารจัดการ การพัฒนา การรักษาบุคลากร
และให้ความส�ำคัญในการดูแลบุคลากรให้มสี ุขภาพแข็ง
แรง มีสวัสดิการและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็ น
ธรรม อีกทัง้ บริษทั ฯยังได้พฒ
ั นากระบวนการให้เป็ น
แบบระบบอัตโนมัติ
เพือ่ ลดจุดเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุ และทดแทนต�ำแหน่งบุคลากรในจุดทีม่ งี าน
หนักและไม่เหมาะส�ำหรับใช้แรงงานคน
5.ความเสีย่ งด้านการเงิน
5.1 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าทางบริษทั ฯมีสภาพคล่องที่เพียงพอ
ทางบริษทั ฯได้มกี ารติดตามและประเมินสภาพคล่องของ
บริษทั ฯอย่างต่อเนื่อง เพือ่ จัดเตรียมวงเงินสินเชือ่ จาก
สถาบันการเงินและรักษาระดับเงินส�ำรองให้เพียงพอต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ
และป้ องกันความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของกระแสเงินสดทีอ่ าจเกิดขึน้
5.2 ความเสีย่ งด้านเครดิต
เพือ่ เป็ นการลดความเสีย่ งของทางบริษทั ทางบริษทั ฯได้
มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงของลูกหนี้
การค้าของบริษทั โดยให้มกี ารควบคุม ด�ำเนินการ และ
ใช้เครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น การวางหนังสือ
ค�ำ้ ประกันจากสถาบันการเงิน การประเมินความน่าเชือ่
ถือของลูกหนี้ การตัง้ วงเงินควบคุมด้านเครดิตของลูก
หนี้ เป็ นต้น

การท�ำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการท�ำวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการการผลิต เพิ่มมูลค่า
สินค้า และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น
855,200 บาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการทดลองและวิจัย ผลความส�ำเร็จของ
การวิจัยและพัฒนา ท�ำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และเพิ่ม
ผลิตภาพทางด้านการผลิตในรอบปีที่ผ่านมา
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ข้อมูลบริษัท
ชือ่ บริษทั 				
เลขทะเบียน			
วันก่อตัง้ บริษทั 			
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุนจดทะเบียน			
				
				
ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและช�ำระแล้ว
				
				
				
ประกอบธุรกิจหลักประเภท		
				
				
				
				
				
				

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000742 (เดิมเลขที่ บมจ. 321)
วันที่ 1 สิงหาคม 2532
วันที่ 3 มกราคม 2535 โดยใช้ชอ่ื ย่อ DCC อยูใ่ นหมวดวัสดุก่อสร้าง
913,919,154.10 บาท
(เก้าร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมืน่ เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสีบ่ าทสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 9,139,191,541 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
819,894,219.50 บาท
(แปดร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมืน่ สีพ่ นั สองร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ จ�ำนวน 8,198,942,195 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
เป็ นผูผ้ ลิต และจ�ำหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื และบุผนัง และรับซือ้ กระเบือ้ ง
เซรามิคปูพน้ื และบุผนังและกาวยาแนวทัง้ หมดจากโรงงานผลิต
บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) รวมทัง้ ซือ้ กระเบือ้ ง
เซรามิคปูพน้ื และบุผนังอีกส่วนหนึ่ง จาก โรงงานผลิต บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) (บริษทั ย่อย)
นอกจากนัน้ ยังซือ้ ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระเบือ้ งเซรามิค
เช่น กาวยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย เป็ นต้น จากผูค้ า้ รายอืน่ มาจ�ำหน่าย

ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั 		
				
				
โรงงานของบริษทั ใหญ่		
				

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
http://www.dynastyceramic.com
เลขที่ 54/8 หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุร ี 18230 โทรศัพท์ 036-305914-9 โทรสาร 036-263663

บริษทั ย่อย			
1. บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
		
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
		
โทรศัพท์ 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
		
โรงงาน เลขที่ 3/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองไข่น้�ำ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 18140
		
โทรศัพท์ 036-371815 โทรสาร 036-371111
2. บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
		
ส�ำนักงานใหญ่ อาคารบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
		
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
		
โทรศัพท์ 0-2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9
		
โรงงาน เลขที่ 54/7 หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 18230
		
โทรศัพท์ 0-3630-5249 , 03630-5979-81 โทรสาร 0-3630-5988
นายทะเบียน			
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
				
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
				
โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991
		
		
Website: http://www.set.or.th/tsd
		
		
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
				
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง
				
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
				
Tel. 0-2105-4661 Fax. 0-2026-3760 http://www.karinaudit.co.th/
เลขานุการบริษทั 			
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
				
โทรศัพท์ 02-276-9275-81 ต่อ 403 โทรสาร 02-276-0313-17
				
E-mail: Cattleya.sa@dynastyceramic.com
“ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.dynastyceramic.com ”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่ การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผล
ประโยชน์การส่งเสริมให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมี ดังนี้
ชือ่ -สกุล
ต�ำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ครัง้ )
1. พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
3. นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
4. นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
* กรรมการล�ำดับที่ 3 : เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงิน
เพือ่ ให้บรรลุถงึ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมอย่าง
สม�่ำเสมอครบทุกท่าน จ�ำนวน 4 ครัง้ และเพือ่ ให้การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบให้มคี วามเทีย่ งธรรมและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ซึง่ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่าได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี รวมทัง้
มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเปิ ดโอกาสให้ผตู้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
สามารถเข้าพบเพือ่ ปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา ซึง่ สรุปสาระส�ำคัญในการประชุมได้ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ�ำปี 2563
โดยมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายจัดการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
พิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทัง้ ได้ซกั ถามและได้รบั ค�ำชีแ้ จงเป็ นทีพ่ อใจในรายการทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญ
เพื่อให้ได้งบการเงินทีน่ ่ าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยทีอ่ อกตามพระราช
บัญญัตกิ ารบัญชีและมีการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ส่งผล
ให้ผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขในงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม
เมือ่ สอบทานเป็ นทีพ่ อใจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผูส้ อบบัญชีงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ ่อน
น�ำเสนอขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่ และระบบงานคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการ
บันทึกข้อมูลทางการเงินและการปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่ วยงานตรวจสอบและฝ่ ายบริหารทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ านตามข้อ
ก�ำหนดการควบคุมภายในและอ�ำนาจหน้าทีด่ ำ� เนินการของบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอร์ทเ่ี พียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินงานตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึง่ สอดคล้องกับการประเมินของผูส้ อบ
บัญชีทไ่ี ม่ได้ตงั ้ ข้อสังเกตทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษทั
3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามแผนพบว่าผลการปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมายใน
ด้าน การพัฒนางานให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ทก่ี ำ� หนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพือ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ ในองค์กรตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี สามารถ ก�ำหนด กลยุทธ์และวางแผนได้สำ� เร็จตามเป้ าหมายเป็ นส่วนใหญ่ซง่ึ พิจารณาได้จากสรุป
ผลการตรวจสอบรายไตรมาสทีม่ กี ารเสนอสิง่ ทีต่ รวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่ วยงานรับตรวจในการก�ำหนดมาตรการ
แก้ไขติดตามผลท�ำให้หน่วยงานปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

4. การสอบทานการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าหน่วยงานได้มกี าร
ปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีก่ ำ� หนดไว้เป็ นทีน่ ่าพอใจ ในกรณีทม่ี กี ารปฏิบตั ติ ่างไปบ้างก็จะมีการติดตาม
ให้แก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้ยงั ได้มวี าระในการพิจารณาการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรือ่ งอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสเพื่อให้มกี ารศึกษาและให้ความเห็นต่อการก� ำหนดแนวปฏิบตั ิของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
5. การประเมินการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานการประเมินการบริหารความเสีย่ งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพบ
ว่ามีการปฏิบตั สิ อดคล้องกับข้อก�ำหนดในการบริหารความเสีย่ ง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสีย่ งโดยเฉพาะ
ความเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญให้ลดลงเป็ นทีย่ อมรับได้ ซึง่ เห็นได้จากผลการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ
รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการท�ำงาน โดยปั จจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี แล้ว
6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็ นประจ�ำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงือ่ นไขทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ซึง่ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอแล้ว
7. การส่งเสริมให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั มีความมุง่ มันในการบริ
่
หารงานโดยยึดหลักในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้อย่างมีจริยธรรม อีกทัง้ ยังมีชอ่ งทางการร้องเรียนทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ โดยเฉพาะใน
เรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และได้ผา่ นการรับรองการต่ออายุการเป็ นสมาชิกรอบทีส่ องแล้ว (ปี 2562-ปี 2565) จากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทัง้ ยังมีการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านซึง่ ส่งผลให้งานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิงป้ องกันมากขึน้ และในปี 2563 บริษทั ได้กำ� หนด
นโยบายการก�ำกับกิจการตามหลัก CG Code 2017 เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิ
8. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาเสนอผูส้ อบบัญชีรายปั จจุบนั ซึง่ พิจารณาตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษทั กรินทร์ออดิท จ�ำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ อนุมตั แิ ต่งตัง้ และก�ำหนดค่า
ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2564
และจากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ�ำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามทีก่ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดไว้อย่างครบถ้วน
ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีโ่ ปร่งใส ครอบคลุม
การปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ ง ทีช่ ว่ ยให้เกิดความมันใจว่
่ าการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
ด�ำเนินงานโดยมีระบบการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
พลเอก

(ยุทธศักดิ ์ ศศิประภา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมธุรกิจ เพือ่
ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เกิดความโปร่งใส่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือ และมีการพัฒนาอย่างยังยื
่ น คณะ
กรรมการบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
ส�ำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม 2 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ที่
เป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี้
		
1.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้หลัก
		
การก�ำกับดูแลกิจการมีผลทางปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องและเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร เช่น
			
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระและเลือกตัง้ กรรมการเป็ นการล่วง
			
หน้า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2564
			
- ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง
			
เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Self Assessment)
			
- ดูแลและส่งเสริมให้ดำ� เนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านคอรัปชันที
่ ก่ ำ� หนด
		
2.ดูแลการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายและแผนงานการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		
และสิง่ แวดล้อม
		
3.ทบทวนพร้อมทัง้ สือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ข้อบังคับคณะกรรม
		
การจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพือ่ ให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับแนว
		
ปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
บริษทั ได้รบั ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย อยู่
ในระดับ “ดีเยีย่ ม” และได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในปี 2563 อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) บริษทั ได้ให้ความ
ส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการและมุง่ มัน่ ทุม่ เท อุตสาหะในการยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อ
เนื่อง
						

							
					
		

(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมี
บทบาท หน้าทีก่ ำ� กับดูแลเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างครบถ้วนในทุกๆ กิจกรรมหลัก โดยมีการพิจารณา
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมทัง้ มีการพิจารณาก�ำหนดแผนงานเพือ่ ลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสีย่ งทีเ่ ชือ่ มโยงกันของ
ธุรกิจ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องเป็ นกิจการทีม่ คี วาม
ยังยื
่ น
ในรอบปี 2563 มีการประชุมการบริหารความเสีย่ งรวม 2 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีภาระความรับผิดชอบ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทำ� หน้าทีค่ วบคุม ดูแลและกลันกรองนโยบายการความบริ
่
หารความเสีย่ งใน
ด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจธุรกิจ ทัง้ ในส่วนของความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านการ
ตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
รวมถึงการจัดหาเครือ่ งมือหรือมาตรการอืน่ ๆ ทีใ่ ช้สำ� หรับวัดและประเมินความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม เพือ่ ให้ความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจลดลงมาอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และยังรวมถึงการประเมินปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารพิจารณาทบทวนนโยบาย
และแนวทางการความบริหารความเสีย่ งอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา เกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจของประเทศอยูใ่ นภาวะชะลอตัวทัง้ จากปั จจัยภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ล้วนแต่สง่ ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็ นวงกว้าง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจึงได้
เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ รวมถึงได้บริหารจัดการความเสีย่ งอย่างครอบคลุมในทุกมิติ เพือ่ ให้
บริษทั ฯสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว อันจะท�ำ
ให้บริษทั ฯสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมันคงและเติ
่
บโตได้อย่างต่อเนื่อง

(นายจารุวตั ร ไตรถวิล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา เป็ นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน นายมนต์รกั แสงศาสตรา นายมารุต แสงศาสตรา และนายจารุวตั ร ไตรถวิล เป็ นกรรมการ ในปี
2563 ได้จดั ให้มกี ารประชุมรวม 2 ครัง้ และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีเรือ่ งส�ำคัญทีพ่ จิ ารณาสรุปได้ดงั นี้
		
- พิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
		
พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้
		
อนุกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ซึง่ ได้พจิ ารณาสรรหาจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม ครบถ้วน
		
ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
		
ประเทศไทย และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความรู้
		
ความสามารถ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผู้
		
ถือหุน้ (กรณีสรรหากรรมการบริษทั ฯ) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วม
		
และงดออกเสียงในเรือ่ งดังกล่าว
		
- พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทีม่ ี
		
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยูใ่ นระดับ
		
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันทีส่ ามารถจูงใจ และรักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ ภาพใน
		
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั โดยน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		
- ก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี
		
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี 2564 และนโยบายการจ่ายเงินรางวัล
		
ประจ�ำปี 2563 ให้อยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั
		
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
		
จัดให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทัง้ คณะ)
		
และรายบุคคล เป็ นประจ�ำทุกปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
เทีย่ งธรรม และเป็ นอิสระ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่ ายเป็ นส�ำคัญ

(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยได้มกี ารพิจารณานโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะ
สมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการ
เงิน รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หุน้ และนักลงทุนทัวไป
่
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละด�ำรงรักษาไว้ซง่ึ ระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ
ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ เป็ นผูด้ แู ลรับผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงระหว่างกัน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการตรวจ
สอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี แล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับทีน่ ่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย

					
		
							

(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
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โครงสร้างการถือหุ้นและใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกและสัดส่วนการถือหุน้ ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา ดังนี้
ล�ำดับที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

% ของการถือหุน้
28 ธ.ค.61

30 ธ.ค.62

30 ธ.ค.63

1

นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา

24.510

22.126

19.515

2

นายมนต์รกั แสงศาสตรา

7.353

8.435

11.282

3

นายมารุต แสงศาสตรา

7.353

8.435

11.282

4

นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล

5.069

5.684

6.056

5

นายนครินทร์ แสงศาสตรา

na

2.313

3.332

6

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด

na

na

2.962

7

นางสาวสุภาณี ทองเปล่าศรี

2.959

2.660

2.657

8

นางสาวรสสุคนธ์ วัชรสุรงั ค์

na

na

2.356

9

นายวิบลู ย์ วัชรสุรงั ค์

na

na

2.310

10

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

2.696

2.531

2.232

รวมผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก

49.940

52.184

63.984

จ�ำนวนหุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้ (หุน้ )

6,527,993,958

7,231,432,657

8,198,942,195

ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วของบริษทั (บาท)

652,799,395.80

723,143,265.70

819,894,219.50

ทุนจดทะเบียน (บาท)

913,919,154.10

913,919,154.10

913,919,154.10

0.10

0.10

0.10

ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
- ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลในประเทศ จ�ำนวน 50 ราย ถือหุน้ จ�ำนวน 526,919,136 หุน้ หรือร้อยละ 6.43
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของนิตบิ ุคคลในประเทศ คือ บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด ถือหุน้ จ�ำนวน 242,861,033 หุน้
หรือร้อยละ 2.96
- ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ จ�ำนวน 52 ราย ถือหุน้ จ�ำนวน 541,845,199 หรือร้อยละ 6.61
- ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของนิตบิ ุคคลต่างประเทศ คือ BBHISL NOMINEES LIMITED ถือหุน้ จ�ำนวน 146,235,200 หุน้
หรือร้อยละ 1.78

รายชือ่ ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) 10
อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) คงเหลือ 940,238,427 หน่วย
% ของการถือ
ล�ำดับที่
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
1
นายกันต์ธวัช วัชรสุรงั ค์
5.980
2
นางสาวสุพรรณิการ์ วัชรสุรงั ค์
4.983
3
นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชยั
4.839
4
นายภากร วัชรสุรงั ค์
4.765
5
นายนครินทร์ แสงศาสตรา
4.420
6
นายสุจนิ ต์ ชูวงศ์เลิศสกุล
4.275
7
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ำกัด(มหาชน)
4.254
8
นายพัฐชกรณ์ สมานพันธ์ชยั
3.935
9
นายพิจติ ต์ วิรยิ ะเมตตากุล
3.839
10
นายพิสทุ ธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
2.606
รวม
43.896
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) จ�ำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ แรก จ�ำนวน 703,438,699 หน่วย
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น 70,343,869.90 บาท ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของ
บริษทั เพิม่ จาก 652,799,395.80 บาท เป็ น 723,143,265.70 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผใู้ ช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ ทีส่ อง จ�ำนวน 967,509,538 หน่วย
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 967,509,538 หุน้ ราคาตามบัญชี (Par Value) หุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ น 96,750,953.80 บาท
ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของบริษทั เพิม่ จากจ�ำนวน 7,231,432,657 หุน้ มูลค่า 723,143,265.70 บาท เป็ นจ�ำนวน 8,198,942,195 หุน้
มูลค่า 819,894,219.50 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม
2563
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)

ล�ำดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

รายชือ่
นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารและ
ก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
กรรมการ
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

7.

8.

9.

นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
(ลาออกเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
(รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

กรรมการ

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

จ�ำนวนหุน้ /ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทถ่ี อื
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
DCC:1,600,000,000 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย

DCC: 1,368,080 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย
DCC: 411,060,000 หุน้
DCC-W1: 85,000,000 หน่วย
DCC: 2,500,000 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย
DCC: 160,000,000 หุน้
DCC-W1: 0 หน่วย
-

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั DCC: 183,000,000 หุน้
DCC-W1: 2,500,000 หน่วย
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและ
DCC: 610,000,000 หุน้
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ
DCC-W1:315,000,000 หน่วย
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-

จ�ำนวนหุน้ /ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทถ่ี อื
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
DCC:1,600,000,000 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย

จ�ำนวนหุน้ /ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในปี 2563
DCC: -0- หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย

% ของการถือหุน้ และ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
19.515%
-0-%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.017%
6.056%
0.744%
0.030%
0.319%
1.951%
-

DCC: 1,368,080 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย

DCC: -0- หุน้
DCC-W1: -0-หน่วย

DCC: 496,500,000 หุน้
DCC-W1: 7,000,000 หน่วย
DCC: 2,500,000 หุน้
DCC-W1: 3,000,000- หน่วย
DCC: 160,000,000 หุน้
DCC-W1: 0 หน่วย
-

DCC: 84,940,000 หุน้
DCC-W1: (78,000,000) หน่วย
DCC: -0- หุน้
DCC-W1: 3,000,000 หน่วย
DCC: -0- หุน้
DCC-W1: 0 หน่วย
-

DCC: 183,000,000 หุน้
DCC-W1: 2,500,000 หน่วย
DCC: 925,000,000 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย
-

DCC: -0- หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย
DCC: 315,000,000 หุน้
DCC-W1: (315,000,000) หน่วย
-

2.232%
0.266%
11.282%
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10.

11.

12.

นายมารุต แสงศาสตรา

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ DCC: 610,000,000 หุน้
ฝ่ ายการตลาดและขาย
DCC-W1:315,000,000 หน่วย
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายจารุวตั ร ไตรถวิล
กรรมการบริหาร, ประธานคณะ
DCC: 8,000,000 หุน้
กรรมการบริหารความเสีย่ งและ
DCC-W1: 3,200,000 หน่วย
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายผลิต
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายสุธี บุนนาค
รองกรรมการผูจ้ ดั การศูนย์วจิ ยั
และเทคนิค
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อย
1. บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ชือ่ บริษทั / บุคคลผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ %
1. บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
21,495,906
96.83
2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
300,000
1.35
3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
400,000
1.80
4. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
4,094
0.02
รวม
22,200,000
100.00
2. บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
ชือ่ บริษทั / บุคคลผูถ้ อื หุน้
สัดส่วนการถือหุน้ %
1.บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)
91.870
2.นางสาวนันทภัค ศิรชิ ยั ประเสริฐ
1.425
3.บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จ�ำกัด(มหาชน)
0.643
รวมผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก
93.938
จ�ำนวนหุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้ (หุน้ )
616,839,365
ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วของบริษทั (บาท)
616,839,365
ทุนจดทะเบียน (บาท)
616,839,365
ราคาตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
1.00
หลักทรัพย์ของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย
- บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ ประเภทอืน่ นอกเหนือจากหุน้ สามัญ
- บริษทั ไม่มโี ครงการออกและเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพีอ่ ผูล้ งทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
(Thai Trust Fund)
- บริษทั ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
บริหารงานของบริษทั
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

DCC และ RCI ท�ำธุรกิจประเภทเดียวกัน และเป็ นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปลายปี 2562 DCC ได้
ท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI ได้สดั ส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 84.88 และ DCC ลงทุนซือ้ หุน้ เพิม่ อีก
ปลายเดือน สิงหาคม 2563 ได้สดั ส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 91.87
กลุม่ แสงศาสตรา เป็ นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ DCC ในสัดส่วนร้อยละ 47.643 โดยไม่มกี ารถือหุน้ ใน RCI หลัง
จาก DCC ท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI เมือ่ ปลายปี 2562

DCC: 925,000,000 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย
DCC: 11,200,000 หุน้
DCC-W1: -0- หน่วย

DCC: 315,000,000 หุน้
DCC-W1: (315,000,000) หน่วย
DCC: 3,200,000 หุน้
DCC-W1: (3,200,000) หน่วย

11.282%
0.137%
-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
ทุนจด
ทุนทีอ่ อกและ มูลค่าตรา
การลงทุน
สัดส่วนเงิน ราคาทุน
ชือ่ บริษทั
ทะเบียน
เรียกช�ำระ
ไว้หนุ้ ละ
ในบริษทั
ลงทุน (%)
(บาท)
(บาท)
แล้ว(บาท)
(บาท)
อืน่
บริษทั ย่อย :
บมจ.ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้
300,000,000 222,000,000
10.00
96.83 109,479,530
ไม่ม ี
(1)
บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
616,839,365 616,839,365
1.00
91.87 2,272,790,313 หมายเหตุ 1
(2)
บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด
1,000,000
1,000,000
100.00
99.93
1,063,937
ไม่ม ี
รวม
917,839,365 839,839,365
2,383,333,780
(1) DCC ลงทุนซือ
้ หุน้ เพิม่ อีกปลายเดือน สิงหาคม 2563 ได้สดั ส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 91.87
(2)
บริษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และอยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการ
ช�ำระบัญชี
หมายเหตุ 1: การลงทุนในบริษทั อืน่ ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษทั ย่อย)
ทุนทีอ่ อก
ทุนจด
มูลค่าตรา
ค่าเผือ่ การ ราคา
และเรียก
สัดส่วนเงิน ราคาทุน
ชือ่ บริษทั
ทะเบียน
ไว้หนุ้ ละ
ด้อยค่า ทุน-สุทธิ
ช�ำระแล้ว
ลงทุน (%) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บริษทั ย่อย :
10.00
100.00 139,985,000 (62,986,196) 76,998,804
บริษทั โรแยลเอเซียบริคแอนด์ 80,000,000 80,000,000
ไทล์ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม :
25,000,000 25,000,000
25.00
45.00 11,250,000 (11,250,000)
-0บริษทั บ้านสมถวิล จ�ำกัด
ตราสารทุ น ที่ไ ม่ อ ยู่ ใ นความ
ต้องการของตลาด :
21,000,000 21,000,000
100.00
1.50
314,300
-0314,300
บริษทั เซอมาส จ�ำกัด
151,549,300 (74,236,196) 77,313,104
รวม
ต้นปี 2563 RCI ขายเงินลงทุนของบริษทั ที.ที.เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ทีถ่ อื อยูร่ อ้ ยละ 8.32 ออกทัง้ หมด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ส่วนของบริษัท
“ ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้บริษทั ฯจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ำ� กว่าร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษทั ฯและบริษทั ย่อย (Consolidated)
ทัง้ นี้ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิคจ�ำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มยี อดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผล
ได้ โดยให้ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ด้วย”
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ขออนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผลประจ�ำปี 2563 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.165 บาทหรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 85.35 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนดไว้ไม่
ต�่ำกว่าร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษทั ฯและบริษทั ย่อย (Consolidated) จากจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ด
ทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 8,198,942,195 หุน้ เป็ นจ�ำนวนเงินปั นผลรวมทัง้ ปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้วในปี 2563 หุน้ ละ 0.121 บาท คิดเป็ นเงินทีจ่ า่ ยเป็ นเงินสดรวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้าย (ไตรมาส
ที่ 4 เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2563) อีกหุน้ ละ 0.044 บาท เป็ นจ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 99.86 ซึง่ จะมีผลเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ตามทีเ่ สนอในวาระ
สถิตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในรอบ 5 ปี ทีผ่ า่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
2563
2562
2561
2560
2559
1.ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,585
973
979 1,117 1,422
2.จ�ำนวนหุน้ (ล้านหุน้ )
8,199 7,231 6,528 6,528 6,528
3.ก�ำไรต่อหุน้ (บาท)
0.202 0.139 0.150 0.171 0.218
4.เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
0.165 0.1044 0.116 0.128 0.16325
5.เงินปั นผลจ่ายรวมเป็ นจ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
1,353
755
757
836 1,066
6.อัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ (ร้อยละ)
85
78
77
75
75
ปี 2563

ก�ำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

367.5
443.5
413.0
361.3
1,585.3

ประกาศจ่าย
เงินปั นผล
(ล้านบาท)
254.2
369.0
369.0
360.8
1,353.0

ก�ำไรต่อหุน้
(บาท)
0.051
0.057
0.050
0.044
0.202

มติคณะกรรมการ
อนุมตั จิ า่ ยปั นผล
(บาท/หุน้ )
0.031
0.045
0.045
0.044
0.165

อัตราการจ่าย
ปั นผล
(ร้อยละ)
69.17
83.20
89.35
99.86
85.35

ส่วนของบริษัทย่อย
- บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) : ยังไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปั นผลในขณะนี้ เนื่องจาก ยังมีความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใช้ในกิจการอยู่
- บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) : ยังไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปั นผลในขณะนี้ เนื่องจาก ยังมีผล
ขาดทุนสะสมอยูด่ ว้ ย
- บริษทั โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด : ยังไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปั นผลในขณะนี้ เนื่องจาก หยุดด�ำเนิน
กิจการ

โครงสร้างการบริหารงาน
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด และคณะจัดการ 1 ชุด ได้แก่
		
1.คณะกรรมการบริษทั
		
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
		
3.คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
4.คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
5.คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
1.คณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
		
1.นายรุง่ โรจน์ 		
แสงศาสตรา		
		
2.พลเอกยุทธศักดิ		์
ศศิประภา		
		
3.นายสุรศักดิ ์ 		
โกสิยะจินดา		
		
4.นายศิรพิ งษ์		
ทิณรัตน์			
		
5.นายทศพร		
บรรยงค์เวทย์		
		
6.นายชัยสิทธิ ์		
วิรยิ ะเมตตากุล		
		
7.นางสาวคัทลียา		
แสงศาสตรา		
		
8.นายมนต์รกั 		
แสงศาสตรา		
		
9.นายมารุต		
แสงศาสตรา		
		
10.นายจารุวตั ร		
ไตรถวิล			
		
11.นายชนินทร์ 		
ศุภภิญโญพงศ์		

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดและการขาย
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายผลิต
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.ภาวะผูน้ �ำและวิสยั ทัศน์ คณะกรรมการของบริษทั ทุกท่านเป็ นบุคคลทีม่ ภี าวะการเป็ นผูน้ �ำ มีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล
และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
เป้ าหมาย และงบประมาณของบริษทั
2.การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจนเพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบาย
ภาพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ ในขณะทีฝ่ ่ ายจัดการจะมีหน้าทีใ่ นการบริหารบริษทั และก�ำหนด
กลยุทธ์แผนงาน ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
3.นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษทั ได้กำ� หนดนโยบาย
ในการดูแลรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ ว
ข้องกันระหว่างบริษทั หรือบุคคล ทีอ่ าจมีความขัดแย้งไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทม่ี ี กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใด ๆ
กรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายและวิธกี ารดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องน�ำ
ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนด้วย
4.ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ร่วมกัน ในการก�ำหนดระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ การก�ำหนด
อ�ำนาจการด�ำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั ใช้การตรวจสอบภายในเป็ นเครือ่ ง
มือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทานการประเมินความเสีย่ ง, การก�ำกับดูแล
กิจการ และเป็ นทีป่ รึกษาในด้านระบบงานเพือ่ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในบริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของ
ตนเอง
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5.ระบบบริหารความเสีย่ ง บริษทั ฯได้มงุ่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล
เพิม่ ขึน้ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ในปี 2563 นี้คณะกรรมการได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ โดยพิจารณาแจกแจง
ความเสีย่ งครอบคลุมทุกหน่วยงานทัง้ องค์กร จัดอันดับความเสีย่ งก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ ง มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ
จัดให้มมี าตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ประเมิน
ความเสีย่ งในโครงการส�ำคัญทีผ่ า่ นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณากลันกรองเพื
่
อ่ ให้มกี ารจัดการ ความเสีย่ งและติดตามอย่างใกล้ชดิ และมันใจได้
่
วา่ ความเสีย่ งอยูใ่ น
ระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
6.การประชุมคณะกรรมการ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมโดยปกติเป็ นประจ�ำอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพือ่ ให้กรรมการ
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการได้กำ� หนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้าทุกปี และได้แจ้งให้
กรรมการทุกท่านรับ ทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
7.การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปใน
่
ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ
8.การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการ และผูบ้ ริหารเข้ารับการฝึก
อบรมและพัฒนาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั รวมทัง้ ก�ำหนดแผนสืบทอดงาน บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร เพือ่ ทดแทนผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ะเกษียณอายุ พร้อมทัง้ ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพของผูบ้ ริหารในการเข้ารับต�ำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลายประการ ซึง่ รวมถึงเรือ่ งต่อไปนี้
1.การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอืน่ อย่างเพียงพอ เพือ่ ท�ำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
และควรตัง้ ค�ำถามทีส่ ำ� คัญเพือ่ ปกป้ องและรักษาสิทธิและผล
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี
3.กรรมการควรมีความสามารถและยินดีทจ่ี ะเรียนรูธ้ รุ กิจของบริษทั ฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
อิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กบั เรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญทุกเรือ่ ง
4.กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารควรมีกำ� หนดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง อย่างไรก็ดรี ะยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง
อาจขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยอืน่ ด้วย ซึง่ รวมไปถึงการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถสรรหาผูท้ เ่ี หมาะสมให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทนได้ รวมทัง้
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการท�ำงานในคณะกรรมการทีบ่ ุคคลนัน้ ๆได้สงสมมาเป็
ั่
นระยะเวลาหลาย
ปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ แม้วา่ บริษทั ฯ จะยังมิได้กำ� หนดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
อย่างเป็ นทางการ แต่บริษทั ฯ ก็มนี โยบายในเรือ่ งดังกล่าวซึง่ ก�ำหนดว่าโดยทัวไปกรรมการที
่
ไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรมีอายุเกิน 70
ปี และไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 10 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านัน้ ซึง่ ควรจะ
พิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีสว่ นท�ำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษทั ฯ ทัง้ ในอดีต
ปั จจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จำ� กัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ เพือ่
ให้กรรมการสามารถอุทศิ ตนให้กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ
2.คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
		
1.พลเอกยุทธศักดิ		์
ศศิประภา		
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
2.นายสุรศักดิ ์ 		
โกสิยะจินดา		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
3.นายศิรพิ งษ์ 		
ทิณรัตน์			
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
4.นายทศพร		
บรรยงค์เวทย์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงานและตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน คือ นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ เป็ นผูม้ คี วามรอบรูแ้ ละมีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ทางการเงิน ซึง่ จ�ำเป็ นต่อการท�ำงานในหน้าทีข่ องตน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระทัง้ สิน้ ในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ผูบ้ ริหารในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ต่างเข้าร่วมการประชุมส�ำคัญทุกครัง้ ก่อน
การเปิ ดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษทั ฯ ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั อ�ำนาจอย่างเต็มทีจ่ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตนซึง่ รวม
ถึงการติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ และการด�ำเนินการให้มนใจว่
ั ่ ามาตรฐานในการเปิ ดเผยข้อมูลและการจ�ำกัดอ�ำนาจ
ทางด้านการเงินของผูบ้ ริหารเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในแต่ละปี จะมีการก�ำหนดแผนงานล่วงหน้าเพือ่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเฝ้ าติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ งทางการเงินทีร่ ะบุในแผนธุรกิจประจ�ำปี ของบริษทั ฯ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีห่ ลัก ดังต่อไปนี้
1.สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะ
สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยก
ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3.สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และ เลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
5.พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6.จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้รายงานประจ�ำปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษทั
		
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
		
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
		
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
		
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
		
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
		
(charter)
		
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้
		
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7.สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
8.สอบทานให้มนใจว่
ั ่ า ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ รวมทัง้ นโยบาย
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีบ่ ริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
		
1.นายรุง่ โรจน์ 		
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
2.นายมนต์รกั 		
แสงศาสตรา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
3.นายมารุต		
แสงศาสตรา		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
4.นายจารุวตั ร		
ไตรถวิล			
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมถึง
1.ก�ำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจนถึงผูอ้ ำ� นวยการฝ่ าย และคุณสมบัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
เสนอชือ่ รับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
2.ทบทวนและเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับคัดเลือก (ไม่วา่ จะโดยคณะกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ หรืออืน่ ๆ) เพือ่ การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ จ�ำนวน
ครัง้ ทีไ่ ด้เคยด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ และปั จจัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.เสนอและให้คำ� แนะน�ำต่อคณะกรรมการในการแต่งตัง้ กรรมการใหม่เมือ่ มีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตัง้
กรรมการคนเดิมให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ของบริษทั ฯ โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมใน
การท�ำงานและผลการท�ำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ
4.ประเมินรายปี วา่ กรรมการอิสระยังคงมีความเป็ นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
5.เสนอข้อมูลเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลเพียงพอเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วการเสนอกรรมการทีค่ รบวาระให้กลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6.ระบุและเสนอชือ่ ผูเ้ ข้ารับคัดเลือกเพือ่ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ เพือ่ เข้ารับหน้าทีแ่ ทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งในคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
7.ทบทวนผูท้ เ่ี ข้ารับการคัดเลือกด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
8.ให้คำ� แนะน�ำต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession plan)
ให้เป็ นไปตามนโยบายและทบทวนรายปี แผนการสืบทอดงานทัง้ ส�ำหรับประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ และประธาน
กรรมการบริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอโดยคณะจัดการ
9.ทบทวน และให้คำ� เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของคณะ
กรรมการ โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างกรรมการ
อิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นอิสระ โดยค�ำนึงถึงหลักการการก�ำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆ รอบ
ปี บญ
ั ชี
10.จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็ นกรรมการอิสระ หรือมีจำ� นวนขัน้ ต�่ำตามสัดส่วน
หรือเกณฑ์อน่ื ๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องก�ำหนดไว้
11.เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
(ทีส่ ามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพือ่ น�ำไปประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการในองค์รวม เมือ่ เกณฑ์การประเมินผล
งานได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินทีเ่ หมาะสมจากคณะ
กรรมการประธานกรรมการเป็ นผูร้ ายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ ในกรณีเสนอชือ่ สมาชิกใหม่ทส่ี มควรเข้ารับการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
12.สนับสนุนช่องทางส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการเสนอชือ่ ผูเ้ ข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
13.แนะน� ำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุ มตั กิ รอบก�ำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก�ำหนดรูปแบบการจ่ายค่า
ตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจ�ำปี /พิเศษ (โบนัส) ค่าเบีย้ ต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ทีใ่ ห้แก่
		
- กรรมการซึง่ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
		
- กรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ โดยคณะกรรมการ
14.แนะน� ำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั กิ รอบก�ำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก�ำหนดรูปแบบการจ่ายค่า
ตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วย เงินรางวัลประจ�ำปี / พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ทีใ่ ห้แก่

		
- กรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหาร
		
- ผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับรองลงมาจากกรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหาร
15.ประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายปี และรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ
		
- กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหาร
16.พิจารณางบประมาณประจ�ำปี ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ิ
17.ติดตามและประเมินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารโดยค�ำนึงถึงปั จจัยต่างๆ ตามทีจ่ ะกล่าวต่อไปด้าน
ล่างนี้ อีกทัง้ รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการในครัง้ ถัดไป
		
- ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมทีจ่ ะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบ้ ริหารในการผลักดันและ
		
บริหารบริษทั ฯ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
		
- เงือ่ นไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั บริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้
		
เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้ได้ถกู น�ำมาปฏิบตั ิ
1.โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลทีย่ ตุ ธิ รรม
2.องค์ประกอบส�ำคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะน�ำมาเชือ่ มโยงกับความส�ำเร็จในการบรรลุเป้ าหมายของการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ รวมถึงการน�ำผลตอบแทนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เชือ่ มโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้
3.การประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะท�ำทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถ
ทีก่ ำ� หนด
4. นโยบายและแนวทางการให้คา่ ตอบแทนจะโปร่งใสมากทีส่ ดุ เท่าทีท่ ำ� ได้ทงั ้ กับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องและผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ศกึ ษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลในตลาด เพือ่ ประกอบการพิจารณาก�ำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนประจ�ำปี ในการ
พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส)ให้กบั บุคคลากรเป็ นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนจะทบทวนความส�ำเร็จของบริษทั ฯ และผลการด�ำเนินงานของคูแ่ ข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในปั จจุบนั จะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจใน
ระยะยาว เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อน่ื ๆ
4.คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
		
1.นายจารุวตั ร		
ไตรถวิล		
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
2.นายมนต์รกั 		
แสงศาสตรา		
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
3.นายมารุต		
แสงศาสตรา		
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
4.นางสาวสมฤทัย		
บุญฤทธิ ์			
กรรมการบริหารความเสีย่ งและเลขานุการ
หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1.ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสีย่ งขององค์กรภายในกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ สามารถระบุ
ปั จจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การก�ำหนดและปรับปรุง
นโยบายของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
2.ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การด�ำเนินงาน และการควบคุมบัญชีทใ่ี ช้ในกลุม่
บริษทั ฯ
3.ทบทวนความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึน้ ในอนาคต
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามแผนงานความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ
5.ติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ
6.ทบทวนกระบวนการวางแผนส�ำรองฉุกเฉินภายในกลุม่ บริษทั ฯ
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการก�ำหนดปั จจัยความเสีย่ งที่
ส�ำคัญพร้อมทัง้ แผนบรรเทาความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
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7.ท�ำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีอ่ าจจะ
มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั ฯ
8.ตัดสินใจและให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้รบั จากกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
5.คณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายรุง่ โรจน์ 		
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
2.นางสาวคัทลียา		
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการและเลขานุการ
3.นายมนต์รกั 		
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
4.นายมารุต		
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
5.นายจารุวตั ร		
ไตรถวิล		
กรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารและก�ำกับดูแลกิจการ
1.มีอำ� นาจสังการ
่ วางแผน และด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
2.ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ
3.ก�ำหนดแผน และแนวทางเกีย่ วกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุม่ บริษทั ฯก่อนเสนอขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
4.ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ให้บำ� เหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน โบนัส แก่ พนักงาน
5.มีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมาย
6.มีอำ� นาจอนุมตั กิ ารลงทุน การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ถาวรของกลุม่ บริษทั ฯ การจัดซือ้ จัดจ้าง การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน
การเข้าท�ำสัญญา หรือการท�ำนิตกิ รรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ บริษทั ฯ
ภายในวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเป็ นไปตามอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในกรณีทม่ี สี ว่ น
ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะต้องน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการแต่งตัง้ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ให้เป็ นเลขานุการบริษทั ตามมติคณะคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่
3/2541 ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ โดยก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริต ดังต่อไปนี้
1. จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตลอดจนข้อพึงปฏิบตั ติ ่างๆ ของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
4. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		
(ก) ทะเบียนกรรมการ
		
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
		
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
		
(ง) รายงานประจ�ำปี ของบริษทั ฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารรายงานต่อบริษทั ฯ
6. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อก�ำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ และติดตามให้ม ี
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และด�ำเนินการเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และเพือ่ ช่วยเหลืองานทีเ่ กีย่ วกับ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั จะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดย
โครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะจัดการ มีจำ� นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายรุง่ โรจน์		
แสงศาสตรา		
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2.นายมนต์รกั 		
แสงศาสตรา		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ
3.นายมารุต		
แสงศาสตรา		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดและการขาย
4.นายจารุวตั ร		
ไตรถวิล			
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายผลิต / ผูอ้ ำ� นวยการ
							
ฝ่ ายผลิตโรงงานไทล์ทอ้ ปฯ
5.นายชนินทร์		
ศุภภิญโญพงศ์		
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน/
							
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายระบบ
6.นายสุธ			
ี
บุนนาค			
รองกรรมการผูจ้ ดั การศูนย์วจิ ยั และเทคนิค
7.นายชวลิต		
ปิ ดทอง			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายผลิตโรงงานไดนาสตีฯ้
8.นายสมนึก		
สุรยิ ะกุล			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้
							
และโรงงานไทล์ทอ้ ปฯ
9.นางพบคุณ		
เกาไศยนันท์		
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายจัดหา
10.นางสาวน้อง		
คล่องวิชา		
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายเทคนิค (รักษาการ)
11.นางปิ ยรัตน์		
เชียงโกมลคีต		
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชี
12.นางสาวสมฤทัย
บุญฤทธิ ์			
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงานและตรวจสอบ
							
ภายใน (เลขานุการ)
คณะจัดการบริษทั ได้รบั แต่งตัง้ จากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายให้เป็ นผูม้ หี น้าทีค่ วบคุม ติดตามผลการ
ด�ำเนินงาน ให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
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การประชุมคณะกรรมการ
โดยทัวไป
่ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี (ในรอบปี 2563 มีการประชุมรวม 6 ครัง้ ) การประชุม
พิเศษจะจัดขึน้ ตามความจ�ำเป็ นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา แผนธุรกิจและงบประจ�ำปี
รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผลระหว่างกาล เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมและส่งวาระการ
ประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม
เลขานุการบริษทั จะจดบันทึกการประชุม ซึง่ จะส่งให้กบั กรรมการก่อนการประชุมในครัง้ ถัดไป รายงานการประชุมจะ
ได้รบั การลงมติในการประชุมครัง้ ต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการก�ำหนด
ให้สมาชิกทุกคนอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอให้กบั งานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องกรรมการ และพยายามอย่างสุด
ความสามารถทีจ่ ะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
ในปี 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับจ�ำนวน
องค์ประชุมขัน้ ต�่ำ ณ ขณะทีก่ รรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการนัน้ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด โดยไม่นบั จ�ำนวนกรรมการทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและลงมติดงั กล่าวอยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้ใน
การประชุมลงมติใดๆ ในการประชุมคณะกรรมการคราวทีผ่ า่ นมาทุกครัง้ จ�ำนวนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมลงมติจะมีจำ� นวน
กรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด โดยสม�่ำเสมอทุกครัง้
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) มีดงั นี้
การประชุมคณะกรรมการในปี 2563
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
คณะ
การประชุม
กรรมการ
คณะกรรม
รายชือ่ กรรมการ
กรรมการ สรรหาและ บริหารและ
บริหารความ สามัญ ปี 2563
การบริษทั ฯ
ตรวจสอบ ก�ำหนดค่า ก�ำกับดูแล
เสีย่ งฯ
รวม 6 ครัง้
กิจการ
รวม 4 ครัง้ ตอบแทน
รวม 2 ครัง้
รวม 2 ครัง้ รวม 2 ครัง้
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
6/6
2/2
2/2
1/1
2. พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
6/6
4/4
1/1
3. นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
6/6
4/4
1/1
4. นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
6/6
1/1
5. นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
6/6
1/1
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
6/6
2/2
1/1
7. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
6/6
2/2
2/2
2/2
1/1
8. นายมารุต แสงศาสตรา
6/6
2/2
2/2
2/2
1/1
9. นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
6/6
4/4
1/1
10. นายทศพร บรรยงค์เวทย์
6/6
4/4
1/1
11. นายจารุวตั ร ไตรถวิล
6/6
2/2
2/2
2/2
1/1

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านของบริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) ในปี 2563 มีดงั นี้
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำกัด (มหาชน)
รายชือ่ กรรมการ
การประชุมคณะ
การประชุมคณะ
การประชุมสามัญผู้
การประชุมสามัญผู้
กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ
ถือหุน้ ในปี 2563
ถือหุน้ ในปี 2563
รวม 5 ครัง้
รวม 6 ครัง้
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
5/5
1/1
6/6
1/1
2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา*
5/5
1/1
6/6
1/1
3. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
5/5
1/1
6/6
1/1
4. นายมารุต แสงศาสตรา
5/5
1/1
6/6
1/1
5. นายจารุวตั ร ไตรถวิล
5/5
1/1
6/6
1/1
*นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็ น เลขานุการบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
เท่านัน้
ในปี 2563 คณะกรรมการได้กำ� หนดตารางการประชุมกรรมการประจ�ำปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจ คณะกรรมการบริหาร
และก�ำหนดค่า
ครัง้ ที่ คณะกรรมการบริษทั
และก�ำกับดูแลกิจการ
สอบ
ความเสีย่ ง
ตอบแทน
1 วันที่ 26 มกราคม 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564
2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
3 วันที่ 30 มีนาคม 2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
4 วันที่ 29 เมษายน 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
5 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
6 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
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โครงสร้างองค์กร
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ
ส�ำนักเลขานุการบริษทั

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
และก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายจัดหา

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายผลิต

รองกรรมการผู้
จัดการศูนย์วจิ ยั
และเทคนิค

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ าย
การตลาดและขาย

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายบัญชี

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายผลิต TTOP

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายเทคนิค

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายระบบ

ส่วนการเงิน

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายผลิต DCC

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายการตลาด
และการขาย

นักลงทุนสัมพันธ์

ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายวิศวกรรม
DCC / TTOP

ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้บริหารบริษัท และ ค่าสอบบัญชี
นโยบายของคณะกรรมการ คือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบรรลุเป้ าหมาย
ทีค่ าดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการท�ำหน้าทีด่ งั
กล่าว ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ทกุ ครัง้
เพือ่ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ซึง่ จะต้องปฏิบตั ภิ าระหน้าทีท่ ก่ี ำ� หนดโดยกฎหมาย
และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบตั ติ าม นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความ
ทุม่ เท รวมทัง้ ให้คณ
ุ ค่า (Value) ทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรก�ำหนดหลักเกณฑ์
ของค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็ นสองส่วน ดังนี้
1.ค่าเบีย้ ประชุม (Attendance Fee) เป็ นค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยให้เฉพาะ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
1.1 ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในอัตราส่วนทีส่ งู กว่ากรรมการและ
อนุกรรมการคนอืน่ ๆ โดยควรก�ำหนดไว้เป็ นนโยบายทีช่ ดั เจนและมีการเปิ ดเผยให้เป็ นทีท่ ราบโดยทัวไป
่
1.2 ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้วย โดยอาจก�ำหนดอัตราค่า
เบีย้ ประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต�่ำกว่าหรือเท่ากับคณะกรรมการชุดใหญ่
เนื่องจากขอบเขตหน้าทีข่ องคณะ
อนุกรรมการมีจำ� กัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม
1.3 ระดับของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ระดับของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ควรอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้กรรมการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีจ่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่าทีม่ นใจว่
ั่ า
จะสามารถอุทศิ เวลาในการเข้าร่วมประชุมและท�ำหน้าทีข่ องกรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิผล บริษทั ฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั ชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Remuneration for the Director) เป็ นค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการปี ละครัง้ โดยเชือ่ ม
โยงกับมูลค่าทีส่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เช่น มูลค่าของบริษทั หรือเงินปั นผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
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ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี
ส�ำหรับปี 2562 และค่าเบีย้ ประชุมส�ำหรับคณะกรรมการ ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้			
											
หน่วย : บาท
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

บมจ.ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้
(บริษทั ย่อย)

รายชือ่
เบีย้
เบีย้
ค่า
ประชุม
ประชุม ตอบแทน
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ และกรรม
บริษทั
ตรวจสอบ กาบริหาร

รวม

ค่า
เบีย้
ตอบแทน
ประชุม
กรรมการ
คณะ
และ
กรรมการ
กรรมการ
บริษทั
บริหาร

รวม

บมจ.โรแยล
ซีรามิค
อุตสาหกรรม
(บริษทั ย่อย)

รวม
ทัง้ สิน้

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั

360,000
600,000 960,000 300,000 300,000 600,000
240,000
1. นายรุง่ โรจน์
แสงศาสตรา
2. พลเอกยุทธศักดิ ์ 300,000 240,000 300,000 840,000
ศศิประภา
300,000 200,000 300,000 800,000
3. นายสุรศักดิ ์
โกสิยะจินดา
300,000
300,000 600,000
4. นายชัยสิทธิ ์
วิรยิ ะเมตตากุล
300,000
300,000 600,000
5. นายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั
600,000 900,000 250,000 300,000 550,000
240,000
6. นางสาวคัทลียา 300,000
(1)
แสงศาสตรา
300,000
600,000 900,000 250,000 300,000 550,000
240,000
7. นายมนต์รกั
แสงศาสตรา
300,000
600,000 900,000 250,000 300,000 550,000
240,000
8. นายมารุต
แสงศาสตรา
300,000 200,000 300,000 800,000
9. นายศิรพิ งษ์
ทิณรัตน์
300,000 200,000 300,000 800,000
10. นายทศพร
บรรยงค์เวทย์
300,000
600,000 900,000 250,000 300,000 550,000
240,000
11. นายจารุวตั ร
ไตรถวิล
3,360,000 840,000 4,800,000 9,000,000 1,300,000 1,500,000 2,800,000
1,200,000
รวม
(1)
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริษทั ฯ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

1,800,000
840,000
800,000
600,000
600,000
1,690,000
1,690,000
1,690,000
800,000
800,000
1,690,000
13,000,000

ส�ำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน เห็นสมควรเสนอค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 พิจารณา ในอัตราดังนี้ คือ
บาท/ครัง้ /คน
%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
ค่าเบีย้ ประชุม
เสนอปี 2564
ปี 2563
1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,
60,000
60,000
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
2. ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน,
40,000
40,000
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. กรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ
50,000
50,000
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)
30,000
30,000
และเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 แก่กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
พิจารณา ดังนี้
%เพิม่ ขึน้
บาท/คน
(ลดลง)
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี
เสนอปี 2563
ปี 2562
1. กรรมการ รวม 11 คน
300,000
300,000
2. กรรมการบริหาร รวม 5 คน
300,000
300,000
โดยก�ำหนดให้จา่ ยค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้ ทัง้ นี้โดยให้มผี ลตัง้ แต่การประชุมครัง้ แรก
ในปี 2564 ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี ให้จา่ ยเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทำ� การของบริษทั ในวันที่ 1 เมษายน 2564
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) และบริษทั ในเครือ จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นเงินเดือน โบนัส ตามผล
การปฏิบตั งิ านในแต่ละปี กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและสวัสดิการอืน่ เล็กน้อย เช่น ค่าน�้ำมันรถ เป็ นต้น
เงินเดือน/โบนัส/กองทุน
จ�ำนวนผูบ้ ริหาร (คน)
ส�ำรองเลีย้ งชีพ/สวัสดิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั
(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562 %เพิม่ /(ลด)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
7
7
19.10
19.37
(1.39%)
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
3
3
7.32
7.26
0.83%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
6
7
10.80
7.86
37.40%
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์
รวม
37.22
34.49
7.92%
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บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานเป็ นเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
โดยมีผล
ตอบแทนของพนักงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้
ผลตอบแทนพนักงานรวม
ผลตอบแทนพนักงานรวม
%ผล
ปี 2563 (ล้านบาท)
ปี 2562 (ล้านบาท)
ตอบแทน
บริษทั
เพิม่ /
โรงงาน/
รวม โรงงาน/
รวม
สนญ.
สนญ.
(ลด)
สาขา
ทัง้ สิน้
สาขา
ทัง้ สิน้
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
584.95 52.61 637.56 577.90 51.03 628.93 1.37%
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
281.17
4.93 286.10 262.93
4.69 267.62 6.91%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
156.37
2.65 159.66 105.27
0.97 106.24 49.87%
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์
1,022.49
60.35 1,082.88 946.10 56.69 1,002.79 7.99%
รวม
จ�ำนวนพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีดงั นี้
จ�ำนวนพนักงานรวม
จ�ำนวนพนักงานรวม
%
ปี 2563 (คน)
ปี 2562 (คน)
จ�ำนวน
บริษทั
เพิม่ /
โรงงาน/
รวม โรงงาน/
รวม
สนญ.
สนญ.
(ลด)
สาขา
ทัง้ สิน้
สาขา
ทัง้ สิน้
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
1,964
104 2,068 2,184
124 2,308 (10.40%)
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
666
8
674
664
9
673 0.15%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
339
10
349
353
14
367 (4.90%)
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์
รวม
2,969
122 3,091 3,201
147 3,348 (7.68%)
บริษทั และบริษทั ย่อย ไม่มกี ลุม่ สหภาพแรงงาน และในรอบ 3 ปี ทผ่ี า่ นมาไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ ำ� คัญ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษทั ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้ได้รบั การอบรมความรูท้ งั ้ ในสายงาน
เดียวกัน และข้ามสายงาน โดยให้จดั การอบรมทัง้ ประเภทฟื้ นฟูความรูเ้ ดิม เพิม่ เติมทักษะใหม่ เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
สร้างสรรค์การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญของการท�ำงานเป็ นทีม ให้พนักงานได้มโี อกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน ด้วยตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคล เป็ นส่วนหลักส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นองค์กรในทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเชีย่ วชาญในงาน ท�ำงานเป็ นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้กา้ วหน้า เติบโตไปได้อย่างยังยื
่ น
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย (บาท/ปี )
ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี )
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี )
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ : บริษทั ย่อย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษทั ย่อย
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษทั ย่อยของ RCI
ค่าบริการอืน่
รวมค่าสอบบัญชี

เสนอปี 2564* ปี 2563

1,750,000
530,000
990,000
30,000
ไม่ม ี
3,300,000

1,838,000
557,000
1,040,000
31,000
ไม่ม ี
3,466,000

%เพิม่ (ลด)
(5%)
(5%)
(5%)
(3%)
(5%)

ส�ำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารใช้บริการอืน่ จากส�ำนักงาน
สอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด และจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
* ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เสนอ ผูส้ อบบัญชี ของ บริษทั
กรินทร์ออดิท จ�ำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรายปั จจุบนั (นับเป็ นปี ท่ี 5) ให้คณะกรรมการบริษทั เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจ�ำปี 2564
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี / เลขทะเบียน
ส�ำนักงานสอบบัญชี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี

ปี 2563
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์

/ 7305
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2562
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
/ 3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

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

* ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) เสนอ ผูส้ อบบัญชี ของ
บริษทั กรินทร์ออดิท จ�ำกัดซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรายปั จจุบนั (นับเป็ นปี ท่ี 6) ให้คณะกรรมการบริษทั เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี / เลขทะเบียน
ส�ำนักงานสอบบัญชี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี

ปี 2563
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์

/ 7305
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2562
นายเจษฎา หังสพฤกษ์/
3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข

ปี 2561
นายเจษฎา หังสพฤกษ์/
3759
บจ.กรินทร์ ออดิท
ไม่มเี งือ่ นไข
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บริษัทย่อย
บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือ
1.บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของบริษทั ใหญ่ ควบคุมผ่านคณะกรรมการ
บริษทั บางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึง่ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 96.83
เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทัง้ หมด
(Entire Business Transfer) จากบริษทั ย่อยทัง้ 3 แห่ง ซึง่ บริษทั ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 95 คือ บริษทั พิคแอนด์เปย์
จ�ำกัด บริษทั เมืองทองเซรามิค จ�ำกัด และ บริษทั เวิลด์ไวด์เซรามิค จ�ำกัด โดยบริษทั ย่อยทัง้ 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิก
กิจการเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557
ในปี 2561 บริษทั พิคแอนด์เปย์ จ�ำกัด และ บริษทั เมืองทองเซรามิค จ�ำกัดได้ชำ� ระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว ส่วน บริษทั
เวิลด์ไวด์เซรามิค จ�ำกัด อยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการช�ำระบัญชี
2.บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) (RCI) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมตั ใิ ห้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอำ� นาจควบคุมนโยบาย
ต่างๆ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องจัดท�ำงบการเงินรวมโดยน�ำ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) และ
บริษทั ย่อย มารวม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 เป็ นต้นมา โดยบริษทั ฯยังไม่มกี ารลงทุนในหุน้ ของ
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญ
ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 4.05
ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมตั ใิ ห้ บริษทั ฯ เข้าซือ้ กิจการของ RCI
โดยการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ผลของการท�ำค�ำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI ได้จำ� นวน 485,572,024 หุน้ เป็ นเงิน 1,942.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.72 รวมกับที่
DCC ถือไว้แล้วจ�ำนวน 38,010,000 หุน้ หรือร้อยละ 6.16 ดังนัน้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน RCI หลังท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดจ�ำนวน 523,582,024 หุน้ หรือร้อยละ 84.88 และปลายเดือน สิงหาคม 2563 บริษทั ฯลงทุนซือ้ หลักทรัพย์ของ
RCI เพิม่ จากผูถ้ อื หุน้ ได้อกี จ�ำนวน 43,110,000 หุน้ หรือร้อยละ 6.99 ดังนัน้ DCC ถือหุน้ ใน RCI จ�ำนวน 566,692,024
หุน้ หรือร้อยละ 91.87

การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชือ่ กรรมการ
DCC
TTOP
1.นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา

2.พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา

3.นายสุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา
4.นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
5.นายทศพร บรรยงค์เวทย์
6.นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
7.นายสุวทิ ย์ สมานพันธ์ชยั
ลาออกเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกยน 2563
นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกยน
2563
8.นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
9.นายมนต์รกั แสงศาสตรา

10.นายมารุต แสงศาสตรา

11.นายจารุวตั ร ไตรถวิล

-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
บริหาร
บริหาร
-ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรม
การตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
-กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บัญชีและการเงิน
-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษทั ฯ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
การตลาดและการขาย
-กรรมการบริหาร
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ผลิต

RCI
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
บริหาร

RABT
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย -ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บัญชีและการเงิน
บัญชีและการเงิน

-

-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษทั ฯ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
การตลาดและการขาย
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ผลิต

-

-เลขานุการบริษทั

-กรรมการบริหาร
กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
การตลาดและการขาย
-กรรมการบริหาร
กรรมการ
-ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ผลิต

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) = DCC
บริษทั ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุน้ ร้อยละ 96.83)
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุน้ ร้อยละ 91.87)
บริษทั โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด = RABT (RCI ถือหุน้ ร้อยละ 100)
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการออกเป็ นคูม่ อื หลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตัง้ แต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ ปี 2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ ายพัฒนา
ธรรมาภิบาลเพือ่ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติมเรือ่ ยมา เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน จึงได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี
2560 (CG Code 2017) ซึง่ ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) มาก�ำหนด
เพิม่ เติมเป็ นนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นผูน้ �ำหรือผูร้ บั ผิด
ชอบสูงสุดขององค์กรได้น�ำไปปรับใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น โดย CG Code 2017 ได้วาง
หลักปฏิบตั สิ ำ� หรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลักดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ �ำองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยังยื
่ น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
และได้แจ้งให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องรับทราบ และยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั มิ าโดยตลอด สาระส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแล จะเน้นในเรือ่ งจริยธรรมการท�ำธุรกิจ และควบคุมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ข้อ
บังคับ มติทป่ี ระชุม ตลอดจนข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ก�ำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ตามวิสยั ทัศน์ และนโยบายธุรกิจ กลยุทธ์และเป้ าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ตลอดจนการใช้งบประมาณของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ อยูภ่ ายในอ�ำนาจด�ำเนินการของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับจัดการ
โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจกระท�ำการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการเอาไว้เป็ นหลักปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ กรรมการผูจ้ ดั การมีการประชุมร่วม
กับผูบ้ ริหารระดับฝ่ ายเป็ นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ร่วมกันกลันกรองงานของบริ
่
ษทั ฯ ทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามงานตามข้อ
เสนอแนะและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในส่วนการก�ำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษทั ย่อยทัง้ หมดกระท�ำโดยผ่านบุคลากรของบริษทั ฯทีส่ ง่ เข้าไป
เป็ นกรรมการในบริษทั ฯนัน้ ๆขอบเขตอ�ำนาจการควบคุมของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนกรรมการและเป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯนัน้
บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ เป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แบ่งออกเป็ น 5 หมวด
ดังนี้

หมวดที่ 1 - สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 - การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 – การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หมวดที่ 4 - การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
บริษทั ฯได้อำ� นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ด้วยวิธกี ารและมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและ
เชือ่ ถือได้โดยให้สทิ ธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ การได้รบั ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษทั ฯ การเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคลเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ การแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ ระชุมอย่างเป็ นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ ำ� คัญและ
มีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิออก
เสียงตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยแต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษเหนือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ นอกเหนือ
จากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ เพิม่ เติมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกใน
การใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1.การก�ำหนดการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน
4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี และในกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษซึง่ เป็ นเรือ่ งที่
กระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ ง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรณีไป ทัง้ นี้ในปี 2563 ได้มกี ารจัดการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวม 1 ครัง้ เป็ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เลือ่ นการประชุมจากเดือน เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด19
2.ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2564 โดยบริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง โดยในกรณีทบ่ี รรจุเป็ นวาระการประชุมบริษทั ฯจะแจ้งในหนังสือ
นัดประชุมว่าเป็ นวาระทีก่ ำ� หนดโดยผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอวาระเข้ามา ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิ ดเผยผลการเสนอวาระ
การประชุมให้ทราบโดยทัวกั
่ นแล้ว เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564 ทีผ่ า่ นมา
3.การแจ้งการเชิญประชุมล่วงหน้าผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั ข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯได้เผยแพร่ขอ้ มูลล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันในเว็บไซต์ของบริษทั และจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
		
ส�ำหรับปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ท�ำให้บริษทั ฯ ไม่สามารถจัดประชุมในวันทีก่ ำ� หนดไว้
ก่อนหน้าได้ ซึง่ บริษทั ฯจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 รอบแรก ในวันที่ 20 มีนาคม
2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 30 วัน ก�ำหนดประชุมฯ วันที่ 20 เมษายน 2563 และลงประกาศหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน
ต่อเนื่อง 3 วัน และ จัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 รอบทีส่ อง หลังสถานการณ์ผอ่ นปรน
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 30 วัน ก�ำหนดประชุมฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และลง
ประกาศหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ยังได้ชแ้ี จงพร้อมระบุขอ้ มูลต่างๆ ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่
บริษทั จัดส่งให้ ดังนี้
		
- สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างชัดเจน
		
- บริษทั ได้ระบุวตั ถุประสงค์/เหตุผล รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระ
		
- ส�ำหรับการเสนอขออนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผล บริษทั ฯได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปั นผล, อัตราเงินปั นผลที่
		
เสนอจ่าย ย้อนหลัง 5 ปี เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
		
- เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ บริษทั ฯได้ให้รายละเอียดชือ่ ผูส้ อบบัญชี พร้อมประเด็นเกีย่ วกับความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
		
และค่าบริการของผูส้ อบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
		
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
		
เป็ นรายบุคคล อีกทัง้ ระบุชอ่ื พร้อมประวัตกิ รรมการทีต่ อ้ งการเสนอแต่งตัง้ ให้ทราบ
4. ก่อนด�ำเนินการประชุม บริษทั ฯได้ชแ้ี จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถามทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละวาระ
5.ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ฯได้บนั ทึก การแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน รายชือ่ กรรมการ
และผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม มติทป่ี ระชุมและจ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน ค�ำถามค�ำตอบของผู้
ถือหุน้ ในการซักถามประเด็นต่างๆ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยให้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลง
ทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เป็ นเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯค�ำนึงถึงและพยายามสร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะกับผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย คือ การก�ำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็ นผูม้ หี น้าทีด่ แู ลผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อย ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ของ
บริษทั ฯ ซึง่ กรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาด�ำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง เช่น หากเป็ นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะ
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธเี ยียวยาทีเ่ หมาะสม หรือกรณีทเ่ี ป็ นข้อเสนอแนะทีก่ รรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่าเป็ นเรือ่ งส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรือ่ ง
ดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก�ำหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯยังได้ดำ� เนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ เพิม่ เติมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น
2.1 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ซึง่ บริษทั เสนอรายชือ่ ไว้ 2 ท่าน หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดทีไ่ ด้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษทั ฯได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถก�ำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด และผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถ
ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ฯได้
2.2 ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯได้จดั ท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประชุมเป็ นภาษาอังกฤษเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษทั ฯด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน โดยคณะกรรม
การบริษทั ฯได้กำ� กับดูแลให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มันได้
่ วา่ สามารถรับรูส้ ทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทัง้ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
ในกฎหมาย และทีไ่ ด้กำ� หนดแนวทางไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทัง้ รับผิด
ชอบดูแลให้มนใจได้
ั่
วา่ สิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ผูใ้ ช้
สินค้าและบริการ และผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน สิทธิทก่ี ำ� หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษทั เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบ
จ�ำนวนหุน้ สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมแล้ว ยังได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯในฐานะเจ้าของบริษทั ฯผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การรวบรวมเพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาต่อไป
พนักงาน บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี า่ และมุง่ มันที
่ จ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมใิ จและเชือ่ มันในองค์
่
กร ในปี ทผ่ี า่ นมาบริษทั ฯได้จดั ท�ำโครงการต่างๆ เพือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ และรับมือกับ

สภาวะเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน
ลูกค้า บริษทั ฯมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะให้ผใู้ ช้สนิ ค้าและบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุง่ มัน่
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ น รวมทัง้ จัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะสินค้า ค�ำปรึกษา วิธกี ารแก้
ปั ญหา และรับข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
คูค่ า้ บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริตโดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญา จรรยาบรรณ และค�ำมันที
่ ่
ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพและตรงตามก�ำหนดเวลา
คูแ่ ข่งทางการค้า บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โดยยึดมันในการด�
่
ำเนินธุรกิจด้วยความเป็ น
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปี ทผ่ี า่ นมาบริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและหน้าทีท่ พ่ี งึ มีรวมทัง้ ข้อตกลงการกูย้ มื เงินต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทาง
ธุรกิจ และสถาบันการเงิน เป็ นต้น
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน)และบริษทั ในเครือ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส ยึดมันคุ
่ ณภาพทีด่ ขี องสินค้าเป็ นส�ำคัญ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้
ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และ จรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั ไดนาสตีฯ้
บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มันในการต่
่
อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ และก�ำหนดให้บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันดั
่ งกล่าว ซึง่ ครอบคลุม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า กลุม่ บริษทั ไดนาสตีฯ้ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนิน
การทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้ องกันคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรม และเพือ่ ให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ จึงได้จดั ท�ำ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน”
่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยังยื
่ น
นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำ� มัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดซึง่ ไม่เหมาะสม อันเป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ เป็ นการกระท�ำเพือ่ ประโยชน์
ส่วนตัวหรือผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
1.สร้างจิตส�ำนึกและสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กร ทราบถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้
่ แก่สาธารณชนทราบ
2.ให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่างสม�่ำเสมอ และให้มกี ารทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ
และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1.คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
2.คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด มีความรัดกุมเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3.กรรมการผูจ้ ดั การ คณะจัดการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนด และ ทบทวนให้มรี ะบบและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
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แนวทางปฏิบตั ิ
1.กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานในองค์กรทุกระดับ ต้องน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ติ าม เพือ่ เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี รวมทัง้ ยกย่องและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์ โดยให้ยดึ ถือเป็ นค่านิยมขององค์กร
2.พนักงานในองค์กรทุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชันต้
่ องแจ้งให้ผบู้ งั คับ
บัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ ต้องมีสว่ นร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอร์รปั ชันประพฤติ
่
มชิ อบใน
องค์กร
3.กลุม่ บริษทั ไดนาสตีฯ้ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ จะไม่ถกู ลด
ต�ำแหน่ง ลงโทษ แม้การกระท�ำนัน้ จะท�ำให้บริษทั ฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.ผูท้ ก่ี ระท�ำคอร์รปั ชัน่ เป็ นการท�ำผิดจรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั ฯไดนาสตี้ ซึง่ จะต้องได้รบั โทษทางวินยั ตามระเบียบ
ทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิดตามกฎหมาย
5.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้กบั พนักงานในหน่วยงาน รวมทัง้ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญเรือ่ งการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็ นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งมีการควบคุมและก�ำหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็ นสารสนเทศทางการเงิน
และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ ถือได้และทันเวลา ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆ ทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่
กฎหมายกฎเกณฑ์ ข้องบังคับทีบ่ ริษทั ฯถือปฏิบตั นิ นั ้ มีความถูกต้องและเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชือ่ มันในการด�
่
ำเนินธุรกิจที่
โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น
1.เปิ ดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2.จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คกู่ บั รายงานผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี
3.ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องซึง่ เป็ นส่วน
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยให้บริษทั ทราบผ่านเลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ท�ำการ
เก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษทั ฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ท�ำการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯได้รบั รายงานนัน้
4.คณะกรรมการบริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิ ดเผย/รายงานการซือ้ -ขายหุน้ / ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้
5. เปิ ดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
6. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะอนุกรรมการและจ�ำนวนครัง้ การเข้าประชุมเป็ นรายบุคคล
7. เปิ ดเผยโครงสร้างการด�ำเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างชัดเจน
8. เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็ นรายบุคคล
9. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ รูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่า
ตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
10.เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
11.รายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
12.เปิ ดเผยโครงการลงทุนทีส่ ำ� คัญต่างๆ และผลกระทบทีม่ ตี ่อโครงการลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯยังคงยึดมันแนวปฏิ
่
บตั เิ รือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นการจัดระเบียบ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ให้เป็ นระบบ และป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างไม่ถกู

ต้องรวมทัง้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ มันใจได้
่
วา่ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯมีความถูก
ต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดย
ก�ำหนดให้มบี ุคคลทีม่ สี ทิ ธิเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
ก�ำหนดช่วงเวลาทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ น
พิเศษก่อนก�ำหนดเวลาทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญออกสูส่ าธารณะ ซึง่ รายละเอียดของแนวปฏิบตั ไิ ด้เผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและ
บุคคลทัวไปทราบบนเว็
่
บไซต์บริษทั ฯ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯมุ่งสร้างความสัมพันธ์กบั นักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผูถ้ อื หุน้ และกลุ่มนักลงทุน
ต่างๆ โดยอยูบ่ นหลักการของความเท่าเทียม ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็ นจริง ทัวถึ
่ ง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จดั ตัง้
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ดูแลในเรือ่ งนี้โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จดั ท�ำ http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/ เว็บไซต์นกั
ลงทุนสัมพันธ์และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม�่ำเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษทั ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่นกั ลงทุนและนัก
วิเคราะห์ อาทิเช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจ�ำปี ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้งก�ำหนดการจัดการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ข้อมูลหุน้ การจ่ายเงินปั นผล หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น
ในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษทั ฯมีการก�ำกับและตรวจสอบเพือ่ ให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่
เกีย่ วข้องอย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศทีส่ ำ� คัญของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที นอกจากทีบ่ ริษทั ฯได้
เผยแพร่ขอ้ มูลตามสือ่ ต่างๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดแล้ว บริษทั ฯได้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เข้าร่วม
โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯให้แก่นกั ลงทุน
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ได้ทำ� หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นัก
วิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ในปี 2563 ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1.การประชุมนักวิเคราะห์เพือ่ ชีแ้ จงผลงานการด�ำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงินค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจ�ำนวน 2 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมประมาณ 20 คนต่อครัง้
และประชุมนักวิเคราะห์กลุม่ ย่อยจ�ำนวน 3 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมประมาณ 5 คนต่อครัง้
2.การเข้าพบและให้ขอ้ มูล (Company Visit) จ�ำนวน 4 ครัง้
3.การให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ (Conference Call) จ�ำนวน 14 ครัง้ แก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ทงั ้ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
* โดยหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถติดต่อโดยตรงทีฝ่ ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ *
IR@dynastyceramic.com
โทรศัพท์: 02-2769275 ต่อ 251
โทรสาร : 02-2760313
ผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้ง
(1) ธุรกรรมทีอ่ าจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งหรืออาจมีธรุ กรรมซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/
หรือธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็ นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�ำในลักษณะเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั
บริษทั ฯและด�ำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีก่ บั บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
บริษทั ฯก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียซึง่ มีเนื้อหาสรุปเกีย่ วกับการถือครอง
69

หุน้ และการเป็ นกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ซึง่ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กบั บริษทั ฯ เพือ่ ติดตามรายการเกีย่ วโยงหรือรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเกิดขึน้
กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าใหม่ของบริษทั ฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงของบุคคลเกีย่ วโยงและญาติสนิท
กรรมการและผูบ้ ริหารจะส่งรายงานทีแ่ ก้ไขใหม่ให้
บริษทั ฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือหุน้ ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุก
สิน้ ไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุน้ ของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุก
ไตรมาส
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึง่ รวมถึงจ�ำนวนเงิน คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรม
เหตุผลของการท�ำธุรกรรม และความจ�ำเป็ นของธุรกรรมในรายงานประจ�ำปี ของบริษทั ฯ และในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพือ่ หาผลประโยชน์สว่ นตัว
ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องใดๆ ทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กบั บริษทั ฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใดทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พจิ ารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรือ่ งทีอ่ าจมีการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ของกรรมการเหล่านัน้ กับบริษทั ฯ
คณะกรรมการและฝ่ ายบริหารยังได้เน้นย�ำ้ การพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั
ซึง่ หมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย อย่างรอบคอบและไม่มอี คติ
(2) การก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการของบริษทั ได้กำ� หนดมาตรฐานการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่ วข้องซึง่ หมายถึงคณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั ขณะท�ำงานในต�ำแหน่งของตน
เพือ่ หาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือเพือ่ จัดตัง้ ธุรกิจทีแ่ ข่งหรือเกีย่ วข้องกับธุรกิจของ บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่
ส�ำคัญเพือ่ ซือ้ หรือขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านัน้ อย่างเด็ดขาด และห้ามการให้ขอ้ มูล
ภายในแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน่ เพือ่ ซือ้ หรือขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายและการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
- บริษทั ฯมีโครงสร้างการถือหุน้ ทีช่ ดั เจน โปร่งใส ไม่มกี ารถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จึงไม่ทำ� ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง โดยได้เปิ ดเผยโครงสร้างทางการถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี อย่างละเอียด รวมถึงการเปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหาร และผูถ้ อื หุน้ จึงท�ำให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารคนใดคนหนึ่งมีสว่ นได้เสียกับผล
ประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังพิจารณา ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพือ่ ให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
- การก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยมีบทก�ำหนดลงโทษชัดเจนทีผ่ บู้ ริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หรือน�ำไปใช้ประโยชน์สว่ นตน
- จรรยาบรรณบริษทั ฯได้กำ� หนดแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมส�ำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯหรือใช้เวลา
ท�ำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างเป็ นประจ�ำเพือ่ ประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือบุคคลอืน่
โดยไม่มเี หตุอนั ควร และไม่เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมสูงสุด และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎและระเบียบ
ทัง้ หมด คณะกรรมการมีหน้าทีห่ ลักในการก�ำกับและก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯทัง้ นี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นการด�ำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ คณะกรรมการพึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1.ดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพือ่ ให้การด�ำเนิน
กิจกรรมทัง้ หมดเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้จดั ท�ำและก�ำหนดไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณ
(Code of Conduct)
2.บริหารการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3.จัดท�ำและให้ความเห็นชอบ แผนงาน การด�ำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
4.ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการตรวจสอบบัญชีและการ
บัญชีทใ่ี ช้ในการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั ฯ
5.ประเมินปั จจัยความเสีย่ งส�ำคัญ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และทบทวนมาตรการเพือ่ น�ำมาแก้ไข
และบรรเทาความเสีย่ งดังกล่าว
6.ประเมินผลการท�ำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานตามความจ�ำเป็ น ตามแบบประเมิน
ตนเอง เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Self- Assessment) เป็ นประจ�ำทุกปี
7.ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน
8.แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ หมาะสมเพือ่ บริหารธุรกิจของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการได้มอบหมายอ�ำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารซึง่ จะท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้เป็ นไปตามแผน ค�ำสังหรื
่ อทิศทางอย่างหนึ่ง
อย่างใดของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ งและความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ เ่ หมาะสมกับบริษทั ฯ ทีด่ ำ� เนินอยูใ่ นปั จจุบนั โดยคณะกรรมการจะท�ำงานร่วม
กับฝ่ ายบริหารอย่างใกล้ชดิ ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ โดยในปี ทผ่ี า่ นมาบริษทั ได้ทำ� การทบทวน ค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ไปแล้ว และมีการน�ำกลยุทธ์ทไ่ี ด้มกี าร
ทบทวนไปปฏิบตั แิ ล้ว อย่างเช่นการสะท้อนออกมาในรูปของการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้สอ่ื สารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางทีห่ ลาก
หลาย พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกเพือ่ แจ้งเรือ่ งการพบเห็นการกระท�ำทีเ่ ป็ นการละเมิด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึง่ ครอบคลุมถึงมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแส (Whistle Blower Policy)
ด้วย
การประเมินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ เพือ่
ใช้ในการประเมินคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยได้แยกเป็ นการ ประเมินตนเองของคณะ
กรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ และเมือ่ พิจารณาเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้วได้เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทีใ่ ช้เพือ่ การ
ประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2563 ภายใต้หวั ข้อ การประเมินเกีย่ วกับ
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรม การการประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการ พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พจิ ารณาสรุป
ผลประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพือ่ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย รวมทัง้
71

แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการดังกล่าวมุง่ เน้นการน�ำผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ โดยภาพรวมในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั เห็น
ว่าการด�ำเนินการส่วนใหญ่ได้ดำ� เนินการหรือจัดท�ำเรือ่ งดังกล่าวนัน้ ได้ดแี ล้ว
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
- การพัฒนาความรูข้ องกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการ และผูบ้ ริหารเข้า
รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั รวมทัง้ บริษทั ได้จดั ให้มกี าร
ปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่เป็ น ประจ�ำทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มกี ารแสดงภาพรวมเพือ่
แนะน�ำธุรกิจและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั และโครงสร้างการบริหาร เอกสารคูม่ อื เกีย่ ว
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง บทบาท อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับระเบียบบริษทั วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย
ข้อมูลการด�ำเนินงานและกิจกรรมของบริษทั รวมทัง้ จัดให้กรรมการเข้าเยีย่ มชมกิจการและร่วม ประชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
- แผนสืบทอดงาน บริษทั ฯได้มกี ารจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพือ่ ทดแทนผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ะเกษียณอายุ
พร้อมทัง้ ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของผูบ้ ริหารในการเข้ารับต�ำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผูบ้ ริหารของบริษทั ฯและบริษทั ในเครือทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น สามารถพัฒนา
ให้รบั ผิดชอบในต�ำแหน่งหน้าทีท่ ส่ี งู ขึน้ ได้ รวมทัง้ มีการก�ำหนดผูท้ จ่ี ะทดแทนต�ำแหน่งชัวคราว
่
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่างกะทันหัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังสนับสนุนให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ดั โดยบริษทั ฯและหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น
หลักสูตรกรรมการบริษทั ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั จด
ทะเบียนต้องผ่านการอบรม อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึง่ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี้เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป
การอบรมของกรรมการ
ชือ่ หลักสูตร
1.หลักสูตรกรรมการบริษทั ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย Directors Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 178/2020

รายชือ่
1.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะส่งเสริมให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในการด�ำเนินธุรกิจมีการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการทีด่ ี และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมุง่ ม่นสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และค�ำนึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเชือ่ มันและเจริ
่
ญ
เติบโตอย่างยังยื
่ นร่วมกัน
แนวทางจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
- เพือ่ ให้ได้รบั ความชืน่ ชอบสูงสุดของผูบ้ ริโภค ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผ่านทางตลาดนัดกระเบือ้ ง
ไดนาสตี-้ ไทล์ทอ้ ป ทีม่ สี าขากระจายอยูท่ วทุ
ั ่ กจังหวัดของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของดี ราคาถูก หาซือ้ ง่ายและ
สะดวก มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย ได้ของทันที มีของต่อเนื่อง
- เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยสมัครใจ
- เพือ่ รับผิดชอบสังคมทัง้ ในด้านสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิง่ แวดล้อม
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึง่ ออกโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563

เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้ออกประกาศเป็ นนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี CG Code เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ของกลุม่ บริษทั
การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งอืน่ ๆตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในปี 2563 ได้แก่
		
- บริษทั ฯได้เข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนร้อยละ 98
		
ดีขน้ึ จากปี 2562 ทีไ่ ด้รบั คะแนนร้อยละ 97
		
- Corporate Governance Report (CGR) ได้ในระดับ 4 ดาว
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
1. ส่งเสริมให้บริษทั ย่อยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั ิ
2. ก�ำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผูบ้ ริหาร และนโยบายทีก่ ำ� หนดโดยบริษทั ใหญ่
3. พิจารณาเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิม่ ทุน หรือลดทุน การเลิกบริษทั รวมทัง้ นโยบายที่
ส�ำคัญต่างๆ
4. ติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั
5. ดูแลให้บริษทั ย่อย ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ การท�ำรายการระหว่างกัน การ
ได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การเปิ ดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารจัดท�ำบัญชีและ
รายงานทางการเงินถูกต้องตามทีค่ วร ตามกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องและมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
6. การพิจารณาท�ำธุรกรรมใดๆ ของบริษทั ย่อยทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษทั ฯ ได้
ก�ำหนดให้ธรุ กรรม ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ใหญ่ทกุ ครัง้
7.ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนดไว้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
8.การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ฯได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชีจากส�ำนักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับบริษทั ฯ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและทีม่ ใิ ช่ทางการเงินมาเปิ ดเผยในงบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ
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บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิต และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบือ้ งเซรามิค ปูพน้ื บุผนัง
ทีม่ สี าขาเป็ นช่องทางการจ�ำหน่ายกว่า 200 สาขาทัวประเทศ
่
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับ
ผิดชอบทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิง่ แวดล้อม บริหารงานโดยเน้นการพัฒนา และการปรับปรุงการ
ด�ำเนินการในทุกๆด้าน ทัง้ การผลิต การตลาด การทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบข้อมูล เพือ่ ให้บริษทั พัฒนาไปสู่
นวัตกรรมการผลิตทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะ
สม ให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ในตลาด และให้ผลตอบแทนตามความคาดหวังของทุกกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไม่วา่
จะเป็ น พนักงาน คูค่ า้ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน
เป็นผู้น�ำในธุรกิจการ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพ
มาตรฐาน บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของ
ธุรกิจร่วมกัน
พันธกิจด้านความยั่งยืน
เป็นผู้น�ำด้านกระเบื้อง
เซรามิค ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน
สากล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ ของพนักงาน ในการพัฒนาองค์กร ร่วมกัน
เพื่ อ ส่ ง ต่ อ คุ ณ ค่ า ผ่ า นการผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ค ที่ มี
คุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การจัดท�ำรายงานแห่งความยังยื
่ นประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้ เปิ ดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยน�ำเสนอภายใต้กรอบ
รายงานการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มีเนื้อหาครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
โดย
เป็ นการเก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563
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กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ด้านการขาย
บริษทั ฯมุง่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม
สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ โดยให้ความใส่ใจดูแลลูกค้า ทัง้ ฐานลูกค้าเดิม และขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ โดยวิเคราะห์พฒ
ั นาสินค้า และบริการ การเสนอข้อมูลสินค้า ราคา และกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุม่ ให้ได้มากทีส่ ดุ และเตรียม
พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงของแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีการ
สือ่ สารไร้สายในปั จจุบนั ในการสร้างโอกาสทีส่ อ่ื สารกับลูกค้า เสนอข้อมูลได้โดยตรง อีกทัง้
เป็ นช่องทางเพิม่ โอกาสการขายสินค้าอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2563ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ เพิม่
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ เพือ่ ตอบสนองความนิยมของตลาดทีม่ คี วาม
ต้องการกระเบือ้ งขนาดใหญ่ขน้ึ ทัง้ ในส่วนงานโครงการ และ กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็ นคนรุน่ ใหม่ ทีม่ ี
บทบาทให้การตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ทีส่ ามารถเข้า
ถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ด้านการผลิต
บริษทั ฯเน้นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมการผลิต เพิม่
มูลค่าให้กบั สินค้า และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น โดยผลส�ำเร็จของการวิจยั
และพัฒนา ท�ำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดบิ ด้วย
การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า และลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง ควบคูไ่ ป
กับแนวด�ำเนินงานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สูญเปล่าต�่ำสุด ด้วยจ�ำนวนคนพอ
เหมาะ จากการประสานทักษะในการท�ำงาน เข้ากับกระบวนการของเครือ่ งจักร เพือ่ สามารถ
ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคตามแนวโน้มของ
ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถ
แข่งขันในตลาดได้อย่างยังยื
่ น โดยในปี ทผ่ี า่ นมา ได้มกี ารค้นคว้าและพัฒนาให้กระเบือ้ ง
เซรามิคมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ มีผวิ หน้ากันลืน่ มากกว่ากระเบือ้ งเคลือบทัวไป
่ เหมาะส�ำหรับ
พืน้ ทีซ่ กั ล้าง ทีเ่ ปี ยกชืน้ หรือ พืน้ ทีอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้ลกู ค้า เลือก
สินค้าตามการใช้งานได้อย่างปลอดภัยขึน้

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
บริษทั ฯใช้หลักการบริหารจัดการด้วยการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเป็ นธรรม
เป็ นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวิธี บริษทั มีจดุ เด่นในการบริหาร
จัดการทีป่ รับเปลีย่ นได้รวดเร็ว เพือ่ ให้สามารถรปรับแผนงานให้มปี ระสิทธิภาพ ทันท่วงที
กับสถานการณ์ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนทีส่ ามารถตอบสนองผูม้ ี
ส่วนไดเสียทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ประสาน
กับการเสริมสร้าง และปลูกฝั งจริยธรรมในการท�ำงาน และพัฒนาขัน้ ตอนท�ำงานทีเ่ สริมสร้าง
การท�ำงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ โดยในช่วงปี 2563
ทีผ่ า่ นมา เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บริษทั ฯ จึงเน้นการพัฒนาสาขา ปรับปรุงภาพ
ลักษณ์สาขาเดิมเป็ นหลัก ท�ำการปรับปรุงเป็ นพืน้ ทีโ่ ล่ง สะดวกสบาย มีความทันสมัย และ
ดึงดูดลูกค้ามากขึน้
รวมทัง้ มีการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ช่าภายในสาขา
เพือ่ ให้เป็ น
จุดศูนย์กลางในการบริการสินค้า รวมทัง้ เป็ นการบริหารพืน้ ทีภ่ ายในสาขาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้ได้รบั การอบรมความรูท้ งั ้ ในสาย
งานเดียวกัน และข้ามสายงาน โดยให้จดั การอบรม เพือ่ ให้พนักงานสามารถท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกัน อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญของการท�ำงานเป็ นทีม ให้พนักงานได้มโี อกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงานและเติบโตไปกับองค์กรร่วมกัน ด้วยว่า ทรัพยากรบุคคล เป็ นส่วนหลัก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรในทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เชีย่ วชาญในงาน ท�ำงานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองค์กรให้
ก้าวหน้า เติบโตไปได้อย่างยังยื
่ น ในปี ทผ่ี า่ นมา มุง่ เน้นการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ
พนักงาน ผ่านการเรียนรูจ้ ากการท�ำงานจริง เน้นการลดขัน้ ตอนการท�ำงาน หรือลดค่าใช้จา่ ยที่
ไม่จำ� เป็ น มีการให้คำ� แนะน�ำพนักงาน จัดให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการคิดวิเคราะห์ ลดค่าใช้
จ่ายของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดท�ำการประเมินผล ทบทวนความรูค้ วามเข้าใจเป็ นระยะๆ เพือ่ สร้าง
ความมันใจให้
่
กบั พนักงานทีจ่ ะพัฒนางานของตนให้เป็ นไปตามแนวนโยบายและเป้ าหมายของ
บริษทั ร่วมกัน
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กรอบการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษทั ฯได้น�ำปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และส่งผลความยังยื
่ นขององค์กร พัฒนามาเป็ นกรอบ
การด�ำเนินการเพือ่ การพัฒนาสูค่ วามยังยื
่ นของบริษทั ฯ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาการบริหาร
งาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นกับคูค่ า้ และลูกค้า รวมทัง้ การลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมในระยะยาว
บริษทั ฯเล็งเห็นความส�ำคัญ ตัง้ แต่กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากคูค่ า้ ทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
และถูกกฎหมายตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน รวมทัง้ คูค่ า้ ทีใ่ นกระบวนการผลิตและส่งมอบต้องส่งผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ประกอบกับบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้ามี
คุณภาพในราคาทีแ่ ข่งขันได้ รวมทัง้ การให้บริการลูกค้าผ่านสาขาของบริษทั ทีทวประเทศ
ั่
เพือ่ ให้ลกู ค้าทุกกลุม่
สามารถเข้าถึงเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ได้สะดวก จนถึงการจัดส่งสินสินค้าถึงผูบ้ ริโภค ด้วยความรับผิดชอบ การส่งมอบ
สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบคุณค่าช่วยเหลือแก่ชมุ ชน สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เพือ่ ประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สูค่ วามยังยื
่ นขององค์กรร่วมกัน ภายใต้การด�ำเนินการอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริษทั จึงได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินการเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยยึด
ตามแนวทางตามสากล ให้ความสมดุล ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน ด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็ นแนวทางให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบตั ริ ว่ มกันดังนี้
1.ด้านสินค้า บริษทั ฯวางแนวทางเริม่ ตัง้ แต่การเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากผูผ้ ลิตทีม่ าตรฐาน มีการ
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้สนิ ค้ามีมาตรฐาน และมีสนิ ค้าประเภทใหม่ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้งาน
และตอยสนองความต้องการของตลาดอยูเ่ สมอ
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ดุ
2.ด้านลูกค้า บริษทั ฯตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้า และการเพิม่ ทางเลือกสินค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ สาขาทีจ่ ดั
จ�ำหน่าย การกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า และสร้างความเชือ่ มันในสิ
่ นค้า รวมทัง้ ปรับปรุงการบริการเพือ่
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้เหมาะสมกับทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของบ้าน ร้านจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง งาน
โครงการ หรือ ผูร้ บั เหมา อย่างดีเสมอมา
3.กระบวนการผลิต บริษทั ฯมุง่ เน้นการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน ลดปริมาณ
การใช้พลังงาน เพือ่ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยังยื
่ น เน้นค้นคว้าสร้างผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ๆ เพือ่ ให้เป็ นไป
ตามความต้องการของตลาด ตลอดจนค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานเป็ นส�ำคัญ
4.ท�ำการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ ทีจ่ ะก้าวไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบ
สนองความต้องการของตลาด การใช้งานประเภทใหม่ๆ รวมทัง้ เน้นการประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดบิ และ
ลดอัตรการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพือ่ การผลิตสินค้า เพิม่ มูลค่าสินค้า ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่าง
ยังยื
่ น
5.การดูแลพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษทั ฯมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ทัง้ พนักงานภายในบริษทั ชุมชนรอบโรงงาน / สาขา และสังคมในวงกว้าง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อบริษทั
ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิน่ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กบั ค่ายอาสาของสถาบันการศึกษาต่างๆ
โรงเรียน ส่วนราชการ ทีข่ าดแคลน เพือ่ เป็ นเป็ นสาธารณประโยชน์ และช่วยในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนและสังคมร่วมกัน
6.การใส่ใจสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในกระบวนการผลิต การ
ใช้พลังงาน และการขนส่งสินค้า จึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐานไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม เพือ่ การดูแลและสร้างความยังยื
่ นให้กบั สิง่ แวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงานในระยะยาว

การด�ำเนินงานสู่ความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสินค้า และบริการ
นโยบายของด้านสินค้าและบริการ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการผลิตสินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และตลาดเป็ นส�ำคัญ โดยอาศัยข้อมูลการเลือกซือ้ สินค้าน�ำมาประเมิน, วิเคราะห์แผนผลิตสินค้า และแผนการตลาด
ควบคูไ่ ปกับการน�ำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ทีใ่ ช้เวลาในการผลิตสัน้ ลง เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั โดยผ่านช่องทางการขายที่
สาขาของบริษทั เป็ นหลัก
ในปั จจุบนั บริษทั มีสาขาครอบคลุมทัวประเทศกว่
่
า 201 สาขา ท�ำให้เรามีชอ่ งทางการท�ำตลาดค้าปลีกทีม่ ี
ศักยภาพสูงมาก อีกทัง้ มีการบริหารทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พัฒนาประโยชน์จากพืน้ ทีใ่ นสาขา จากข้อได้เปรียบด้าน
ท�ำเล ของสาขาทีต่ งั ้ อยูเ่ ส้นทางหลัก หรือ ถนนเลีย่ งเมือง (บายพาส) และเป็ นส่วนทีเ่ มืองขยายไปถึง ท�ำให้สามารถ
ดึงดูดลูกค้าปลีกได้มาก จึงเสริมศักยภาพให้นโยบายการพัฒนาประโยชน์ทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างเป็ นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเปิ ดพืน้ ทีส่ าขาทีม่ ขี นาดใหญ่ให้กบั กิจการร้านค้าอืน่ ทีส่ นใจ และมีศกั ยภาพ ได้เข้ามาเช่าพืน้ ที่
และลงทุน ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากร้านค้า และโรงงานผูผ้ ลิตหลายราย โดยในปี 2563 ข้อมูลพืน้ ทีใ่ ห้
เช่าดังนี้
จ�ำนวนสาขาทีเ่ ปิ ดให้เช่าพืน้ ที่ (สาขา)
ปี
2562
2563
เพิม่ ขึน้
มีการเข้าใช้พน้ื ทีแ่ ล้ว
34
75
41
จ�ำนวนสาขาทีเ่ ปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
63
82
19
คิดเป็ น% ของพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมด
53%
91%
ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า (ตรม.)
พืน้ ทีท่ ำ� สัญญาแล้วจ�ำนวน (ตรม.)
33,918
49,816
15,898
จากพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมด (ตรม.)
75,000
83,818
8,818
จากข้อมูลข้างต้นในปี 2563 จ�ำนวนสาขาทีเ่ ปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวม 82 สาขา เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 19 สาขา มี
การเช่าพืน้ ทีเ่ รียบร้อยแล้ว 75 สาขาซึง่ คิดเป็ น 91% ของจ�ำนวนสาขาทีเ่ ปิ ดให้เช่าทัง้ หมด โดยคิดเป็ นพืน้ ที่ 49,816
ตารางเมตร จากพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมด 83,818 ตารางเมตร รายละเอียดผูเ้ ช่าพืน้ ทีด่ งั นี้
ผูเ้ ช่า		
จ�ำนวนสาขา
Window Asia		
35
Vanachai woodsmith
27
Home Fast		
8
Home One		
5
Kerry			
3
SB Furniture		
1
โฮม สุขภัณฑ์		
1
Napavas		
1
รวม 49,816 ตรม

พืน้ ทีเ่ ช่า(ตรม)
4,292		
16,625		
924 		
3,608 		
299		
200		
1,600		
90		

ผูเ้ ช่า
จ�ำนวนสาขา
Chale’t Wood		
27
Grandhome		
10
Sangudom		
5
Ziga			
4
Home Shop		
2
สวรรยา พูลเจริญ		
1
DD Wood		
1
ว่าง			
0

พืน้ ทีเ่ ช่า(ตรม)
3,318
15,072
1,006
1,102		
1,252
360
69
0
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“ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการ
พัฒนาสินค้าชนิดใหม่ และขนาด
ใหม่ ออกวางจ�ำหน่ายในช่วง
ปลายปี ดังนี้ ”
กระเบื้องเซรามิคปูพื้น RCI ขนาด 60*120 CM
เป็ นกระเบือ้ งขนาดใหญ่ ซึง่ กล�ำลัง ได้รบั ความ
นิยม เป็ นอย่างมาก ตามความต้องการของตลาดที่ ไม่วา่
จะเป็ นในกลุม่ ของ ลูกค้าโครงการ หรือลูกค้าทัวไป
่
ที่
เน้นความ สวยงามหรูหรา แข็งแรง ซึง่ กระเบือ้ งดัง
กล่าวสามารถน�ำมา ใช้ได้ ทัง้ งานปูพน้ื และบุผนัง ทีผ่ า่ น
มา ยังมียอดจ�ำหน่าย กว่า 50,000 ตรม./เดือน และมี
แนวโน้ม ทีจ่ ะสูงขึน้ อีก ในอนาคต ซึง่ ราคาถูกกว่า เมือ่
เปรียบเทียบ กับกระเบือ้ งน�ำเข้าจาก ต่างประเทศที่
ประกอบกับลวดลายของกระเบือ้ ง ทีมคี วามหลากหลาย
ให้เลือกใช้ แตกต่างจากสินค้าทัวไปในท้
่
องตลาด

กระเบื้องเซรามิคปูพื้น RCI ขนาด 80*80 CM.
เป็ นกระเบือ้ ง เซรามิคขนาดใหม่ลา่ สุดที่
ออกวางจ�ำหน่าย ในช่วงปลายปี 2563 เพือ่ รองรับ
ความต้องการ ของลูกค้าที่ ต้องการกระเบือ้ งขนาด
ใหญ่ แข็งแรง สวยงาม ทีค่ วามหนา 13 มิลลิเมตร
โดยมีลวดลายของกระเบือ้ งให้เลือกมากมาย แตก
ต่างจากกระเบือ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศทัวไปซึ
่ ง่ ยัง
มีน้อย
กระเบือ้ งขนาด 80*80 CM ดังกล่าวปั จจุบนั
เริม่ วางจ�ำหน่ายที่ สาขาของไดนาสตีท้ วประเทศ
ั่
ทัง้
201 สาขา

การพัฒนาการบริการส�ำหรับลูกค้า
โครงการสิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้รับเหมา หรือ CLP

เป็ นโครงการ คืน ผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้าที่ ลงทะเบียนกับทาง บริษทั ฯ เมือ่ สะสมยอดได้ตามเงือ่ นไข ปั จจุบนั มี
สมาชิก กว่า 8,000 ราย

การจัดจ�ำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทาง ONLINE

ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นช่องทางการ สือ่ สาร ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้งา่ ยสะดวก ประกอบกับการบริการและจัดส่งสินค้าทีร่ วดเร็ว
ซึง่ เป็ นจุดเด่นของทางบริษทั ฯ ท�ำให้ชอ่ งทางดังกล่าวได้รบั ผลตอบรับทีด่ ขี น้ึ ตามล�ำดับ

การให้บริการและการติดตามเชิงรุก

โดยการจัดเจ้าหน้าทีส่ าขา จาก 201 สาขา เข้าพบ ลูกค้า กลุม่ เป้ าหมาย โครงการ ผูร้ บั เหมา และสถาปนิก ในพืน้ ที่
พร้อมกัน ทัวประเทศ
่
ในทุกๆวัน เพือ่ เก็บข้อมูล ติดตาม และน�ำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้าอย่างไกล้ชดิ
ทั้งนี้ในส่วนของการบริการทางบริษัทฯ ได้เน้นให้ทุกส่วน โดยเฉพาะ
- การบริการต้อนรับ ลูกค้าในส่วนหน้าร้านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และให้เกิด ความประทับใจสูงสุด
- การบริการเรือ่ งการจัดส่ง สินค้าทีร่ วดเร็ว ซึง่ เป็ นจุดเด่นของทางบริษทั ฯ การให้ความรู้ กับพนักงาน เกีย่ วกับผลิต
ภัณท์ ใหม่ๆ เพือ่ ให้สามารถน�ำเสนอ สินค้าเหล่านัน้ ได้ อย่างครบถ้วน
- การใช้สอ่ื ประชาสัมพันธ์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เน้นการสือ่ สาร ONLINE มากขึน้ เพือ่ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้าเดิม และ
ขยายไปยังกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ลูกค้าสามารถดู catalogue รูปกระเบือ้ ง ตัวอย่างห้อง ต�ำแหน่งสาขาที่ ใกล้เคียง ให้
ลูกค้า เพือ่ เป็ นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านสือ่ ออนไลน์ของบริษทั ฯ ทัง้ ทาง FACEBOOK , LINE โดยมีเจ้าหน้าทีด่ แู ลเฉพาะ เพือ่
สามารถตอบค�ำถาม ส่งข้อมูล CATALOGUE หรือข้อมูลการจัดโปรโมชันแต่
่ ละครัง้ ให้ลกู ค้าได้ตรงตามความต้องการ และ
สะดวกมากขึน้
- สามารถให้คำ� แนะน�ำต่างๆ ตามทีล่ กู ค้าแต่ละคน ได้สอบถามผ่านสือ่ ออนไลน์ต่างๆ เข้ามา โดยลูกค้า สามารถแจ้ง
ข้อมูล หรือข้อสอบถามเบือ้ งต้นไว้ ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะติดตามตอบกลับข้อสอบถามดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ น การค�ำนวณพืน้ ทีก่ ารใช้
กระเบือ้ ง ให้คำ� แนะน�ำในการเลือก และการปูกระเบือ้ งในแต่ละการใช้งาน รวมทัง้ บริการแนะน�ำช่าง ผูร้ บั เหมาในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
- การบริการช�ำระเงินผ่านพร้อมเพย์ โดยสแกนจ่าย ผ่านแอพพลิเคชันของธนาคาร
่
ซึง่ เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี 2561
เป็ นต้นมา ท�ำให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในการเลือกซือ้ สินค้า และช�ำระเงินได้อย่างสะดวกมากขึน้
อีกทัง้ ลดความเสีย่ งในการ
เก็บรักษาเงินสด และสามารถตรวจสอบกลับได้งา่ ย
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ด้านสังคม และชุมชน

บริษทั และบริษทั ย่อย มีความเชือ่ มันว่
่ าในการที่
องค์กรจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างอย่างยืน ต้องอาศัยการ
พัฒนาจากภายใน ตัง้ แต่ระดับพนักงาน เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจ
ลักษณะงานอย่างเชีย่ วชาญ เสริมศักยภาพให้พนักงาน และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์งาน เสนอข้อ
แนะน�ำ พร้อมทัง้ รับฟั งความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ
บนพืน้ ฐานการบริหารงานด้วยความยุตธิ รรม
มีความเท่า
เทียมกัน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว โดยด�ำเนินการ
ดูแลพนักงานทุกคน ให้มสี ภาพการท�ำงานทีด่ ี ปลอดภัย ทัง้
ส่วนโรงงาน สาขา และส�ำนักงานใหญ่ มีการพัฒนาความรู้ มี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
รวมถึงสังคมภายนอกองค์กร ทัง้ คูค่ า้ ชุมชน สังคม และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ความยังยื
่ นของสังคมโดยรวม

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯด�ำเนินการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิง่ แวดล้อมที่
เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ ถึงแม้วา่ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตทีน่ �ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็ นวัตถุดบิ
หลัก บริษทั ฯก็ยงั คงตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงให้ความ
ส�ำคัญเป็ นอย่างมาก ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ รวมทัง้ ลดการใช้พลังงานทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด เพือ่ ให้ดำ� เนิน
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น บนพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื้อง เรือ่ งการน�ำพลังงานความร้อนทีเ่ หลือ
จากกระบวนการผลิต ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ท�ำให้ลดการใช้พลังงาน และลดของ
เสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการน�้ำระบบปิ ดโดยน�ำน�้ำจากกระบวนการ
ผลิตมาบ�ำบัดแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และลดการใช้
ทรัพยากรน�้ำได้บางส่วนอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีการเตรียมพร้อม และออกแบบ,จัดท�ำมาตรการต่างๆ เพือ่
รับมือกับปั ญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ หรือปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากร
โดยส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง การวิจยั หาวัตถุดบิ หรือวัสดุ
ทดแทน รวมไปถึงการร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้คคู่ า้ พัฒนาและปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ผลิต เพือ่ ควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ หรือพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มกัน เพือ่ ลดการใช้วสั ดุจาก
ธรรมชาติแต่ยงั คงประสิทธิภาพเดิม เพือ่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั มีนโยบายบริหารบุคลากร มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น ภายใต้ขอบเขตของบริษทั และจะไม่มสี ว่ นร่วมกับ
การกระท�ำทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานทีส่ นับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือ
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็ นส�ำคัญ บริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วยความเคารพซึง่ กันและกัน เคารพในการ
สือ่ สารและท�ำความเข้าใจแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
- บริษทั ฯด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จำ� กัด
ความแตกต่างทางเพศ หรือความแตกต่างในศาสนา
- บริษทั ฯดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงานตามหลักกฎหมาย
เน้นการท�ำงานทีป่ ลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน ทัง้ โรงงาน และสาขา อย่างเหมาะสม โดยทัง้ พนักงาน
ชาย พนักงานหญิง ได้สทิ ธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
- สนับสนุนให้มกี ารอบรมพนักงานทุกระดับ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ และยกระดับคุณภาพการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้
- สนับสนุนการจ้างงานผูพ้ กิ ารในองค์กร และได้น�ำส่งเงินสมทบตามสัดส่วนทีก่ ฎหมายก�ำหนด ข้อมูลการจ้างงานคน
พิการ ณ ตุลาคม 2563 ดังนี้
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จ�ำนวนพนักงาน ไม่ใช่คนพิการ (คน)
DCC
1,945 1,912 2,005 2,056 2,258 2,314 2,101
TTOP
802
758
749
690
675
680
683
รวม
2,747 2,670 2,754 2,746 2,933 2,994 2,784
จ�ำนวนคนพิการที่ ต้องจ้างงาน อัตราส่วน 100 : 1 (คน)
DCC
19
19
20
21
23
23
21
TTOP
8
8
7
7
7
7
7
รวม
27
27
27
28
30
30
28
จ�ำนวนคนพิการที่ จ้างงาน ตามมาตรา 33 (คน)
DCC
10
8
5
5
5
6
4
TTOP
3
3
3
3
3
5
4
รวม
13
11
8
8
8
11
8
จ�ำนวนคนพิการที่ ส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา
0
0
0
0
0
0
0
35 (คน)
ส่งเงินสมทบกองทุน ตามมาตรา 34 (บาท)
DCC
985,500 1,204,500 1,642,500 1,752,000 2,023,560 1,911,140 1,942,165
TTOP
547,500 547,500 438,000 438,000 449,680 224,840 342,735
1,533,000 1,752,000 2,080,500 2,190,000 2,473,240 2,135,980 2,284,900
รวม

ความปลอดภัย, สุขภาพ และการส่งเสริมสภาพการท�ำงานที่เป็นธรรมของพนักงาน

ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึง่ ขยายวงกว้างไปทัวโลกอย่
่
าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวติ ประชาชนจ�ำนวนมาก เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งและปกป้ องสวัสดิภาพของพนักงาน จากวิกฤตการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บริษทั ฯ ได้ใช้มาตรการตามขัน้ ตอนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ดูแล
ความปลอดภัยของพนักงาน ทัง้ โรงงาน สาขา และส�ำนักงานใหญ่ โดยมีมาตรการหลัก ดังนี้
1.ประกาศ งด / หลีกเลีย่ งการเดินทางไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งโรค และเดินทางข้ามจังหวัด หรือ หากมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้องไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง หรือการเดินทางข้ามจังหวัด เมือ่ กลับมาขอให้ ท�ำงานจากทีบ่ า้ น Work From Home และสังเกตอาการ เป็ น
เวลา 14 วัน หากครบก�ำหนดแล้ว ไม่พบอาการ ให้พบแพทย์โรงพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ น�ำใบรับรองแพทย์ แจ้งผลตรวจโรค
มาแสดงก่อนเข้าปฏิบตั งิ านตามปกติ
2.งดการประชุม อบรม ทัง้ ภายใน และภายนอก โดยให้จดั เป็ นการประชุมออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ แทน
3.พนักงานก�ำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน พร้อมมีการคัดกรองวัดอุณหภูม ิ ทุกเช้าก่อนเข้า
พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
4.ด�ำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ โรคในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน พร้อมตัง้ จุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ตามพืน้ ทีเ่ ข้าออก จุด
บันทึกเวลา
5.เช็ดความสะอาดในสถานทีท่ ำ� งานด้วยน�้ำยาซ่าเชือ้ ตามจุดเสีย่ งสาธารณะ ทีม่ กี ารใช้มอื สัมผัสร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
เช่น ทีจ่ บั ประตู ปุ่มลิฟต์ ราวบันได
6.ด�ำเนินการตรวจวัดอุณหภูมบิ ุคคลภายนอก ก่อนเข้าอาคาร และพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ หากพบผูม้ อี ุณหภูมสิ งู
กว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพืน้ ทีโ่ ดยเด็ดขาด
7.ในส่วนพืน้ ทีส่ าขา บริษทั ฯ ยังจัดมีมาตรการ เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ สินค้าและบริการทีท่ กุ สาขา
ทัวประเทศ
่
ตัง้ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเข้าเลือกซือ้ สินค้า จัดวางเจลแอกอฮอล์ให้ลกู ค้าตามจุดต่างๆ รวมทัง้ เพิม่
ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดจุดสาธารณะต่างๆ เช่น จุดช�ำระเงิน ห้องน�้ำ สแตนโชว์สนิ ค้า จุดรับรอง เพือ่ สร้างความมันใจแก่
่
ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
8.พนักงานสาขา ก�ำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน หากมีพนักงานมีอาการ หรือความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ได้จดั มาตรการให้พนักงานหยุดพักและกักตัวเอง (Self-quanratine) เพือ่ เฝ้ าระวังการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 และเมือ่
ครบก�ำหนดแล้วต้องไปรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน พร้อมน�ำผลการตรวจมาแสดงในวันที่
กลับมาปฏิบตั งิ าน
9.พนักงานโรงงาน และส�ำนักงานใหญ่ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมพิ นักงานทุกคน ทุกวันก่อนเข้า
งาน รวมทัง้ ประกาศขอความร่วมมือ งด หรือ หลีกเลีย่ ง การเดินทางไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งของโรค และ/หรือ เดินทางข้ามจังหวัด รวม
ทัง้ งดการประชุม อบรมสัมมนาภายนอก
10.ส�ำหรับพนักงานส�ำนักงานใหญ่ทม่ี คี วามเสีย่ งในการเดินทางด้วยรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้ า BTS, MRT รถขสมก.
ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ได้จดั ให้มกี ารสลับเวลาท�ำงาน ให้เดินทางในช่วงเวลาทีไ่ ม่ใช่เวลา
เร่งด่วน เพือ่ ลดความแออัดในระบบขนส่งสาธารณะ ระยะต่อมาได้ปรับมาตรการและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พนักงานบางส่วน
สามารถ Work From Home ได้ตามลักษณะงานทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งจากการใช้รถสาธารณะเป็ นปั จจัยพิจารณา
เพือ่ การป้ องกันปั ญหาสุขภาพของพนักงานโดยรวมเป็ นส�ำคัญ
11.ในส่วนบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะเป็ น คูค่ า้ ผูม้ าติดต่องานต่างๆ ได้ปรับมาตรการให้ตดิ ต่อประสานงานผ่านเมล์อเิ ลค
ทรอนิกส์ เป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นการวางบิล หรือน�ำส่งเอกสารส�ำคัญอื่นๆ และให้สง่ ไปรษณียเ์ อกสารต้นฉบับมา เพือ่ ลดความ
เสีย่ งในการพบปะ กรณีทบ่ี ุคคลภายนอกต้องพบกับพนักงาน ก�ำหนดให้ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนแลกบัตรเข้าอาคารเช่นกัน และ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทัง้ บริษทั ได้ออกสือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ระวังและ
ป้ องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ยงั ไม่มพี นักงานของบริษทั ฯ ทีต่ รวจพบว่าติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด
บริษทั มีนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีค่ ำ� นึงถึงสวัสดิภาพ ของพนักงาน
เป็ นหลักส�ำคัญ โดยจัดหาอุปกรณ์ทใ่ี ห้ความปลอดภัยในการท�ำงาน ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เหมาะสม เพือ่ สุข
อนามัยทีด่ ขี องพนักงานในระยะยาว และให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมาย อีกทัง้ พัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้
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ความเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัย เพือ่ ป้ องกัน ลดความเสีย่ ง และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน บริษทั ฯมีนโยบายหลัก
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงานอย่างชัดเจน มีการบันทึกรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุ เพือ่ น�ำมา
พัฒนา หาแนวทางป้ องกัน และจัดเตรียมมาตรการเฝ้ าระวังให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยในส่วนโรงงานปี 2563 ทีผ่ า่ นมา ข้อมูลสถิตกิ ารประสบอันตรายจากการท�ำงาน (บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.
ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ ) มีอุบตั เิ หตุบาดเจ็บรวม 14 ราย (ลดลงกว่าปี ก่อนทีม่ ี 10 ราย) เป็ นการบาดเจ็บทีห่ ยุดงานเกิน 3 วัน จ�ำนวน
4 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ�ำนวน 5 ราย และบาดเจ็บแต่ไม่หยุดงาน จ�ำนวน 7 ราย โดยในปี 2563 พบว่า สาเหตุการบาดเจ็บ
ทีม่ ากทีส่ ดุ คือการได้รบั อันตรายจากวัตถุหรือสิง่ ของกระแทก/ชน วัตถุหรือสิง่ ของหนีบ/ดึง และวัตถุตดั /บาด/ทิม่ แทง เป็ น
สาเหตุลำ� ดับแรกๆมากกว่าสาเหตุอน่ื และอวัยวะทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บเป็ นส่วนใหญ่ ได้แก่ แขน/ศอก/ข้อศอก และนิ้วมือ
ข้อมูลสถิตกิ ารประสบอันตรายจากการท�ำงาน (บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี)้ 		
จ�ำนวน
รวมผูบ้ าด
สูญเสีย
หยุดงาน หยุดงานไม่
ปี
ตาย
ทุพพลภาพ
ไม่หยุดงาน
ลูกจ้าง (คน)
เจ็บ
อวัยวะ
เกิน 3 วัน เกิน 3 วัน
2558
1377
20
0
0
0
2
3
15
2559
1428
30
0
0
0
5
2
23
2560
1375
30
0
0
0
5
3
22
2561
1440
29
0
0
0
8
6
15
2562
1215
25
0
0
0
3
1
21
2563
1194
16
0
0
0
4
5
7
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตลอดจน
พนักงานและการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมาย และพัฒนาส่งเสริมพนักงานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพของการท�ำงานยิง่ ขึน้ โดยคณะกรรมการความปลอดภัย มีนโยบายและจัดท�ำ
แผนงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป็ นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มแี ผนการด�ำเนินการ เก็บข้อมูล ประเมินผล รวม
ไปถึงการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานแบบยังยื
่ น ดังนี้
1.ความปลอดภัยในการท�ำงาน ถือเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบ อันดับแรกในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคน
		
1.1 ด�ำเนินการจัดท�ำขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึงการปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนต่างๆ
		
ด้วยความปลอดภัยเป็ นหลักส�ำคัญ
		
1.2 ด�ำเนินการตามประกาศว่าด้วยกฎระเบียบ มาตรการด้านความปปลอดภัย อาชีวอนามัย
		
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงานปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
		
1.3 ด�ำเนินการตามแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		
1.4 ทบทวนบทบาทหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความตระหนักใน
		
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานให้มากยิง่ ขึน้
2.สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัยรวมทัง้ การดูแลด้านสุขภาพอนามัย
		
2.1 ด�ำเนินการตรวจความปลอดภัยในการท�ำงานพร้อมแก้ไขปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้ปลอดภัย
		
2.2 ส�ำรวจความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าแผนก
		
2.3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน น�ำข้อเสนอแนะ
		
ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินการ
		
2.4 ด�ำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า อุปกรณ์ และหม้อแปลงไฟฟ้ าประจ�ำปี ตรวจรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้ า
		
เข้ามาด�ำเนินการตรวจสอบ
		
2.5 ด�ำเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่ น เป็ นประจ�ำทุกปี
		
โดยใช้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตขึน้ ทะเบียนจากส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
		
2.6 ด�ำเนินการตรวจระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกไตรมาส

		
2.7 ด�ำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ�ำปี
3.สนับสนุน ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ จิตส�ำนึกของพนักงาน เช่น จัดอบรม และ
ประชาสัมพันธ์
		
3.1 ร่วมโครงการ มาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใหสถานประกอบกิจการ
		
3.2 ร่วมโครงการ ลดการประสบอันตรายจากการท�ำงาน ซึง่ ทางส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
		
สระบุร ี เป็ นผูจ้ ดั โครงการ
		
3.3 จัดบอร์ดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ติดตัง้ ป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยเพิม่ เติมใน
		
บริเวณทีย่ งั ไม่มปี ้ ายเกีย่ วกับความปอลดภัย
		
3.4 โครงการ 365 วันอุบตั เิ หตุเป็ นศูนย์ เพือ่ เป็ นการกระตุน้ จิตส�ำนึกพนักงานให้ทำ� งานอย่างปลอดภัย
		
กับตัวพนักงานและเพือ่ นร่วมงาน
		
3.5 อบรมหลักสูตร การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี โดยวิทยากรจากภายนอก
		
ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
4.การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามกฎหมายก�ำหนด หลักสูตรการ
ฝึกอบรมทีส่ ำ� นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานก�ำหนดตามกฎหมาย ประกอบด้วย
		
4.1 หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปอดภัยในการ�ำทงานระดับหัวหน้างาน
		
4.2 หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
		
4.3 หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		
4.4 หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น
		
4.5 หลักสูตรการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
5.การปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน บริษทั ฯด�ำเนินการตามข้อ
ก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย ตามาตรฐาน ดังนี้
		
5.1 กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ บริหารโดย
		
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
			
*พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
			
*พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึง่ กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
			
แรงงาน พ.ศ.2541 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 9 ฉบับ
		
5.2 กฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ บริหารโดย
		
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
		
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ท�ำงาน นอกจากบริหารโดย กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานแล้ว
		
ยังมีสว่ นเกีย่ วข้องซึง่ บริหารโดยส�ำนักงานประกันสังคมดังนี้
			
*พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ.2537
			
*ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ งก�ำหนดชนิดของโรคซึง่ เกิตามลักษณะหรือสภาพของงาน
			
หรือเนื่องจากการท�ำงาน พ.ศ. 2550
		
5.3 กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงานทีบ่ ริหารโดยหน่วยงานอืน่ เช่น
			
*พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 02535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
			
*พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
			
*พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ.2535
			
*พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
			
*พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2535
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีกจิ กรรมด�ำเนินการเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตลอดปี ดังนี้
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เป็ นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง ให้สามารถน�ำไป
พัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยให้ดยี งิ่ ขึน้
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- ด�ำเนินงานตรวจสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และวัดประเมิน สภาพแวดล้อมการท�ำงานทัง้ ด้าน เสียง แสง ความร้อน
สารเคมีฝนุ่ และบ่อน�้ำ ในไตรมาส 3 ซึง่ ประกอบไปด้วย สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ สิง่ แวดล้อมทางสารเคมี สิง่ แวดล้อม
ทางชีวภาพ และสิง่ แวดล้อมทางเออร์โกโนมิกส์ การปรับปรุงสภาพการท�ำงาน สิง่ แวดล้อมในการท�ำงานให้เหมาะสม
สัมพันธ์กบั งานนัน้ ๆ ซึง่ จะมีผลต่อผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรง ทัง้ นี้เพือ่ ให้ทราบแหล่งทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ
ให้สามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย และเป็ นข้อมูลส�ำหรับ
การติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดตัง้ ระบบการควบคุมมลพิษ
- มีการตรวจสอบ และติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูเ่ สมอ ตลอดปี
- มีการตรวจระบบไฟฟ้ า อุปกรณ์หม้อแปลงประจ�ำทุกปี ทัง้ ทีโ่ รงงาน และทีส่ ำ� นักงานใหญ่
- มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครือ่ งสูบน�้ำเคลือ่ นที่ ทุกไตรมาส
- มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ การให้ความรู้ ข่าวสาร ของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
- จัดให้มกี ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัยทัง้ การดูแลด้านสุขภาพอนามัย เช่น การจัดสถานที่
ให้พกั ผ่อน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดล้อม
- จัดให้มกี ารตรวจร่างกายพนักงานประจ�ำทุกปี รวมทัง้ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการเฝ้ าระวังโรค หรือการเจ็บป่ วยจากการ
ท�ำงาน เพือ่ ประเมินแนวโน้มทีอ่ าจเกิดขึน้ จัดล�ำดับความเสีย่ งด้านสุขภาพ และหาแนวทางป้ องกันได้ถกู ต้องเหมาะสม
- ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเรือ่ งระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใช้หลัก SHE (Safety, Healthy, Environment)
มีการออกระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของทัง้ พนักงาน และผูร้ บั เหมา , มีการอบรมด้านความปลอดภัย
อย่างสม�่ำเสมอ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน , โครงการรณรงค์
ด้านความปลอดภัยนอกสถานที,่ การสัมมนา จป. หัวหน้างานแต่ละฝ่ าย, รวมทัง้ จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
เสริมความรูต้ ามจุดต่างๆให้พนักงาน
- ส�ำหรับสาขา บริษทั จัดรถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้ า พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธใี ห้กบั สาขาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ช่วยลด
ความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุจากการยกสินค้าด้วยมือ ลดปั ญหาสุขภาพพนักงานได้ในระยะยาว
- จัดหาถังดับเพลิงไว้ประจ�ำทุกสาขา ค�ำนวณตามพืน้ ทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน
และลูกค้าผูม้ าใช้บริการ และ ก�ำหนดแนวทางการใช้งานในภาวะฉุกเฉินให้กบั สาขา

การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา ทัวโลกประสบกั
่
บสถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ท�ำให้การจัดการอบรมได้ไม่เต็มที่
เนื่องจากการอบรม อาจเกิดความเสีย่ งในการแพร่กระจายของเชือ้ โรคดังกล่าว ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังคงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
การพัฒนาพนักงานทุกระดับ กระตุน้ ให้มคี วามพร้อมในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ทัง้ เป็ นการเสริมสร้างทักษะ รวมถึงการเรียน
ความรูใ้ หม่เพือ่ ให้ปรับตัวทันกับแนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ด้วยการจัดการอบรมภายในกลุม่ ย่อยๆ หรือจัด
อบรมออนไลน์เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษทั เบือ้ งต้นจะได้รบั การ
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหม่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลในการ
ท�ำงานเบือ้ งต้น รับทราบระเบียบต่างๆ เพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน เพือ่ ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท�ำงาน ซึง่ จะ
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์กรโดยรวม
รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม่ อี ยู่ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงาน
ด้วยจริยธรรมทีถ่ กู ต้อง การเรียนรูง้ านระหว่างสายงาน เพือ่ เสริมความรู้ สร้างความผูกพัน และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างส่วน
งานทีเ่ กีย่ วข้องกัน ท�ำให้เกิดความเข้าใจในเป้ าหมายรวมของบริษทั ร่วมกัน และสามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยังยื
่ น

ส่วนโรงงาน
- อบรม เสริมความรู้ และทักษะในการท�ำงาน 5 หลักสูตร จ�ำนวน 36 ชัวโมง
่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม 385 คน
ล�ำดับ
หลักสูตร
จ�ำนวน (ชัวโมง)
่
จ�ำนวน (คน)
1 แนวคิด Lean (Lean Overview)
6
184
2 การขับและบ�ำรุงรักษารถยกไฟฟ้ าอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย
6
4
3 การพัฒนาระบบการท�ำงานตามแนวทางลีน
6
189
4 การขับและบ�ำรุงรักษารถยกไฟฟ้ าอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย
6
7
5 แนวทางการออกแบบ ติดตัง้ และบ�ำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่าง
12
1
ปลอดภัยและคุม้ ค่า
รวม
36
385
ส่วนสาขา
- อบรม การขับและบ�ำรุงรักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้ า จ�ำนวน 6 ชัวโมง
่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม 120 คน
ล�ำดับ
หลักสูตร
จ�ำนวน (ชัวโมง)
่
จ�ำนวน (คน)
1 การขับและการบ�ำรุงรักษารักษารถฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้ า
6
120
อย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย ประจ�ำปี 2563
			
ส�ำนักงานใหญ่
- ข้อมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานส�ำนักงานใหญ่ ปี 2563 รวม 6 ชัวโมง
่ จ�ำนวน 60 คน
- ข้อมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานส�ำนักงานใหญ่ ปี 2563 รวม 138 ชัวโมง
่ จ�ำนวน 21 คน
ล�ำดับ หลักสูตร
จ�ำนวน (ชัวโมง)
่
จ�ำนวน (คน)
1 CFO’s Orientation Course รุน่ ที่ 4
24
2
2 พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter (Android และ iOS)
18
3
3 เคลียร์ครบจบประเด็นปั ญหาการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยทัง้ ระบบ
12
2
4 การค�ำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
24
4
5 การจัดท�ำงบกระเสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
18
3
6 Update ภาษีป้าย (Signboard Tax) 2563-2564 พร้อมสรุปประเด็น..ภาษีทด่ี นิ
6
1
และสิง่ ปลูกสร้างทีส่ ำ� คัญ
7 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร
6
1
8 P-Directors Accreditation Program
6
1
9 เทคนิ ค การเขีย นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ให้ถู ก ต้อ งตามมาตรฐาน
6
1
รายงานทางการเงิน
10 TFRS16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
18
3
รวม
138
21

89

กิจกรรมด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
โครงการไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท
บริษทั ให้การสนับสนุนกระเบือ้ งปูพน้ื บุผนังให้กบั ชมรมค่ายอาสาของนิสติ นักศึกษา ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2556 ภายใต้โครงการชือ่ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการปลูกจิต
ส�ำนึกให้กบั คนรุน่ ใหม่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื รักการท�ำความดี มีจติ อาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ ให้กบั โรงเรียนในท้องถิน่ ทีข่ าดแคลน เพือ่ ให้นิสติ นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ การท�ำประโยชน์เพือ่ ผูอ้ ่นื ใน
สังคม รวมการด�ำเนินงานตลอด 8 ปี ทผ่ี า่ นมา สนับสนุนกระเบือ้ งค่ายอาสาจ�ำนวนรวม 56 ค่าย โดยในปี 2563 เนื่องจากมี
การระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 เป็ นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จ�ำเป็ นต้องงดการท�ำกิจกรรมออกค่ายสาขาพัฒนาชนบท
ตามมาตรการควบคุมโรค และลดความเสีย่ ง ท�ำให้ในปี ทผ่ี า่ นมามีกจิ กรรมสนับสนุนกระเบือ้ ง เพียง 1 ค่าย
		
- ปี 2556 (ปี ท่ี 1) สนับสนุน 9 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 995 ตรม.
		
- ปี 2557 (ปี ท่ี 2) สนับสนุน 10 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 1,343 ตรม.
		
- ปี 2558 (ปี ท่ี 3) สนับสนุน 11 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 1.566 ตรม.
		
- ปี 2559 (ปี ท่ี 4) สนับสนุน 13 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 1,717 ตรม.
		
-ปี 2560 (ปี ท่ี 5) สนับสนุน 2 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 237 ตรม.
		
- ปี 2561 (ปี ท่ี 6) สนับสนุน 3 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 380 ตรม.
		
- ปี 2562 (ปี ท่ี 7) สนับสนุน 7 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 995 ตรม.
		
- ปี 2563 (ปี ท่ี 8) สนับสนุน 1 ค่าย กระเบือ้ งจ�ำนวน 165 ตรม.
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังสนับสนุนกระเบือ้ งเซรามิค ให้กบั สถานทีต่ ่างๆ โดยตรง ผ่านช่องทางการประสานงานกับสาขาที่
มีอยูท่ วประเทศ
ั่
ไปยังสถานทีท่ ข่ี าดแคลนทุนทรัพย์ ทีป่ ระสงค์จะปรับปรุงพืน้ ทีส่ าธารประโยชน์ ส�ำหรับการใช้งานของส่วนรวม
ทัง้ โรงเรียนขนาดเล็ก วัด สถานีตำ� รวจ ศูนย์บริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ เรือนจ�ำต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2552 เป็ นต้นมา ถือ
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชน ส่วนราชการ และโรงเรียน ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ สาขาของบริษทั ฯ โดยในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
บริษทั ได้ให้กบั สนับสนุน 41 สถานที่ ผ่านการด�ำเนินการ 29 สาขา รวมจ�ำนวนกระเบือ้ งทีส่ นับสนุน ทัง้ ในส่วนที่ ผ่านค่ายอาสา
ของสถาบันอุดมศึกษา และ ผ่านการด�ำเนินการของสาขาโดยตรง รวม 10,797 ตารางเมตร ดังข้อมูลตารางประกอบ

สาขา

ค่ายกิจกรรม หรือ สถานทีท่ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุน

ตร.ม.(รวม)

กุฉนิ ารายณ์

ค่ายฮักนะกาฬสินธุ์ ม.ราชภัฎสวนสุนนั ทา รร.บ้านนากระเดา อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

165

กระนวน

สถานีตำ� รวจภูธรกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

43

กองบิน7-คลองไทร วัดหนองขรี จ.สุราษฎร์ธานี

648

โรงเรียนบ้านวังพลาย อ.คีรรี ฐั นิคม จ.สุราษฎร์ธานี

180

วัดวังใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี

606

วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุร ี

234

วัดอินทร์อมั พวัน อ.พัฒนานิคม จ.ชลุบรี

517

กันทรลักษ์

โรงเรียนบ้านพรทิพย์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

80

แก่งเสีย้ น

โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ี

132

แกลง

โรงเรียนวัดทุง่ ควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

69

จอมทอง

โรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

60

โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

175

สถานีตำ� รวจภูธรเชียงค�ำ อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา

18

สถานีตำ� รวจภูธรเชียงค�ำ อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา

21

เชียงราย-นางแล

โรงเรียนบ้านปงเคียน อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย

380

ถนนชยางกูร-กม.6

โรงเรียนบ้านบก (วงศ์ทปี ระชาราษฎร์สามัคคี) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

250

กะทิงลาย

เชียงค�ำ

ถนนมิตรภาพโคราช บริจาควัดสระบัวเกลือ่ น อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1,027

ถนนรัตนาธิเบศร์

บริจาควัดโสภาราม จ.ปทุมธานี

ทุง่ ครุ

สถานีตำ� รวจทุง่ มหาเมฆ รับปรุงห้องน�้ำและห้องพัก

200

วัดไตรมิตรวราราม จ.สมุทรปราการ

671

โรงเรียนบ้านหัวนากลาง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

161

โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

270

บายพาส-ตระการ

สถานีตำ� รวจภูธรเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

65

พยัคฆภูมพิ สิ ยั

โรงเรียนบ้านหัวนาค�ำ อ.ชุมพลบุร ี จ.สุรนิ ทร์

296

มหาชัย

วัดโสภาราม จ.สมุทรสาคร

103

แม่รมิ 2

ศาลาหมูบ่ า้ น หมู4่ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่

239

แม่สอด

โรงเรียนก้อสะเบล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

225

ลาดบัวหลวง

วัดวังใหญ่

ล�ำปาง 2

โรงเรียนบ้านจ�ำปุย อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง

132

วัดสันติธรรม อ.แจ้หม่ จ.ล�ำปาง

130

โรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ศีขรภูม ิ จ.สุรนิ ทร์

432

โรงเรียนบ้านช่องยางชุม อ.รัตนบุร ี จ.สุรนิ ทร์

233

โรงเรียนบ้านดู่ อ.รัตนบุร ี จ.สุรนิ ทร์

400

โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวทิ ยา) อ.รัตนบุร ี จ.สุรนิ ทร์

216

วัดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

1,104

บ้านไผ่

ศีขรภูม ิ

สมุย

4

5

91

สัตหีบ

วัดกลางคลอง จ.ชลบุร ี

99

สารภี

วัดพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

138

สุรนิ ทร์ 2

โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรนิ ทร์

200

โรงเรียนสระขุดดงส�ำราญวิทยา อ.ชุมพลบุร ี จ.สุรนิ ทร์

216

เสนาใหม่

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

251

หลังสวน

โรงเรียนบ้านเขาล้าน อ.สวี จ.ชุมพร

201

อรัญประเทศ

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

201

รวมสนับสนุนกระเบือ้ ง ให้กบั ค่ายอาสา และ สนับสนุนผ่านสาขาโดยตรง ในปี 2563

10,797

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็ นธรรม มีการด�ำเนินการทีต่ รวจสอบได้ โดยปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต และเป็ นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รบั ผล
ตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย การด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ ต้องไม่น�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียต่อชือ่ เสียงของบริษทั และบริษทั ย่อย
หรือขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการบริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจ
อย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยบริษทั เล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรมจะเป็ นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยป้ องกัน
ความขัดแย้งต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเชือ่ มัน่ ได้รบั ความไว้วางใจ และยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่ โดยปลูกฝั งให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้วยความเป็ นธรรม ตามแผนการด�ำเนินงานและวิธปี ฏิบตั ิ
ของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล เพือ่ ให้พนักงานมีแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกันทัง้ องค์กร โดยบริษทั ยึดหลักการเคารพต่อกฏหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิน่ อีกด้วย โดยมีหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
ดังนี้ คือ
- มุง่ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทีด่ ี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการค้าร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- บริษทั ฯและบริษทั ในเครือต่อต้านการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม โดยการก�ำหนดราคาของบริษทั จะมาจากการพิจารณา
สภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็ นการก�ำหนดราคาสินค้าตาม
ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จา่ ยต่างๆ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้
- นโยบายการจัดซือ้ ของบริษทั มีการก�ำหนด วิธกี ารจัดหา ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรม
- บริษทั ฯจะไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้า
หรือการกระท�ำทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- บริษทั ฯได้กำ� หนดช่องทางการร้องเรียนเรือ่ งทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็ นธรรม โดยมีจดุ รับเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว
ทีบ่ ริษทั ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษทั
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงือ่ นไขทางการค้า
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูค่ า้ ไม่น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
*นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน”
่ “บริษทั และ บริษทั ในเครือ มีความมุง่ มันในการต่
่
อต้านทุจริต
คอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ และก�ำหนดให้บริษทั และบริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันดั
่ งกล่าวซึง่ ครอบคลุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทาน ทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย”

ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นมา บริษทั และบริษทั ในเครือ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมันในความถู
่
กต้อง จึงประกาศใช้
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ให้ทงั ้ พนักงาน คูค่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผ่านช่องทางการติดต่อทัง้ ทีเ่ ป็ นเอกสารส�ำหรับพนักงานในบริษทั ฯ และ เป็ นระบบอิเลคทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซด์ของบริษทั ให้คคู่ า้ ทีท่ ำ� ธุรกิจร่วมกัน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั ทราบ รวมทัง้ มีการชีแ้ จงให้พนักงานเข้าใหม่รบั
ทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ ทุกครัง้ ในการปฐมนิเทศพนักงานทีโ่ รงงาน สาขา และส�ำนักงานใหญ่ และยังด�ำเนิน
การต่อเนื่องมาโดยตลอด เพือ่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านว่า บริษทั ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยก�ำหนดนโยบาย รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝั งให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่
สนับสนุนให้มกี ารสร้างความส�ำเร็จของงานด้วยวิธกี ารทุจริต คณะกรรมการบริษทั มีแนวปฏิบตั เิ พือ่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ดังนี้
- สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
- จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำ� นาจ
ให้เหมาะสม เพือ่ ป้ องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชันต่
่ างๆ
- ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับกระท�ำการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใด
ส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ น่ื ทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ชิ อบ หรืออาจท�ำให้บริษทั เสีย
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
- ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับให้หรือเสนอทีจ่ ะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดแก่บุคคลภายนอกเพือ่ จูงใจให้บุคคล
นัน้ กระท�ำหรือละเว้นกระท�ำใดทีผ่ ดิ ต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตน
นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายการให้ความคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งเบาะแส เกีย่ วกับการทุจริต
และหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษทั (Whistle Blower Policy) โดย ผูร้ อ้ งเรียน และ
ผูแ้ จ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านได้ตามช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ดงั นี้
1.ส่งเอกสารทีต่ รู้ อ้ งเรียนทัง้ 3 จุด ทีโ่ รงงาน จ.สระบุร ี 2 แห่ง และทีส่ ำ� นักงานใหญ่
2.ส่งจดหมายทางไปรษณียม์ ายัง ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ทีท่ ำ� การส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั
3.ผ่านเมล์ของบริษทั ที่ wecare@dynastyceramic.com
4.ผ่าน HOTLINE ของบริษทั โทร. 084-7514747
การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั และบริษทั ในเครือ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมต่อ
พนักงานทุกคน บริษทั ฯ มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม ตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ดูแลผล
ตอบแทนพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมเป็ นธรรม ซึง่ เป็ นการด�ำเนินการตามระบบการท�ำงานปกติ อีกทัง้ จะปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
โดยเท่าเทียมกัน
หากพนักงานมีขอ้ ร้องทุกข์ บริษทั ฯมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารด�ำเนินการเรือ่ งร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน อยูใ่ ต้หน่วย
งานตรวจสอบภายในซึง่ มีความเป็ นเอกเทศในการด�ำเนินการ เพือ่ หาทางแก้ไขได้โดยเร็วและเป็ นธรรม และจ�ำกัดปั ญหาให้อยู่
ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
ตามแนวทางปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมดังกล่าว บริษทั ได้กำ� หนดใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุก
คน โดยก�ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการปฏิบตั งิ าน ทีพ่ นักงานพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ ได้ดำ� เนินการชีแ้ จงให้พนักงานได้รบั ทราบ
ตัง้ แต่วนั แรกของการเข้าร่วมงานกับบริษทั อีกด้วย
กล่าวโดยสรุปบริษทั และบริษทั ในเครือ มีหลักการในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีเป้ าหมายของการ
ประกอบธุรกิจ ทีด่ ำ� เนินการภายใต้กลยุทธ์ดา้ นความยังยื
่ น มีความรับผิดชอบทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิง่
แวดล้อม บริหารงานโดยเน้นการพัฒนา และการปรับปรุงการด�ำเนินการในทุกๆด้าน ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ทัง้ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม อยูใ่ นกระบวนหลักของการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุง่
หมายให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ น ควบคูไ่ ปกับความส�ำเร็จของธุรกิจร่วมกัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ ายบริหารในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
ช่วยให้การ
ด�ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้ าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ ตลอดจน
มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละครัง้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ โดยบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มกี ลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ มีความเป็ นอิสระท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแล
กิจการ ในการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบ
การบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลให้ม ี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจ�ำทุกปี ตาม
แนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็ นประจ�ำทุกปี โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2564 บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในประจ�ำปี 2563 ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ า้ งอิงจาก COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ส�ำหรับกรอบการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักระบบงานและตรวจ
สอบภายในใช้ยดึ ถืออ้างอิงในการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2.การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3.มาตรการควบคุม (Control Activities)
4.ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
5.ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1.บริษทั ฯแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยจัดให้มจี ริยธรรมขององค์กร
(Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมการปฏิบตั งิ านและการด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและมีความรับผิด
ชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเท่าเทียมและได้มขี อ้ ก�ำหนดห้ามการกระท�ำการใดๆทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจส่งผลเสียหายต่อองค์กร
2.คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ
โดยมีสดั ส่วนกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแลและพัฒนาการด�ำเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิ

งาน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูลและระบบการติดตาม โดยบริษทั ได้กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยแยกหน้าทีอ่ อกจากฝ่ ายบริหาร
3.บริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างสายการรายงานและอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจนและเหมาะสม โดย
สอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนให้การด�ำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้ มีการก�ำหนดและ
จ�ำกัดอ�ำนาจการด�ำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารไว้อย่างชัดเจน
4.บริษทั ฯ มีความมุง่ มันในการจั
่
ดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถ โดยมีนโยบายและวิธกี าร
ปฏิบตั ิ ด้านบุคลากรทีช่ ดั เจน รวมทัง้ มีการสอบทานความมีประสิทธิผล ของการด�ำเนินงานตามนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้
อย่างสม�่ำเสมอ
บริษทั มีการจัดระบบให้หวั หน้างานสามารถเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาและมีการก�ำหนดแผนและ
กระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
5.บริษทั ฯ ก�ำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อผลส�ำเร็จของการควบคุมภายในทีต่ นได้รบั มอบหมาย
โดยผ่านการบังคับบัญชาตามสายงาน การก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัดรวมทัง้ ก�ำหนดให้หวั หน้างานเป็ นผูป้ ระเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารยังได้ก�ำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
รางวัลต่อพนักงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย โดยตัวชีว้ ดั มีทงั ้ เรือ่ งการปฏิบตั ติ าม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลส�ำเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวตั ถุประสงค์ระยะสัน้ และวัตถุประสงค์ระยะยาว รวมถึงมีการ
พิจารณาไม่ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีแรงกดดันทีม่ ากเกินไปจน มีความเสีย่ งต่อการท�ำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายใน
บางส่วนเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
6.บริษทั ฯ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านต่างๆไว้อย่างเหมาะสม เช่น
- มีการก�ำหนดเป้ าหมายทีช่ ดั เจนซึง่ สามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้จริงโดยสอดคล้อง และสนับสนุนพันธกิจ
และกลยุทธ์ของบริษทั
- มีการบริหารทรัพยากรของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำ� หนดไว้
- มีการป้ องกันทรัพย์สนิ ข้อมูล ชือ่ เสียง บุคลากรของเราให้มคี วามปลอดภัย
- มีการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
- การรายงานทางการเงินและรายงานทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้และทันเวลา โดยรายงานทางการเงิน
มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ได้อย่างแท้จริง
- มีการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อก�ำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ ภายในและภายนอก
- มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานทีส่ ำ� คัญ
7.บริษทั ฯ ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างเหมาะสม
ครอบคลุมทัง้ ความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณาจากปั จจัยและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุม
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ได้ประเมิน
ระดับความเสีย่ งจากผลกระทบและโอกาสทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึน้ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดมาตรการใน
บริหารความเสีย่ ง
8.บริษทั ฯ ได้ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริต และได้กำ� หนดมาตรการควบคุมเพือ่ ป้ องกัน และตรวจพบการทุจริต
โดยเฉพาะในระบบงานทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการทุจริต เช่น ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซือ้ การรายงาน ทางการเงิน
เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ารวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินทีผ่ ดิ ปกติ การใช้ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สนิ และช่องทาง แจ้งเบาะแสการท�ำทุจริต
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาข้อมูลและสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่
บริษทั ด�ำเนินการเพือ่ ป้ องกันตรวจพบ หรือแก้ไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
9.บริษทั ฯ ได้ระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีม่ สี าระส�ำคัญจากปั จจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการท�ำธุรกิจ และ
ผูน้ �ำองค์กรทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำ� หนดมาตรการตอบ
สนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเหมาะสมรัดกุม
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
10.บริษทั ฯได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสีย่ งและลักษณะเฉพาะของบริษทั
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การด�ำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ ครอบคลุมกระบวนการ
ทุกระดับของบริษทั โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ทีเ่ หมาะสมในการจัดการแต่ละความเสีย่ งพิจารณา
ความสมดุลระหว่างการควบคุม รวมทัง้ จัดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีข่ ดั แย้งออกจากกัน เช่น หน้าทีก่ ารอนุมตั ิ
หน้าทีก่ ารบันทึกรายการ และหน้าทีก่ ารดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม
11.บริษทั ฯ ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปของระบบเทคโนโลยี
่
อย่างหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทั พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผูท้ ไ่ี ม่
เกีย่ วข้อง และสนับสนุน การบรรลุวตั ถุประสงค์ ได้แก่
- การควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น การออกแบบและดูแล อุปกรณ์โครงสร้างพืน้ ฐานแบบศูนย์รวม การบริหารและ
ควบคุม การเปลีย่ นแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change Management) การก�ำหนดแผนป้ องกัน
การหยุดชะงัก เป็ นต้น
- การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้ า
ตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย การตรวจสอบความมันคงปลอดภั
่
ยโดยผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก เป็ นต้น
- การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ�ำรุงรักษาเช่น กระบวนการจัดซือ้ ระบบทีร่ ดั กุม การบริหารจัดการ
และพัฒนาผูพ้ ฒ
ั นาระบบทัง้ ภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การพัฒนาระบบ
การควบคุม รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบเป็ นต้น
12.บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมการควบคุม โดยการก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเพือ่ ให้พนักงานทราบสิง่ ทีผ่ ู้
บริหารคาดหวังและสามารถน� ำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบตั จิ ริงได้อย่างถูกต้องโดยมีการก�ำหนดพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถเป็ นผูร้ บั ผิดชอบขัน้ ตอนและเวลาทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ทบทวนนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ บริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายต่างๆเพือ่ ให้มกี ารพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรม
ของบริษทั ทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นส�ำคัญโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระท�ำกับบุคคลภายนอก
รวมทัง้ มี
กระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผู้
บริหารในบริษทั ย่อยนัน้ ถือปฏิบตั ิ
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
13.บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลทีต่ รงประเด็นและมีคณ
ุ ภาพเพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจาก
ภายใน และภายนอก บนพืน้ ฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั โดยบริษทั ใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลและ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามทีก่ ำ� หนด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ น
ระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม เช่น รายละเอียดของเรือ่ งทีเ่ สนอให้พจิ ารณา
ทีม่ าและผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และ
การไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้ยอ้ น
หลัง
14.บริษทั ฯมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสือ่ สารวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบเพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทัวประเทศ
่
รวมทัง้ มีการเลือกช่อง
ทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มกี ารสือ่ สารผ่าน Intranet รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางให้พนักงานสามารถแจ้ง

เบาะแสทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริต (Whistle-blower Hotline) แก่บริษทั ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารรายงานข้อมูลทีส่ ำ� คัญต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือสอบทานรายการต่างๆ ได้ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การก�ำหนดบุคคลทีเ่ ป็ น
ศูนย์ตดิ ต่อเพือ่ ให้สามารถได้รบั ข้อมูลอืน่ ๆนอกเหนือจากผูบ้ ริหารรวมทัง้ การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดให้มกี ารประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ เป็ นต้น
15.บริษทั ฯ มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
- จัดให้มกี ารสือ่ สารผ่าน Internet ผ่าน Social Media
- จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- จัดให้มศี นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ
- จัดให้มชี อ่ งทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิดและการท�ำทุจริตได้อย่างปลอดภัย
มายังคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ผบู้ ริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการนัน้ ยังด�ำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิผล
17.เมือ่ พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน บริษทั ฯได้ประเมินระดับความมีสาระส�ำคัญของข้อบกพร่อง เพือ่ สือ่ สาร
ไปยังผูร้ บั ผิดชอบให้มกี ารแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมทัง้ ก�ำหนดให้รายงานข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญและความคืบหน้าของการ
แก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมรวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทจุ ริต
การฝ่ าฝืนกฎหมาย หรือการกระท�ำทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ๆ ซึง่ อาจกระทบต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยทันที
จากระบบข้อมูลในปั จจุบนั ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้และทันเวลา ท�ำให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
สามารถควบคุมและติดตามผลการด�ำเนินงาน ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบ
ทาน ประเมิน และให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการก�ำกับดูแลทีส่ ำ� นักตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบการ
ปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี
การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแล
กิจการ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาเพือ่ สนับสนุนให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ สนับสนุนให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถด�ำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ และเป็ นทีป่ รึกษาเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำแก่บริษทั ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสีย่ ง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ส�ำนักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ ตามแผน
งานการตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปั จจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระส�ำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดทีไ่ ด้ตรวจพบ โดยส�ำนักตรวจสอบภายในของบริ
ษัทฯ มีหน้าทีส่ อบทานเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางทีก่ ำ� หนด
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ทัง้ นี้สำ� นักระบบงานและตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ
ตามแผน
งานการตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปั จจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระส�ำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดทีไ่ ด้ตรวจพบ โดยส�ำนักตรวจสอบภายในของบริ
ษัทฯ มีหน้าทีส่ อบทานเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางทีก่ ำ� หนด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ
ษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในเป็ นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษทั (อ้างอิงใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี ) ประกอบกับในรอบปี ทผ่ี า่ นมา ไม่มขี อ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการควบคุม
ภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ณ ปั จจุบนั ผูร้ บั ผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน และได้รบั แต่งตัง้ เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2555
เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม
ทีเ่ หมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้าย
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้มกี ารตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการตาม
ธุรกิจปกติของบริษทั และบริษทั ย่อย และเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551)
มาตรา 89/12 (1) โดยมีกำ� หนดมาตรการดังนี้
1.ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลันกรองให้
่
ความเห็นก่อนท�ำรายการระหว่างกัน
2.ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการให้ความเห็นในรายการใดๆบริษทั ฯจะต้องจัดให้มที ่ี
ปรึกษาบริษทั ฯ (เป็ นกรณีพเิ ศษ) เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ประกอบการพิจารณากลันกรองก่
่
อน
เสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
3.บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่สามารถอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับตนได้
4.บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) มีรายการเกีย่ วโยงกับบริษทั ย่อย คือ
1.บริษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
- รับซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปจาก บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตสินค้ากระเบือ้ งปูพน้ื และ
กระเบือ้ งบุผนัง โดยรับซือ้ กระเบือ้ งฯทัง้ หมด ในราคาขายส่ง โดยบริษทั ฯจะเป็ นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว และ
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ได้ทำ� สัญญาจ้างให้ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหาร
ระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ Online ในด้านระบบสินค้าคงคลัง (รวมทัง้ วัตถุดบิ และพัสดุ) ระบบการซือ้ -ขายสินค้า ,
ระบบการเงิน และระบบบัญชีทงั ้ หมด ให้แก่บริษทั ฯ ด้วย ในวงเงินปี ละ 13.2 ล้านบาท จึงท�ำให้เกิดรายการระหว่าง
กันขึน้
- นอกจากนัน้ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) ยังได้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าในบริเวณโรงงานของ
บริษทั ไทล์ ท้อปฯ เพือ่ วางสินค้าทีร่ บั ซือ้ จากบริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) รวมทัง้ ท�ำสัญญาจ้างบริษทั
ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) ให้เป็ นผูบ้ ริหารคลังสินค้าให้แก่บริษทั ฯ ด้วยในวงเงินปี ละ 3.96 ล้านบาท 		
- และเนื่องจากบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นผูค้ วบคุมนโยบายการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ทัง้ หมด เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการบริหารการเงิน ในบางครัง้ เมือ่ บริษทั ย่อยแห่งใด ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
จะมีรายการกูย้ มื ระหว่างบริษทั ใหญ่กบั บริษทั ย่อย โดยบริษทั ผูก้ ยู้ มื เงินจะออกตั ๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั ผูใ้ ห้กเู้ งิน
และมีการคิดดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระหว่างกันในอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด ณ วันทีก่ ยู้ มื นัน้
2.บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) (บริษทั ย่อย)
- รับซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปจาก บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตสินค้ากระเบือ้ งปูพน้ื และ
กระเบือ้ งบุผนัง ในราคาขายส่ง
- ท�ำสัญญาจ้าง บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 1 ปี
(วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) ค่าจ้างเดือนละ 0.15 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 1.8 ล้านบาท
และไม่ต่อสัญญาเมือ่ ครบสัญญา
- ต่อสัญญา ให้ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) เช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงาน 3 ปี
(วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ค่าเช่าเดือนละ 0.06 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 2.16 ล้านบาท
- ต่อสัญญา ให้ บริษทั โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์ จ�ำกัด (RABT) บริษทั ย่อยของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จ�ำกัด(มหาชน) เช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงาน 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) ค่าเช่าเดือนละ
0.012 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 0.432 ล้านบาท
99

-ท�ำสัญญาให้เช่าเครือ่ งจักรเพือ่ ใช้ในการผลิต 3 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ค่าเช่าเดือนละ 0.20 ล้านบาท มูลค่ารวมตามสัญญา 7.2 ล้านบาท และยกเลิกสัญญาเช่าเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เนื่องจากได้ซอ้ื เครือ่ งจักรดังกล่าวจาก DCC
บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด(มหาชน) มีรายการเกีย่ วโยงกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง คือ
1.นายมนต์รกั แสงศาสตรา : กรรมการ
ปี 2561
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุสญ
ั ญา 16 ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2577) มูลค่ารวมตามสัญญา 18.44 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 1.15 ล้านบาท
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 12 ปี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 1.23 ล้านบาท
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุสญ
ั ญา 12 ปี
(วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 23.60 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 1.97 ล้านบาท
- ต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุร ี อายุสญ
ั ญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 0.86 ล้านบาท
ปี 2562
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขาแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ อายุสญ
ั ญา 3 ปี (วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 14 มกราคม 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 5.8 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 1.93 ล้านบาท
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 9.09 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 3.03 ล้านบาท
2.นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการ
ปี 2561
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 12 ปี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 14.70 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 1.23 ล้านบาท
- ต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุร ี อายุสญ
ั ญา 12 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2573) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.40 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 0.86 ล้านบาท
ปี 2562
- ท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างสาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา อายุสญ
ั ญา 3 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2565) มูลค่ารวมตามสัญญา 10.50 ล้านบาท เฉลีย่ ปี ละ 3.50 ล้านบาท
เหตุผลและความจ�ำเป็ น เนื่องจากนโยบายการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างสาขานัน้ ต้องเป็ นพืน้ ทีต่ ดิ ถนนสายหลัก การ
คมนาคมสะดวก หน้ากว้าง เพือ่ สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า ซึง่ ทีมฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ได้สำ� รวจแล้ว ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ่
ขายยกแปลง จ�ำเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับการเช่าเห็นว่าคุม้ ค่ากว่า ส�ำหรับนโยบายการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ต้อง
พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วย
การท�ำสัญญาทีเ่ ป็ นรายการเกีย่ วโยงทุกสัญญาผ่านการพิจารณาสอบทานอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครัง้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั โิ ดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็ นส�ำคัญ ซึง่ บุคคลทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว และเปิ ดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทุกครัง้
รายการทีเ่ กีย่ วโยง
บริษทั มีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
1.บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด(มหาชน) (บริษทั ย่อย) ซึง่ บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 95
และ กรรมการของบริษทั ย่อยเป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ดว้ ย ดังนัน้ รายการระหว่างกันจึงไม่มผี ลกระทบต่องบการ
เงินรวมของบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อยแต่อย่างใด
2.บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) (บริษทั ย่อย / RCI ) ทัง้ นี้บริษทั ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ แต่มกี รรมการ

ร่วมกัน โดยได้จดั ท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 เป็ นต้นมา และ บริษทั ฯได้เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 4.05 ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 และ
เมือ่ ตุลาคม 2562 บริษทั ฯ เข้าซือ้ กิจการของ RCI โดยการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) จากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของ RCI หลังท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ ใน RCI ร้อยละ 84.88 และปลายเดือนสิงหาคม 2563 ลงทุนซือ้ หุน้ ของ RCI เพิม่ ได้อกี ร้อยละ 6.99 รวมเป็ น
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน RCI ร้อยละ 91.87
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯจะยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอืน่ ๆทัวไป
่
โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ าม
วงเงินทีก่ ำ� หนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบทานการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั
ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส เพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษทั โดยรวมเป็ นส�ำคัญ
ส�ำหรับงวดบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561- 2563 บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดย
ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีผ่ ่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท�ำ
หน้าทีส่ อบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทุกรายการเป็ นการท�ำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไปใน
ทางการค้าปกติ
รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีรายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่
พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษทั กับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
1.รายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกันกับบริษทั ย่อย และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ชือ่ บริษทั และบุคคลที่
ความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
เกีย่ วข้อง
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ค่าขายวัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
3.4
3.6
2.4
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
0.7
0.7
0.7
รายได้คา่ บริหารงาน
13.2
12.0
12.0
บริษทั ย่อย DCC
บมจ.ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้
ถือหุน้ ร้อยละ 96.87 ซือ้ สินค้า
2,140.6 2,251.2 2,267.4
ซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
2.7
2.4
3.1
ค่าจ้างบริหารคลัง
4.0
3.6
3.6
ค่าขายวัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
11.6
17.9
14.9
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
0.7
0.7
0.7
รายได้คา่ เช่าเครือ่ งจักร
0.8
1.8
บมจ.โรแยล ซีรามิค
บริษทั ย่อย DCC
รายได้คา่ ขนส่ง
52.5
50.8
50.7
อุตสาหกรรม
ถือหุน้ ร้อยละ 91.87
ซือ้ สินค้า
1,010.3 1,156.2 974.3
ซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง
3.4
4.6
1.2
ค่าจ้างบริหารคลัง
0.5
บจก.โรแยลเอเซียบริค
บริษทั ย่อย RCI
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงาน
0.1
0.1
0.1
แอนด์ไทล์
ถือหุน้ ร้อยละ 100
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2.สินทรัพย์และหนี้สนิ ระหว่างกันกับบริษทั ย่อยและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ชือ่ บริษทั และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
บมจ.ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้
บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
และ นายมารุต แสงศาสตรา

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั ย่อย

เจ้าหนี้การค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
1,144.8 991.6 896.1

บริษทั ย่อย

เจ้าหนี้การค้า

144.6

43.7

กรรมการ

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

108.3

-

98.1

นโยบายการก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขระหว่างกัน
1.บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากบมจ.ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเงือ่ นไขทีส่ ามารถ
แข่งขันได้ในตลาดและราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นลูกค้ารายใหญ่
		

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน 		
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
ก�ำไรขัน้ ต้น
%ก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ก�ำไรก่อนดอกเบีย้ และค่าเสือ่ มราคา
ก�ำไรสุทธิหลังภาษีสว่ นของบริษทั
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนทางการเงิน
ก�ำไรสุทธิต่อหุน้ – บาท
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม - %
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ - เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม - %
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ - %
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ - บาท
เงินปั นผลต่อหุน้ - บาท
เงินปั นผล / ก�ำไรสุทธิต่อหุน้ - %
ทุนจดทะเบียน – บาท
จ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อก – หุน้
จ�ำนวนหุน้ สามัญทีเ่ รียกช�ำระแล้ว - หุน้

(ล้านบาท)

ปี 2563
8,589
8,501
3,529
41.5
(1,621)
2,717
1,585
ปี 2563
8,796
3,938
4,858

%
100%
45%
55%

ปี 2563
0.202
18.45
0.81
18.01
32.63
0.593
0.165
85
913,919,154.10
9,139,191,541
8,198,942,195

ปี 2562
8,190
8,118
3,126
38.5
(1,769)
1,964
973
ปี 2562
8,722
5,203
3,519

%
100%
60%
40%

ปี 2562
0.139
11.88
1.48
11.16
27.65
0.487
0.1044
78
913,919,154.10
9,139,191,541
7,231,432,657

ปี 2561
8,053
8,027
3,102
38.6
(1,749)
1,901
979
ปี 2561
8,003
3,681
4,322

%
100%
46%
54%

ปี 2561
0.150
12.16
0.85
12.23
22.65
0.662
0.116
77
913,919,154.10
9,139,191,541
6,527,993,958

103

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ตารางสรุปงบการเงินรวม					
ผลการด�ำเนินงานจากงบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำ� หรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอย่างอื่นส�ำหรับปี - สุทธิ
จากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม

ปี 2563

%

8,501.3 100.0%
(4,972.5) -58.5%
3,528.7 41.5%
88.1
1.0%
(777.6) -9.1%
(843.8) -9.9%
(48.9) -0.6%
1,946.5 22.9%
(360.0) -4.2%
1,586.5 18.7%
0.0%

ปี 2562

%

8,117.6
(4,991.2)
3,126.4
72.9
(842.0)
(927.5)
(41.8)
1,388.0
(275.1)
1,112.8
11.6

100.0%
-61.5%
38.5%
0.9%
-10.4%
-11.4%
-0.5%
17.1%
-3.4
13.7%
0.1%

%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
5%
0%
13%
21%
(-8%)
-9%
17%
40%
31%
43%

1,586.5

18.7%

1,124.4

13.9%

41%

1,585.3
1.1

18.6%
0.0%

972.8
140.1

12.0%
1.7%

63%
(-99%)

บริษทั ฯ ได้น�ำ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”) มาจัดท�ำงบการเงินรวม ตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2560 ช่วงปลายปี 2562 บริษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”)
โดยการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของ RCI ผลของ
การท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI ท�ำให้บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ RCI ร้อยละ 84.88 ของหุน้ สามัญช�ำระแล้ว
ทัง้ หมด และปลายเดือนสิงหาคม 2563 บริษทั ฯ ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ได้อกี ร้อยละ 6.99 รวมมีเงินลงทุนในหุน้ RCI ร้อยละ
91.87 ซึง่ ในปี 2562 ทีน่ �ำมาเปรียบเทียบนัน้ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินลงทุนในหุน้ RCI ช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 ร้อย
ละ 6.16 และช่วงเดือนธันวาคม 2562 เป็ นร้อยละ 84.88 ของหุน้ สามัญช�ำระแล้วทัง้ หมด
ผลการด�ำเนินงานปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปี ก่อน มียอดขายสินค้ารวม 8,501.3 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ 383.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 และมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 41.5 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้นร้อยละ 38.5 จาก
ต้นทุนผลิตทีล่ ดลง เนื่องจากราคาค่าก๊าซซึง่ เป็ นต้นทุนพลังงานและเป็ นปั จจัยหลักของต้นทุนผลิตปรับลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 22
และปริมาณการผลิตรวมลดลงร้อยละ 2 รายได้อน่ื รวม เพิม่ ขึน้ 15.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 21 ส่วนหนึ่งจากรายได้คา่ เช่าพืน้ ที่
เพิม่ ขึน้ 33.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 124 เทียบจากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีจำ� นวนสาขาทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้เช่ามากขึน้ 30 สาขาและ
ได้รบั เงินชดเชยเวนคืนทีด่ นิ และอาคารของสาขาอีก 7.3 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายลดลง 64.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 8
จากค่าขนส่งทีล่ ดลง เนื่องจากราคาน�้ำมันดีเซลทีล่ ดลงเฉลีย่ ร้อยละ 18 และปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 รวมถึงได้ทำ� การ
ขนส่งกระเบือ้ งขนาดใหญ่ทม่ี นี ้�ำหนักมากขึน้ ค่าใช้จา่ ยบริหารลดลง 83.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 เนื่องจากงวดเดียวกันปี ก่อนซึง่

มีผลกระทบการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานเพิม่ ขึน้ จากการปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงานซึ่งก�ำหนดให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้างทีถ่ กู เลิกจ้างเพิม่ เติมจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน จ�ำนวน 42.0 ล้านบาท และขาดทุนจากการ
เลิกใช้สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน 6.5 ล้านบาท รวมทัง้ มีการลดค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆตามนโยบายการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 7.1 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 17 เป็ นส่วนของดอกเบีย้ จ่ายในระหว่างงวด และมีสว่ นของดอกเบีย้ จ่ายจาก
การใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 - สัญญาเช่า (TFRS16) เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นรายการเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีด่ นิ
สาขาและสัญญาเช่ารถใช้งานจ�ำนวน 9.2 ล้านบาท ซึง่ ปี ก่อนไม่ม ี ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ 84.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 จาก
ก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีกำ� ไรสุทธิรวม 1,586.5 ล้านบาท ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุมลดลง 139.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 99 เนื่องจากบริษทั ฯได้สว่ นแบ่งก�ำไรมากขึน้ ของการเข้าถือหุน้ ใน RCI เพิม่ ขึน้ เหลือเป็ นก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ทัง้ สิน้ 1,585.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 612.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 63
ฐานะทางการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินรวม
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธ.ค. 63

%

8,795.6 100.0%
2,304.9
26%
6,490.8
74%
3,937.4
45%
3,240.3
82%
697.1
18%
4,858.3
55%

31 ธ.ค. 62

%

8,721.9 100.0%
2,620.8
30%
6,101.1
70%
5,203.0
60%
4,927.1
95%
275.9
5%
3,518.9
40%

%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
1%
(-12%)
6%
(-24%)
(-34%)
153%
38%

สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ� นวน 8,795.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก สินทรัพย์
รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 73.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 จากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลดลง 47.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 40 จากการบริหารเงินสดทีไ่ ด้ดขี น้ึ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ 165.0 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 53 จากการเปลีย่ นนโยบายการขายมาเน้นการขายเงินสดมากขึน้ สินค้าคงเหลือลดลง 74.9 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 3 จากยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ และการบริหารสินค้าคงเหลือทีส่ าขาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ ขึน้
45.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 194 เพือ่ รองรับผูเ้ ช่าทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้รายได้พน้ื ทีเ่ ช่าเพิม่ ขึน้ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้เพิม่ ขึน้ 536.7
ล้านบาทหรือร้อยละ 100 จากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 - สัญญาเช่า (TFRS16) เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ น
รายการเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีด่ นิ สาขาและสัญญาเช่ารถใช้งาน
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ� นวน 3,937.4 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2562
จ�ำนวน 1,265.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ลดลง 1,801.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 45 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารวม
เพิม่ ขึน้ 514.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 100 จากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 - สัญญาเช่า (TFRS16) เมือ่ วันที่ 1 มกราคม
2563 เป็ นรายการเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีด่ นิ สาขาและสัญญาเช่ารถใช้งาน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ� นวน 4,858.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
สิน้ ปี 2562 จ�ำนวน 1,339.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 จาก ทุนหุน้ สามัญทีอ่ อกและรับช�ำระแล้วเพิม่ ขึน้ 96.8 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 13 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ 1,015.9 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 82 จากผูม้ าใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1)
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จ�ำนวน 967,509,538 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.15 บาท ก�ำไรยังไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึน้ 388.3
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14 เพิม่ จากก�ำไรส่วนของบริษทั ฯ ของปี 2563 จ�ำนวน 1,585.3 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ไตรมาสที่ 4/2562 และไตรมาสที่ 1-3/2563 จ�ำนวน 1,187.3 ล้านบาท การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
เพิม่ ขึน้ 115.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากการทีบ่ ริษทั ฯเข้าไปลงทุนในหุน้ สามัญของ RCI เพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 84.88 เมือ่
ณ สิน้ ปี 2562 เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 91.87 ณ สิน้ ปี 2563 ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุมลดลง 56.2 ล้านบาท
หรือร้อยละ 37 จากการทีบ่ ริษทั ฯได้เพิม่ สัดส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ฯในผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย นับเป็ นปี ทบ่ี ริษทั ฯมีผล
ประกอบการดีทส่ี ดุ ตัง้ แต่ทำ� ธุรกิจมา
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี ำ� คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันโดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยเลือกน�ำแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส�
่
ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีป่ ระกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุปอย่างมีเงือ่ นไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ งเหล่านี้
รายได้
ความเสี่ยง
เนื่องจากรายได้เป็ นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญต่องบการเงิน ซึง่ บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าทัง้ ขายให้กบั ลูกค้าจาก
โรงงานและขายผ่านสาขาทีม่ กี ระจายอยูท่ วประเทศไทย
ั่
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญต่อความครบถ้วนและการเกิดขึน้ จริงของรายได้
ทีบ่ นั ทึกโดยเฉพาะรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ของสาขาต่างๆ ซึง่ บริษทั อาศัยการประมวลผลของระบบสารสนเทศ พร้อมทัง้ การกระทบ
ยอดเงินรับจากการขายในแต่ละวัน และการตรวจสอบความมีอยูจ่ ริงของสินค้าคงเหลือสิน้ งวดของแต่ละสาขารวมด้วย
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การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่ งดังกล่าว คือ การท�ำความเข้าใจขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการรับรูร้ ายได้ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั และท�ำการทดสอบระบบการควบคุมภายใน ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ ตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ของรายการขายจากสาขา โดยการกระทบรายงานยอดขายรายวันกับจ�ำนวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั และความมีอยูจ่ ริงของสินค้า
คงเหลือทีม่ อี ยู่ ณ วันสิน้ งวด และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการขายทีเ่ กิดขึน้ จริงกับประมาณการยอดขายทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ฝ่ ายบริหาร
และแนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สินค้าคงเหลือ
ความเสี่ยง
เนื่องจากสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีการจัดเก็บกระจายอยูต่ ามสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
และเป็ นสัดส่วนทีม่ ากกว่าสินค้า
คงเหลือทีโ่ รงงาน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการมีอยูจ่ ริงของปริมาณสินค้าคงเหลือทีม่ อี ยูท่ ส่ี าขาต่างๆ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่ งดังกล่าว คือ การท�ำความเข้าใจและการทดสอบระบบสารสนเทศโดยรวม การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของการบันทึกสินค้าคงเหลือ และสุม่ เลือกตัวอย่างตรวจสอบความครบถ้วนและมีอยูจ่ ริงของสินค้าคงเหลือ
ทัง้ ทีโ่ รงงานและสาขาบางสาขา นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกทีบ่ ริษทั
ว่าจ้างให้เข้าร่วมนับสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือในแต่ละสาขามีประสิทธิผลหรือไม่
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ความเสี่ยง
กลุม่ บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สินค้า
คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั สุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ดังนัน้ ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจใน
การพิจารณาจ�ำนวนค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสินค้าเสือ่ มสภาพและสินค้าเคลือ่ นไหวช้า โดยพิจารณา
จากการวิเคราะห์สนิ ค้าทีเ่ สือ่ มสภาพของแต่ละรายการ ส่วนมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั สุทธิโดยพิจารณาจากราคาตลาด ณ วันสิน้ งวด
การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้รบั ความเชือ่ มันเกี
่ ย่ วกับความเหมาะสมของสมมติฐานทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการค�ำนวณค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้า
โดยเข้าร่วมการตรวจนับสินค้าทีโ่ รงงาน และสาขาบางสาขา สุม่ ทดสอบสินค้า เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าต้นทุนทีบ่ นั ทึกในบัญชีตรงกับ
ใบก�ำกับสินค้า และมีการปั นส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าดังกล่าว เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั
สุทธิ ซึง่ ค�ำนวณจากราคาขายสินค้าภายหลังสิน้ ปี วิเคราะห์ปริมาณสินค้าทีค่ งเหลือและการเคลือ่ นไหวของสินค้า เพือ่ ระบุสนิ ค้า
ทีม่ กี ารหมุนเวียนต�่ำหรือสินค้าทีเ่ สือ่ มสภาพ เป็ นต้น
เรื่องอื่น

งบการเงินของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีแ่ สดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอน่ื ทีอ่ ยูใ่ นส�ำนักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2563
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยูใ่ นรายงานประจ�ำปี นนั ้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจ�ำปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มันต่
่ อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความ
ขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดง
ขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็ นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิ ดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระ
ส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระส�ำคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการ
สมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ ี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่
เกีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของบริษทั ภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรือ่ งอื่นซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผล
ทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และก�ำหนดเป็ นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7305
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

												
งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

		
“ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว”
หมายเหตุ		
“ปรับปรุงใหม่”		
“ปรับปรุงใหม่”

สิ นทรัพย์												
สิ นทรัพย์หมุนเวียน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
70,869,898
117,925,477
50,414,366
92,318,194
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 9
143,514,348
308,527,927
137,170,330
302,397,640
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - บริษทั ย่อย
8
4,944,487
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
10 2,089,410,339 2,164,324,713 1,868,992,879 1,972,947,721
เงินลงทุนทัวไป
่
11
1,063,937
1,063,937
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
11
1,063,937
1,063,937
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย		
29,000,000
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
2,304,858,522 2,620,842,054 2,062,585,999 2,368,727,492
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 		
314,300
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
12
- 2,382,269,843 2,209,800,514
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 		
314,300
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ 13
68,803,921
23,386,201
68,803,921
23,386,201
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
14 5,810,619,587 6,005,487,726 4,337,671,076 4,440,092,274
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
18.1
536,667,178
525,626,601
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
15
12,716,390
17,687,774
12,716,387
17,686,118
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24
48,598,991
35,727,451
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
16
13,052,320
18,453,069
11,574,694
16,772,458
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
6,490,772,687 6,101,056,521 7,338,662,522 6,707,737,565
รวมสิ นทรัพย์		
8,795,631,209 8,721,898,575 9,401,248,521 9,076,465,057
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

		
“ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว”
หมายเหตุ		
“ปรับปรุงใหม่”		
“ปรับปรุงใหม่”

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น											
หนี้ สินหมุนเวียน												
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 17 2,165,000,000 3,966,546,836 2,090,000,000 3,885,084,367
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ 		
785,769,222
857,144,279
417,526,776
530,594,173
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ย่อย
8
- 1,294,315,255 1,035,286,705
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนด
		 ช�ำระภายในหนึ่งปี
18.2
106,084,879
98,387,270
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย		
183,441,794
103,398,744
178,372,657
95,256,510
		 รวมหนี้สนิ หมุนเวียน		
3,240,295,895 4,927,089,859 4,078,601,958 5,546,221,755
หนี้ สินไม่หมุนเวียน						
เงินส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
		 ประเภทไม่จา่ ยสมทบ
19
51,187,752
49,278,480
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
		 ทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
18.2
408,279,187
404,793,666
หนี้สนิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21
197,178,407
190,997,839
83,963,168
81,439,135
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24
32,598,643
30,147,344
32,598,643
30,147,344
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ 		
7,840,238
5,465,148
7,840,238
5,465,148
		 รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน		
697,084,227
275,888,811
529,195,715
117,051,627
รวมหนี้ สิน		
3,937,380,122 5,202,978,670 4,607,797,673 5,663,273,382

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

		
“ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว” “ตรวจสอบแล้ว”
หมายเหตุ		
“ปรับปรุงใหม่”		
“ปรับปรุงใหม่”

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น						
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 0.1 บาท					
		 ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน้ 22
913,919,154
913,919,154
913,919,154
913,919,154
		 ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อกและรับช�ำระแล้ว 						
		 หุน้ สามัญ 8,198,942,195 หุน้ ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2563 และหุน้ สามัญ
		 7,231,432,657 หุน้ ณ วันที่ 31
		 ธันวาคม 2562 		
819,894,220
723,143,266
819,894,220
723,143,266
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ		
2,260,495,649 1,244,610,634 2,260,495,649 1,244,610,634
ก�ำไรสะสม			
		 จัดสรรเพือ่ ส�ำรองตามกฎหมาย
23
81,989,421
72,314,326
81,989,421
72,314,326
		 ยังไม่ได้จดั สรร		
3,178,596,731 2,790,247,827 1,631,071,558 1,373,123,449
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		 (1,578,811,602) (1,463,689,220)
		 รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 		
4,762,164,419 3,366,626,833 4,793,450,848 3,413,191,675
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจควบคุม
96,086,668
152,293,072
		 รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
4,858,251,087 3,518,919,905 4,793,450,848 3,413,191,675
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น		
8,795,631,209 8,721,898,575 9,401,248,521 9,076,465,057
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ก�ำไรขาดทุน:						
รายได้จากการขาย
28
8,501,252,404 8,117,588,347 8,501,252,404 8,117,427,525
ต้นทุนขาย
8,28,30 (4,972,520,302) (4,991,199,424) (5,247,571,959) (5,343,818,928)
ก�ำไรขัน้ ต้น		
3,528,732,102 3,126,388,923 3,253,680,445 2,773,608,597
รายได้อน่ื
29
88,107,108
72,881,623
100,958,963
68,432,030
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
30
(777,608,814) (842,002,104) (690,817,937) (739,237,312)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
30
(843,834,626) (927,493,643) (805,139,543) (872,372,048)
ต้นทุนทางการเงิน		
(48,903,929)
(41,807,253) (44,860,554) (37,307,536)
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้		
1,946,491,841 1,387,967,546 1,813,821,374 1,193,123,731
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
25
(360,006,612) (275,118,714) (358,877,483) (230,671,129)
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี 		
1,586,485,229 1,112,848,832 1,454,943,891
962,452,602
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในงบก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จจากปรับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
11,568,955
13,390,341
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิ จากภาษี
11,568,955
13,390,341
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
1,586,485,229 1,124,417,787 1,454,943,891
975,842,943
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) 						
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่		
1,585,344,686
972,790,726 1,454,943,891
962,452,602
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
1,140,543
140,058,106
				
1,586,485,229 1,112,848,832 1,454,943,891
962,452,602
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่		
1,585,344,686
984,417,419 1,454,943,891
975,842,943
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
1,140,543
140,000,368
				
1,586,485,229 1,124,417,787 1,454,943,891
975,842,943
ก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
27.1
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 		
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก (หน่วย : หุน้ )

				
0.202
0.139
0.185
0.138
7,847,360,860 6,982,820,076 7,847,360,860 6,982,820,076

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
27.2					
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 		
0.192
0.125
0.176
0.124
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก (หน่วย : หุน้ )
8,260,148,462 7,788,100,624 8,260,148,462 7,788,100,624
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องค์ประกอบอืน่
ของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปั นผลจ่าย
26
ส�ำรองตามกฎหมาย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		

การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ใหญ่ในบริษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปั นผลจ่าย
26
ส�ำรองตามกฎหมาย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		

การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ใหญ่ในบริษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		

723,143,266 1,244,610,634
96,750,954 1,015,885,015
819,894,220 2,260,495,649

652,799,396 506,000,000
70,343,870 738,610,634
723,143,266 1,244,610,634

ทีไ่ ม่อยูใ่ น 		
อ�ำนาจควบคุม
รวม

(หน่วย : บาท)

72,314,326
9,675,095
81,989,421

2,790,247,827 (1,463,689,220) 3,366,626,833
- (115,122,382) (115,122,382)
- 1,112,635,969
1,585,344,686
- 1,585,344,686
(1,187,320,687)
- (1,187,320,687)
(9,675,095)
3,178,596,731 (1,578,811,602) 4,762,164,419

152,293,072
(57,346,947)
1,140,543
96,086,668

3,518,919,905
(172,469,329)
1,112,635,969
1,586,485,229
(1,187,320,687)
4,858,251,087

65,280,000 2,548,833,458 (79,131,865) 3,693,780,989 628,002,152 4,321,783,141
- (1,384,557,355) (1,384,557,355) (615,709,448) (2,000,266,803)
- 808,954,504
- 808,954,504
- 984,417,419
- 984,417,419 140,000,368 1,124,417,787
- (735,968,724)
- (735,968,724)
- (735,968,724)
7,034,326
(7,034,326)
72,314,326 2,790,247,827 (1,463,689,220) 3,366,626,833 152,293,072 3,518,919,905

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

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

งบการเงิ นรวม

																

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

652,799,396
70,343,870
723,143,266
723,143,266
96,750,954
819,894,220

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ		
เงินปั นผลจ่าย
26
ส�ำรองตามกฎหมาย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ		
เงินปั นผลจ่าย
26
ส�ำรองตามกฎหมาย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
1,244,610,634
1,015,885,015
2,260,495,649

506,000,000
738,610,634
1,244,610,634
72,314,326
9,675,095
81,989,421

65,280,000
7,034,326
72,314,326

1,373,123,449
1,454,943,891
(1,187,320,687)
(9,675,095)
1,631,071,558

1,140,283,556
975,842,943
(735,968,724)
(7,034,326)
1,373,123,449

					
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
		
ทุนเรือนหุน้ ที่
ส่วนเกิน
ส�ำรองตาม
หมายเหตุ
รับช�ำระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
กฎหมาย 		
ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

											
											

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3,413,191,675
1,454,943,891
1,112,635,969
(1,187,320,687)
4,793,450,848

2,364,362,952
975,842,943
808,954,504
(735,968,724)
3,413,191,675

รวม

(หน่วย : บาท)

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมด�ำเนิ นงาน					
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
1,946,491,841 1,387,967,546 1,813,821,374 1,193,123,731
ปรับปรุงก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน 					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง 129,615,973 (17,585,660) 129,769,373 (29,652,173)
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - บริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
- (4,944,488)
สินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
75,273,382 (199,372,930) 103,954,842 (185,684,685)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
(1,326) (2,506,400)
(204,310) (1,956,500)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) (72,463,696) (75,034,607) (108,700,717) (2,886,576)
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
- 259,028,550 41,066,692
ส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพประเภท
		 ไม่จา่ ยสมทบ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(578,435) (4,247,564)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2,375,089
3,652,167
2,375,089
3,652,168
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
722,481,045 533,932,653 532,902,583 380,639,254
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
(540,332)
30,955
(480,000)
183,290
โอนกลับค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
(359,008)
(847,626)
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
252,279
1,025,303
237,614 (3,602,199)
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
37,112
36,640
7,350
(4,915)
รายได้จากเงินปั นผล
(31,430)
(31,430)
ดอกเบีย้ รับ
(1,691,237)
(511,790)
(227,509)
(424,623)
ดอกเบีย้ จ่าย
48,903,929
41,807,253 44,860,553 37,307,536
ส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
2,487,707
2,545,687
ค่าเผือ่ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
12,966,058
54,261,793
6,655,052 23,592,296
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
24,144
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน)
		 ก่อนภาษีเงินได้
918,727,110 337,178,588 965,233,982 262,229,565
กระแสเงิ นสุดสุทธิ ได้มาจากการด�ำเนิ นงาน
2,865,218,951 1,725,146,134 2,779,055,356 1,455,353,296
จ่ายภาษีเงินได้
(290,383,802) (255,874,606) (273,310,037) (249,650,463)
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการช�ำระ
(794,493) (1,288,267)
(794,493)
(806,133)
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมด�ำเนิ นงาน
2,574,040,656 1,467,983,261 2,504,950,826 1,204,896,700
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน								
ซือ้ สินทรัพย์
(420,152,979) (1,115,757,274) (328,150,184) (881,204,951)
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(2,413,098)
(4,227,879)
(2,413,098)
(4,227,879)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
3,593,771
45,733,004
1,275,494
23,369,888
เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
754,637
754,637
เงินสดรับดอกเบีย้
1,691,237
511,790
227,509
424,623
เงินปั นผลรับ
31,430
31,430
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษทั ย่อย
(172,469,329) (2,000,266,803) (172,469,329) (2,000,266,803)
กระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
(589,718,968) (3,073,221,095) (501,529,608) (2,861,150,485)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น					
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
12,731,000,000 13,669,546,836 12,411,000,000 13,058,084,367
ช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (14,532,546,836) (12,108,871,576) (14,206,084,367) (11,463,000,000)
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั อืน่
29,000,000
จ่ายดอกเบีย้
(44,488,150)
(36,348,021) (43,215,860) (34,570,732)
จ่ายเงินปั นผล
(1,187,320,687) (735,968,724) (1,187,320,687) (735,968,724)
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
1,112,635,969
808,954,504 1,112,635,969
808,954,504
ช�ำระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
(139,657,563)
- (132,340,101)
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิ จกรรมจัดหาเงิ น
(2,031,377,267) 1,597,313,019 (2,045,325,046) 1,633,499,415
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้
(ลดลง) - สุทธิ

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

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

(7,924,815)
125,850,292
117,925,477

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

(22,754,370)
115,072,564
92,318,194

ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม					
รายการที่ไม่ใช่เงิ นสด :					
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
514,364,066
503,180,936
-

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหาชนตัง้ แต่ปี 2535 บริษทั ด�ำเนินธุรกิจหลัก
ในด้านอุตสาหกรรมผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง บริษทั และบริษทั ย่อยมีทอ่ี ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนคือเลขที่ 37/7
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื กลุม่ ครอบครัว แสงศาสตรา

บริษทั มีโรงงานตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 54/8 หมูท่ ่ี 3 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี และบริษทั ย่อยมี
โรงงานตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 3/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหนองไข่น้�ำ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี และ เลขที่ 54/7 หมูท่ ่ี 3
ถนนสุวววณศร ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินและการน�ำเสนองบการเงิน

2.1
		
		
		
		

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

		
		

งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรือ่ งทีอ่ ธิบาย
ในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป

		
		
		
		

การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ี
ส�ำคัญและการใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหารซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ
กิจการเปิ ดเผยเรือ่ งการใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม่ ี
นัยส�ำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

		
		

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณีทม่ี เี นื้อความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2
		
		
		
		
		
		

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีป่ ั จจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจน�ำมา
ซึง่ ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่ วกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สนิ
และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือ่ สถานการณ์
มีการเปลีย่ นแปลง

2.3 เกณฑ์ในการน�ำเสนองบการเงิ นรวม
		 ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั มีอำ� นาจ
			 ควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียง ดังนี้
		
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
				 ชือ่ บริษทั
ลักษณะธุรกิจ
2563
2562
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั โดยตรง			
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
96.83
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) (“RCI”)
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
91.87
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)		
บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนด์ไทล์ จ�ำกัด
(“RABT”)		
หยุดด�ำเนินกิจการ
100
			
			
		

96.83
84.88

100

เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯได้เข้าท�ำธุรกรรมการซือ้ หุน้ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4.00 บาท จ�ำนวน 43.11 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 172.44 ล้านบาท

ข) รายการบัญชีกบั บริษทั ย่อยทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู หักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

		 ค) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับทีใ่ ช้สำ� หรับรายการบัญชีทเ่ี หมือนกันหรือ
			 เหตุการณ์ทางบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกันส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ง) สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายได้รวมของบริษทั ย่อยส�ำหรับปี สน้ิ สุด
			 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คิดเป็ นอัตราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปได้ดงั นี้ :
				
				
				

สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
2563
2562

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

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
2563
2562

23

23

25

28

12

12

12

14

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1
		
		
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริษทั และบริษทั ย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะ
เวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ีไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั
และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซง่ึ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่องมือทางการเงิ น
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารค�ำนวณการด้อยค่าของ
เครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน

		 การน�ำมาตรฐานกลุม่ นี้มาถือปฏิบตั มิ ผี ลกระทบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยจากรายการดังต่อไปนี้
		 - การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน - บริษทั และ
			 บริษทั ย่อยวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน และจัดประเภทเงิน
			 ลงทุนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยผูบ้ ริหารของบริษทั และ
			 บริษทั ย่อยได้ประเมินและพิจารณาแล้วว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
			 ของเงินลงทุนแล้ว ดังนัน้ การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มผี ลกระทบต่อการ
			 ปรับปรุงก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
		 - การรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิต – บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อ
			 สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำ� เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ทม่ี กี ารด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ ก่อน บริษทั และบริษทั ย่อย
			 จะใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสำ� หรับลูกหนี้การค้า โดยผูบ้ ริหาร
			 ของบริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาแล้วว่าการรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
			 สาระส�ำคัญให้มกี ารปรับปรุงก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
		 บริษทั และบริษทั ย่อยน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั โิ ดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการน� ำมาตรฐาน
		 การรายงานทางการเงินกลุม่ นี้มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรกโดย ปรับปรุงกับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
		 ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
		

ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ� หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่าต�่ำ

		
		

การบัญชีสำ� หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

		
		
		

บริษทั และบริษทั ย่อยน�ำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั โิ ดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการน�ำมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรกโดยการปรับปรุงกับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปี ก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ

		

ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

		
		
		
		
		
		

แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส�
่
ำหรับทางเลือกเพิ่ มเติ มทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส�
่
ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทาง
บัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ลดผลกระทบในบางเรือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือ่ ให้
เกิดความชัดเจนในวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในช่วงเวลาทีย่ งั มีความไม่แน่นอนเกีย่ วกับสถานการณ์ดงั กล่าว

		
		
		

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ รี อบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		 บริษทั และบริษทั ย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส�
่
ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
		 - เลือกทีจ่ ะไม่ตอ้ งน�ำข้อมูลทีม่ กี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผล
			 ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผล
			 ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
		 - เลือกทีจ่ ะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่
			 1 มกราคม 2563
		 - เลือกทีจ่ ะไม่น�ำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชีข้ องการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
			 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
3.2
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ซึง่ จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน

		
		

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ น�ำมาตรฐาน
กลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษทั และบริษทั ย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือ
ทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ใิ นระหว่างปี ปัจจุบนั โดยกิจการ
ได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว และไม่ปรับย้อนหลัง งบการเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ไิ ม่มผี ลกระทบต่อก�ำไรสะสมต้นปี 2563
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้

				
				

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก

(หน่วย: บาท)

					
มาตรฐานการรายงาน
				
31 ธันวาคม 2562
ทางการเงิน
มาตรฐานการ
1 มกราคม 2563
					
กลุม่ เครือ่ งมือทาง รายงานทางการเงิน
					
การเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐานะการเงิ น				
สิ นทรัพย์				
สิ นทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
1,063,937
เงินลงทุนทัวไป
่
1,063,937
(1,063,937)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
314,300
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
629,070,991
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
314,300
(314,300)
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น				
หนี้ สินหมุนเวียน				
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
145,530,485
หนี้ สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
483,540,506
				

1,063,937
314,300
629,070,991
-

145,530,485
483,540,506

				
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก

(หน่วย: บาท)

					
มาตรฐานการ
				
31 ธันวาคม 2562 รายงานทางการเงิน มาตรฐานการ
1 มกราคม 2563
					
กลุม่ เครือ่ งมือ รายงานทางการเงิน
					
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐานะการเงิ น				
สิ นทรัพย์				
สิ นทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
1,063,937
เงินลงทุนทัวไป
่
1,063,937
(1,063,937)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
614,540,460
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น				
หนี้ สินหมุนเวียน				
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
138,032,151
หนี้ สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
476,448,309

1,063,937
614,540,460

138,032,151
476,448,309

		 ก) เครื่องมือทางการเงิ น
			 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามทีก่ �ำหนดในมาตรฐานการ
			 รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
				

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

			
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
					
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่าตาม
					
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
หลักการ
				
ราคาทุน
บัญชีเดิม มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน ก�ำไรขาดทุน
			
ก�ำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจ�ำหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
117,925,477
- 117,925,477 117,925,477
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 308,527,927
- 308,527,927 308,527,927
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ 					
- เงินลงทุนทัวไป
่
1,063,937
1,063,937
- 1,063,937
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 					
- เงินลงทุนระยะยาวอืน่
314,300
314,300
314,300
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
427,831,641
1,378,237
- 426,453,404 427,831,641
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

			
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
					
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่าตาม
					
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
หลักการ
				
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรมผ่
า
น
ก�ำไรขาดทุน
ราคาทุน
บัญชีเดิม
ก�ำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจ�ำหน่าย
รวม
			
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
92,318,194
- 92,318,194 92,318,194
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 302,397,640
- 302,397,640 302,397,640
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ 					
- เงินลงทุนทัวไป
่
1,063,937
1,063,937
- 1,063,937
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
395,779,771
1,063,937
- 394,715,834 395,779,771
			
			

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่ได้กำ� หนดให้หนี้สนิ ทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

		 ข)
			
			
			
			
			
			

สัญญาเช่า
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูห้ นี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าส�ำหรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายช�ำระตาม
สัญญาเช่าทีเ่ หลืออยูค่ ดิ ลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และส�ำหรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูม้ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีน่ �ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั คิ รัง้ แรก

				

งบการเงินรวม

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเ่ ปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
690,441,052
หัก: ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่
สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต�่ำ	
(2,995,743)
บวก : สิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า
20,353,762
หัก: อืน่ ๆ		
(32,608,167)
หัก: ดอกเบีย้ จ่ายรอตัดบัญชี
(46,119,913)
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
629,070,991
หนี้สนิ สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
629,070,991
		
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย		
หนี้สนิ สัญญาเช่าหมุนเวียน
145,530,485
หนี้สนิ สัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
483,540,506
				
629,070,991

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
673,797,378
(1,200,289)
20,353,762
(32,608,167)
(45,802,224)
614,540,460
614,540,460
138,092,151
476,448,309
614,540,460

		
		

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีด่ นิ 			
ยานพาหนะ		
รวมสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

553,779,052
75,291,939
629,070,991

553,779,052
60,761,408
614,540,460

5. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1
		
		
		
		
		

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมือ่ มี
การส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ่ ด้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหัก
ประมาณการส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
รายได้อน่ื และค่าใช้จา่ ยอืน่ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากเงินปั นผล รับรูเ้ ป็ นรายได้เมือ่ มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลทีป่ ระกาศจ่าย

5.2 เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึง่ ไม่ม ี
		 ข้อจ�ำกัดในการใช้) และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นเงินสดทีแ่ น่นอนเมือ่ ครบก�ำหนด ซึง่ มีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าน้อย
5.3 ลูกหนี้ การค้า
		 ลูกหนี้การค้า แสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูล้ กู หนี้การค้าเริม่ แรกด้วยจ�ำนวนของสิง่ ตอบแทน
		 ทีป่ ราศจากเงือ่ นไขการได้รบั ช�ำระ
5.4
		
		
		
		
		

สิ นค้าคงเหลือ
บริษทั และบริษทั ย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาต้นทุนมาตรฐานหรือมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
จะต�่ำกว่า ต้นทุนมาตรฐานมีคา่ ใกล้เคียงกับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงตามวิธรี าคาทุนถัวเฉลีย่ เคลือ่ นที่ มูลค่าสุทธิทค่ี าดว่า
จะได้รบั หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ ทีจ่ ะผลิตให้เสร็จ และค่าใช้จา่ ย
อืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ ให้ขายสินค้านัน้ ได้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายการตัง้ ส�ำรองเพือ่ ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เมือ่
สินค้านัน้ เก่าหรือเสือ่ มสภาพ โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดีต

5.5
		
		
		
		

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายหากมูลค่าตามบัญชีทจ่ี ะได้รบั คืน
ส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สนิ ทรัพย์นนั ้ ต่อไป และจะต้องมีไว้เพือ่ ขายในทันทีในสภาพปั จจุบนั และ
การขายต้องมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูงมากการขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงือ่ นไขในการรับรูร้ ายการ
เป็ นการขายทีเ่ สร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันทีจ่ ดั ประเภทสินทรัพย์

		
		

บริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายด้วยจ�ำนวนทีต่ ่�ำกว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย

127

5.6
		
		
		
		

เงิ นลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธรี าคาทุน และบริษทั จะบันทึก
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดทีม่ กี ารจ�ำหน่ ายเงินลงทุนนัน้
กรณีทม่ี สี งิ่ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทั จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และบริษทั จะรับรูร้ ายได้เงินปั นผลเมือ่ มีการประกาศจ่ายจากบริษทั ย่อย

		
		
		
		

ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังคงมีอำ� นาจควบคุมบริษทั ย่อย บริษทั ปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมเช่นเดียวกัน
กับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซือ้ หรือราคาขายจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนใน
บริษทั ย่อย กับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีล่ ดลงหรือเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ

5.7
		
		
		
		

เครื่องมือทางการเงิ น
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ำ
รายการเฉพาะในกรณีทเ่ี ป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับลูกหนี้การค้าทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บริษทั และบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ

		
		
		
		
		

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั และบริษทั ย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ และสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน

		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
บริษทั และบริษทั ย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินนัน้ เพือ่ รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือ่ นไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ทีเ่ ป็ นการรับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทัง้ นี้
ผลก�ำไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการ การเปลีย่ นแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรูใ้ นส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุน

		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงสุทธิของมูลค่ายุตธิ รรมในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ทัง้ นี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ค้า เงินลงทุนใน
ตราสารทุนซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ กี ระแสเงินสดทีไ่ ม่ได้รบั ช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อน่ื ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		
		
		
		
		
		
		
		

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์ บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกส�ำหรับหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนการท�ำรายการ และจัดประเภทหนี้สนิ ทางการเงินเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย โดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ ผลก�ำไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินและ
การตัดจ�ำหน่ายตามวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงจะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน โดยการค�ำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ค�ำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถ่ อื เป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ค่าตัดจ�ำหน่ายตามวิธี
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
บริษทั และบริษทั ย่อยอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน เพือ่ เป็ นการขจัด
หรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรูร้ ายการอย่างมีนยั ส�ำคัญ (บางครัง้ เรียกว่าการไม่จบั คูท่ างบัญชี)

		
		
		
		
		
		
		
		
		

การตัดรายการของเครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือ่ สิทธิทจ่ี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั ้ ได้สน้ิ สุดลง หรือ
ได้มกี ารโอนสิทธิทจ่ี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั ้ รวมถึงได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมด
ของสินทรัพย์นนั ้ หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั ้ แม้วา่ จะไม่มกี ารโอนหรือไม่ได้คงไว้ซง่ึ ความเสีย่ งและผล
ตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั ้
บริษทั และบริษทั ย่อยตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินก็ต่อเมือ่ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนี้สนิ นัน้ แล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนัน้ หรือมีการสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็ น
หนี้สนิ ใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�ำหนดของหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่
อย่างเป็ นสาระส�ำคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สนิ เดิมและรับรูห้ นี้สนิ ใหม่ โดยรับรูผ้ ลแตกต่างของมูลค่าตาม
บัญชีดงั กล่าวในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		
		
		
		
		
		

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับลูกหนี้การค้า
ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั และบริษทั ย่อยจึงไม่มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งทาง
ด้านเครดิต แต่จะรับรูค้ า่ เผือ่ ผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดย
อ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่ วกับ
ลูกหนี้นนั ้ และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชี เมือ่ กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

		
		
		

การหักกลบของเครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินจะน�ำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อ
เมือ่ กิจการมีสทิ ธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจ�ำนวนเงินทีร่ บั รู้ และกิจการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะช�ำระ
ด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับสินทรัพย์และช�ำระหนี้สนิ พร้อมกัน
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5.8 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการท�ำรายการ หลังจากนัน้ บริษทั
		 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
		 ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
		 ประมาณ ดังนี้
						
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง			
20 ปี
						
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สำ� นักงาน		
5 ปี
		
		
		

ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
บริษทั รับรูผ้ ลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในปี ทต่ี ดั รายการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนออกจากบัญชี

5.9
		
		
		

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

		
		
		

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

						
						
						
						
		
		

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง			
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์			
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สำ� นักงาน		
ยานพาหนะ
		

1 - 52 ปี
5 - 20 ปี
1 - 20 ปี
5 ปี

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

5.10 ต้นทุนการกู้ยืม
		 ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใ่ี ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทต่ี อ้ งใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้อยูใ่ น
		 สภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู น�ำไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั ้ จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้
		 ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้
		 และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้
5.11 สัญญาเช่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
		 บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
		 หักค่าเสือ่ มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่
		 ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวนเงินของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริม่ แรก ต้นทุน
		 ทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่
		 มีผล และหักด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ ด้รบั

		
		
		
		

หากบริษทั และบริษทั ย่อยไม่มคี วามเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษทั และบริษทั ย่อยเมือ่ สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือ่ มราคาโดยวิธเี ส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริม่ มีผลจนถึงวันสิน้ สุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้หรือสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่
วันใดจะเกิดขึน้ ก่อน

		
		
		
		
		

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูห้ นี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึน้ โดยสะท้อนดอกเบีย้
จากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าทีจ่ า่ ยช�ำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

		
		

สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต�ำ่
จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล หรือ
สัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต�่ำ จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

5.12 สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
		 สินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
		 ทีไ่ ม่มตี วั ตน ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี
5.13 สิ นทรัพย์รอการขายและสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
		 สินทรัพย์รอการขายส่วนทีเ่ ป็ นทีด่ นิ ทีย่ ดึ ครองจากลูกหนี้แสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
		 สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้งานทีเ่ ป็ นเครือ่ งจักรเก่าแสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษทั
		 และบริษทั ย่อยจะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวด
		 บัญชีทเ่ี กิดขึน้
5.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
		 บริษทั และบริษทั ย่อยจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีข้ องสินทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ มีการด้อยค่า บริษทั
		 และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่า
		 จะได้รบั คืน บริษทั และบริษทั ย่อยปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นนั ้ ลดลงให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน และรับรู้
		 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของ
		 สินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั ้ แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า
5.15 รายการบัญชีที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
		 รายการบัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการยอดคงเหลือ
		 ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีใ่ นรายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
		 แลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
5.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
		 ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
		 บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็ น
		 ค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินส�ำรองเผือ่ เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ย่อยได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพชนิดไม่ตอ้ งจ่ายสมทบโดยพนักงาน บริษทั ย่อยตัง้ ส�ำรองเข้ากองทุนซึง่
บริษทั ย่อยบริหารเองในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี ของเงินเดือน ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ย่อย พนักงานจะได้
รับคืนส่วนทีบ่ ริษทั ย่อยสมทบพร้อมผลประโยชน์เมือ่ ลาออกจากงาน

		
		
		

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

		
		
		
		
		
		
		
		

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษทั
และบริษทั ย่อยตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึง่ ค�ำนวนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงอัตราเงินเดือนและค่าแรงและอืน่ ๆ ในการค�ำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั ้ จ�ำนวนในก�ำไรหรือขาดทุนทันทีทม่ี กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมือ่
กิจการรับรูต้ น้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง

5.17 ภาษี เงิ นได้
		 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปี ทร่ี บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบนั
		 ทีไ่ ม่ได้รบั รูใ้ นงบก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือส่วนทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
		
		
		
		

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทค่ี าดว่าจะจ่ายช�ำระหรือทีเ่ รียกร้องสิทธิได้ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปี
ทีต่ อ้ งเสียภาษี ซึง่ แตกต่างจากก�ำไรขาดทุนทีป่ รากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผล
บังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ซึง่ รวมรายการการปรับปรุงทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับรายการในปี ก่อนๆ

		
		
		
		
		
		
		
		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สนิ กับจ�ำนวนทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้สำ� หรับการค�ำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ� นวณโดยใช้อตั ราภาษีทค่ี าดว่า
จะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมื
่
อ่ มีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษทั มีสทิ ธิตาม
กฎหมายทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั เมือ่ ภาษีเงินได้น้ี
ประเมินโดยกรมสรรพากรด้วยยอดสุทธิ หรือเมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะครบ
ก�ำหนดทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงในเวลาเดียวกัน

5.18 บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
		 บริษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
		 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระส�ำคัญกับ
		 บริษทั ผูบ้ ริหารคนส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนและก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
		 ของบริษทั
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		 มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนี้สนิ ให้ผอู้ น่ื
		 โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั
		 และบริษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึง่ มาตรฐาน
		 การรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
		 ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั
		 และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
		 ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ
		 ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
		 สามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ �ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
			
		
		
		
		
		

ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็ นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของ
มูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้
ประจ�ำ

5.20 การจ่ายเงิ นปันผล
		 เงินปั นผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซง่ึ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการ ได้อนุมตั กิ ารจ่าย
		 เงินปั นผล
5.21 ก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
		 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิดว้ ยจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วในระหว่างปี
		 โดยถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก
5.22 ส่วนงานด�ำเนิ นงาน
		 ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุม่ บริษทั (ผูม้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
		 ด�ำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนงานด�ำเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบั การปั นส่วนอย่าง
		 สมเหตุสมผล
5.23 การใช้ประมาณการทางการบัญชี
		 ในการจัดท�ำงบการเงิน ฝ่ ายบริหารใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
		 ของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการ และ
		 ข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ท�ำโดยฝ่ ายบริหาร
133

5.24
		
		
		
		

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

6. ประมาณการทางการบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ
และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

6.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำ� คัญ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดลุ ยพิ นิจ
		 6.1.1 การก�ำหนดอายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ สี ทิ ธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
			
บริษทั และบริษทั ย่อยก�ำหนดอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลา
			
ตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้สทิ ธิเลือกนัน้ และ
			
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิเลือกนัน้
			
ฝ่ ายบริหารจ�ำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทั และบริษทั ย่อยมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผล
			
หรือไม่ทจ่ี ะใช้สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณา
			
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีท่ ำ� ให้เกิดสิง่ จูงใจในทางเศรษฐกิจส�ำหรับบริษทั และบริษทั ย่อย
			
ในการใช้สทิ ธิเลือกนัน้ ภายหลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่ามีผล บริษทั และบริษทั ย่อยจะประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าใหม่
			
หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทม่ี นี ยั ส�ำคัญซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุ
			
สมผลทีจ่ ะใช้สทิ ธิเลือก
		 6.1.2
			
			
			
			

อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่
ในกรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยไม่สามารถระบุอตั ราดอกเบีย้ ตามนัยในสัญญาเช่า บริษทั และบริษทั ย่อยได้ใช้
อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ในการบันทึกหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ทีใ่ ช้เป็ น
อัตราดอกเบีย้ ทีอ่ า้ งอิงกับข้อมูลอัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ ส่ี งั เกตได้ของผูเ้ ช่า อันดับความน่าเชือ่ ถือทางด้านเครดิต
ของผูเ้ ช่า ข้อมูลของหลักประกัน และอายุของสัญญาเช่า เป็ นต้น

		 6.1.3
			
			
			
			
			
			

ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริหารจ�ำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ทค่ี งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดการณ์ไว้ของกลุม่ ลูกค้าทีม่ ี
ความเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในอนาคต

		 6.1.4
			
			
			

ค่าเผือ่ ส�ำหรับสินค้าทีเ่ คลือ่ นไหวช้า และเสือ่ มคุณภาพ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ประมาณการค่าเผือ่ ส�ำหรับสินค้าทีเ่ คลือ่ นไหวช้า และเสือ่ มคุณภาพเพือ่ ให้สะท้อนถึง
การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้ จะพิจารณาโดยผูบ้ ริหารจากการหมุนเวียนและการ
เสือ่ มสภาพของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

		 6.1.5
			
			
			
			
			
			
			

มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ ขายคล่อง ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
เครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองได้
มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงินในระยะยาว ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงของ
สมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม

		 6.1.6
			
			
			
			
			
			

ค่าเสือ่ มราคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน ฝ่ ายบริหารจ�ำเป็ นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งาน (ถ้ามี)
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้

		 6.1.7
			
			
			
			
			
			

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึง่ ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ�ำนวนเงินเดือนทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคต อัตรามรณะและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก�ำหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริหารได้
พิจารณาถึงอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตาราง
อัตรามรณะทีเ่ ปิ ดเผยทัวไปในประเทศ
่
อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจ
แตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้

		 6.1.8
			
			
			
			

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูโ้ ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท�ำก�ำไรทาง
ภาษีในอนาคตของบริษทั และบริษทั ย่อยทีน่ �ำมาหักกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้
ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจ�ำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความ
ไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร

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

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

เงินสด			
6,509,206
5,576,704
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากกระแสรายวัน
20,649,356 35,668,545
เงินฝากออมทรัพย์
43,711,336 76,680,228
รวม			
70,869,898 117,925,477

6,357,206

5,347,719

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

28,032,098
58,938,377
92,318,194

เงินฝากออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ตามอัตราทีธ่ นาคารก�ำหนด

8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

				 ชือ่
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด *
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน) (“RCI”)
บริษทั โรแยล เอเซียบริค แอนด์ไทล์ จ�ำกัด
(“RABT”)
นายมนต์รกั แสงศาสตรา
นายมารุต แสงศาสตรา

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
จ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง
หยุดด�ำเนินกิจการ

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดย RCI

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทใ่ี ห้บริษทั เช่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทใ่ี ห้บริษทั เช่า

กรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย

* บริษทั ย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และอยูใ่ นขัน้ ตอนการช�ำระบัญชี
และจ่ายคืนทุนให้แก่บริษทั บริษทั จึงเปลีย่ นแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
ภายใต้สนิ ทรัพย์หมุนเวียน
เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯได้เข้าท�ำธุรกรรมการซือ้ หุน้ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) โดย
คิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4.00 บาท จ�ำนวน 43.11 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 172.44 ล้านบาท

รายการบัญชีทส่ี ำ� คัญกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้
		
(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
				
นโยบายการก�ำหนดราคา
2563
2562
2563
2562

ค่าขายวัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทุน
3,437,539
3,609,647
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทุน
- 11,624,524 17,932,728
		 รวม			
- 15,062,063 21,542,375
					
รายได้คา่ เช่าส�ำนักงานและสาขา					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
720,000
720,000
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
720,000
720,000
บริษทั โรแยล เอเซียบริค
แอนด์ ไทล์ จ�ำกัด
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
144,000
144,000
		 รวม			
1,584,000
1,584,000
					
รายได้คา่ บริหารงาน					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนละ 1,100,000 บาท
- 13,200,000 12,000,000
					
รายได้คา่ เช่าเครือ่ งจักร					
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
800,000
					
รายได้คา่ ขนส่ง					
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทุน
- 52,489,080 50,768,672
					
ค่าซือ้ สินค้า					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
ราคาทีแ่ ข่งขันได้ในตลาด
และราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต
- 2,140,567,920 2,251,228,257
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทีแ่ ข่งขันได้ในตลาด
และราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต
- 1,010,280,912 1,156,156,262
				
		 รวม			
- 3,150,848,832 3,407,384,519
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นโยบายการก�ำหนดราคา
					

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ค่าซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาทุน
2,713,076
บริษทั โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ราคาทุน
3,408,567
		 รวม			
6,121,643
					
ค่าจ้างบริหารคลัง					
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้
จ�ำกัด (มหาชน)
เดือนละ 330,000 บาท
3,960,000
					
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร					
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน		
51,216,486 51,007,762 27,577,709
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
232,445
160,531
183,842
		 รวม			
51,448,931 51,168,293 27,761,551
ยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
				
					

งบการเงินรวม
2563
2562

2,428,339
4,624,176
7,052,515

3,600,000
29,533,531
130,032
29,663,563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ย่อย				
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
- 1,144,771,545
991,618,041
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
149,543,710
43,668,664
		 รวม			
- 1,294,315,255 1,035,286,705
				
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - บริษทั ย่อย				
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
4,944,487
				
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า				
นายมนต์รกั แสงศาสตรา และ				
นายมารุต แสงศาสตรา		
108,300,400
108,300,400
				
หนี้สนิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
ผูบ้ ริหารส�ำคัญ				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
2,493,567
1,642,987
2,024,986
1,366,875

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
ประกอบด้วย

				
					

งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้า		
117,386,566
216,156,260
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
(1,301,988)
(1,781,988)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
116,084,578
214,374,272
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
27,694,216
94,478,433
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
(264,446)
(324,778)
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
27,429,770
94,153,655
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
143,514,348
308,527,927
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ�ำแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
				
					

งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนี้การค้า				
ค้างช�ำระไม่เกิน 90 วัน
115,116,406
212,094,824
ค้างช�ำระมากกว่า 90 วัน ถึง 120 วัน
211,032
ค้างช�ำระมากกว่า 120 วัน ถึง 180 วัน
154,756
377,369
ค้างช�ำระมากกว่า 180 วัน ถึง 365 วัน
504,722
484,469
ค้างช�ำระมากกว่า 365 วัน
1,610,682
2,988,566
		 รวม		
117,386,566
216,156,260
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
(1,301,988)
(1,781,988)
		 สุทธิ		
116,084,578
214,374,272

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
117,386,566
(1,301,988)
116,084,578
21,085,752
21,085,752
137,170,330

216,156,260
(1,781,988)
214,374,272
88,023,368
88,023,368
302,397,640

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
115,116,406
154,756
504,722
1,610,682
117,386,566
(1,301,988)
116,084,578

212,094,824
211,032
377,369
484,469
2,988,566
216,156,260
(1,781,988)
214,374,272

บริษทั ให้สนิ เชือ่ ทางการค้าแก่ลกู ค้าปกติทวไปประมาณ
ั่
7 - 75 วัน
บริษทั ย่อยให้สนิ เชือ่ ทางการค้าแก่ลกู ค้าปกติทวไปประมาณ
ั่
7 - 60 วัน
ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
				
ยอดยกมาต้นปี 		
(2,106,766)
(2,075,812)
(1,781,988)
(1,598,698)
เพิม่ ขึน้ 			
(343,290)
(343,290)
ลดลง			
540,332
312,336
480,000
160,000
ยอดคงเหลือสิน้ ปี 		
(1,566,434)
(2,106,766)
(1,301,988)
(1,781,988)
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10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
				
					

				

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

งบการเงินรวม
2563
2562
1,867,526,011
36,210,800
82,619,731
113,775,000
855,402
2,100,986,944
(11,576,605)
2,089,410,339

1,920,750,890
39,160,168
97,407,674
113,921,705
5,019,889
2,176,260,326
(11,935,613)
2,164,324,713

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,792,360,719
16,200,032
22,670,499
37,705,495
56,134
1,868,992,879
1,868,992,879

ในระหว่างปี รายการเคลือ่ นไหวของค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มล้าสมัย มีดงั ต่อไปนี้
				
					

งบการเงินรวม
2563
2562

ยอดยกมาต้นปี 		
เพิม่ ขึน้ 			
ลดลง			
ยอดคงเหลือสิน้ ปี 		

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

				

1,889,681,072
15,859,732
25,966,588
39,780,237
1,660,092
1,972,947,721
1,972,947,721

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

12,783,239
(847,626)
11,935,613

-

-

ในระหว่างปี 2563 บริษทั ย่อยได้โอนกลับค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าล้าสมัยจ�ำนวน 0.36 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าดังกล่าว มีการ
พิจารณาโดยผูบ้ ริหารว่าสินค้ายังไม่มกี ารเสือ่ มสภาพและบริษทั ย่อยได้มกี ารเบิกไปใช้เพือ่ การผลิตแล้ว โดยบันทึกรายการ
โอนกลับดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี (2562 : 0.85 ล้านบาท)
ต้นทุนสินค้าทีบ่ นั ทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
					
ต้นทุนขายสินค้า		
กลับรายการค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
ต้นทุนขาย		

งบการเงินรวม
2563
2562
4,972,879,310
(359,008)
4,972,520,302

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนทั่วไป

4,992,047,050
(847,626)
4,991,199,424

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
5,247,571,959
5,247,571,959

5,343,818,928
5,343,818,928

ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ /เงินลงทุนทัวไป
่ ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
								งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนร้อยละ
จ�ำนวนเงิน		
		
ของการลงทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
						
บริษทั เวิลด์ไวด์ เซรามิค จ�ำกัด
1,000
1,000
99.93
99.93
1,064
1,064

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงยอดคงเหลือตามวิธรี าคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		
และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
			
สัดส่วนร้อยละ		
ชือ่ บริษทั
ทุนช�ำระแล้ว
ของการลงทุน
จ�ำนวนเงิน
เงินปั นผลรับ
				
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(มหาชน)		
222,000 222,000
96.83
96.83 109,480 109,480
บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน)
616,839 616,839
91.87
84.88 2,272,790 2,100,321
		
รวม						 2,382,270 2,209,801

-

-

-

-

การเปลีย่ นแปลงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคา
ไม่เกินหุน้ ละ 4.00 บาท โดยรวมเป็ นมูลค่าการซือ้ ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 180.00 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ได้เข้าท�ำธุรกรรมการซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่เกินหุน้ ละ 4.00 บาท
จ�ำนวน 43.11 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 172.44 ล้านบาท
12.2 ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ย่อยทีก่ ลุ่มบริษทั ไม่ได้ถอื หุน้ ทัง้ หมดซึง่ มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�ำคัญต่อ
		
กลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
				
สัดส่วนทีถ่ อื โดย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่ม ี
ก�ำไรหรือขาดทุน เงินปั นผลจ่ายให้กบั
				
ส่วนได้เสีย
อ�ำนาจควบคุมใน
ทีแ่ บ่งให้กบั ส่วน
ส่วนได้เสีย
				
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม บริษทั ย่อยสะสม ได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
			 บริษทั 			
ควบคุมในบริษทั ย่อย ควบคุมในระหว่างปี
						
ในระหว่างปี
				
2563
2562
				
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 2563
2562
2563
2562
2563
2562
								
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(มหาชน)			
3.17
3.17
53.53 52.73
0.80
0.55
บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย 8.13 15.12
42.55 99.56
0.34 139.45
-
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�ำคัญ ซึง่ เป็ นข้อมูลก่อนการ
		
ตัดรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
				
บริษทั ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จ�ำกัด บริษทั โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
				
(มหาชน)
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
				
2563
2562
2563
2562
งบแสดงฐานะการเงิ นแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,238,608
1,094,519
381,730
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
816,482
891,758
698,106
หนี้สนิ หมุนเวียน
(258,339)
(217,463)
(202,614)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
(118,759)
(111,433)
(49,130)
ส่วนของเจ้าของถือโดยบริษทั
(1,624,457)
(1,604,652)
(785,540)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
(53,534)
(52,729)
(42,553)
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ				
ส�ำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
รายได้รวม		
2,144,895
2,261,072
1,016,402
ค่าใช้จา่ ยรวม		
(2,124,285)
(2,229,463)
(953,445)
ก�ำไรส�ำหรับปี 		
20,610
31,609
62,957
ส่วนของก�ำไรทีเ่ ป็ นของ				
		
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
19,805
30,607
62,621
		
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
805
1,002
336
ส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี 				
		
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
(1,763)
		
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
(58)
ส่วนของก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมทีเ่ ป็ นของ				
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
19,805
28,844
62,621
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
805
944
336
งบกระแสเงิ นสดแบบย่อ				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
30,122
45,054
38,968
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(26,750)
(38,588)
(61,439)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(5,993)
(19)
19,941
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
(2,621)
6,447
(2,530)

320,220
697,456
(205,136)
(47,404)
(665,571)
(99,564)

1,181,766
(1,016,761)
165,005
25,556
139,449
25,556
139,449
218,033
(173,483)
(36,168)
8,382

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

ในระหว่างปี ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงซึง่ มีสาระส�ำคัญในบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนดังนี้

(หน่วย : บาท)

				
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งตกแต่ง
รวม
					
และเครือ่ งใช้สำ� นักงาน
ราคาทุน :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
21,478,402
2,427,000
ซือ้ เพิม่ 			
440,142
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
รับโอน(โอนออก)		
รับโอนจากทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
48,132,016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
70,050,560
2,427,000
			
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(327,383)
(191,818)
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
(2,668,248)
(486,190)
ค่าเสือ่ มสินทรัพย์ทจ่ี ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่ายในปี
รับโอน(โอนออก)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(2,995,631)
(678,008)
			
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
21,151,019
2,235,182
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
67,054,929
1,748,992
			
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
327,383
191,818
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2,668,248
486,190

23,905,402
440,142
48,132,016
72,477,560
(519,201)
(3,154,438)
(3,673,639)
23,386,201
68,803,921
519,201
3,154,438
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อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักรระหว่าง
ติดตัง้

(7,037,982,402)
(562,602,910)
133,910,709
(7,466,674,603)

13,043,470,128
419,712,836
(137,756,758)
(48,132,016)
13,277,294,190

รวม		

(หน่วย : บาท)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,601,876,712 1,943,464,309 1,471,733,491
323,691,957
12,821,503
651,899,754 6,005,487,726
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,669,606,335 2,087,839,372 1,491,073,303
223,432,005
9,041,443
329,627,129 5,810,619,587
							
ค่าเสือ่ มราคาทีอ่ ยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ							
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
165,285,307
232,554,453
123,439,039
3,448,757
524,727,556
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
190,011,333
251,571,068
117,240,449
3,780,060
562,602,910

ราคาทุน : 						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,601,876,712 3,514,012,696 6,065,047,836 1,185,385,939
25,247,191
651,899,754
ซือ้ เพิม่ 			
41,437,987
5,817,727
17,378,746
12,062,600
343,015,776
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(3,087,124)
(25,254,816)
(97,531,425)
(11,883,393)
รับโอน(โอนออก)		
29,378,760
329,185,583
256,390,647
2,201,395
- (617,156,385)
โอนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(48,132,016)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,669,606,335 3,823,761,190 6,241,285,804 1,187,766,541
25,247,191
329,627,129
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (1,570,548,387) (4,593,314,345) (861,693,982)
(12,425,688)
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
- (190,011,333) (251,571,068) (117,240,449)
(3,780,060)
ค่าเสือ่ มสินทรัพย์ทจ่ี ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่ายในปี
24,637,902
97,531,277
11,741,530
รับโอน(โอนออก)		
(2,858,365)
2,858,365
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (1,735,921,818) (4,750,212,501) (964,334,536)
(16,205,748)
-

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

ในระหว่างปี ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงซึง่ มีสาระส�ำคัญในบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้

14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
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อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักรระหว่าง
ติดตัง้

ราคาทุน : 						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,380,598,223 2,663,621,136 2,286,117,236 1,008,242,451
11,501,207
535,709,900
ซือ้ เพิม่ 			
42,032,638
3,743,947
6,203,118
8,331,742
267,398,598
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(768,848)
(25,254,816)
(1,987,192)
(7,904,044)
รับโอน(โอนออก)		
29,378,760
299,885,341
109,966,605
5,304,707
- (444,535,413)
โอนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(48,132,016)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,451,240,773 2,941,995,608 2,400,299,767 1,013,974,856
11,501,207
310,441,069
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (992,529,444) (1,726,218,319) (719,399,416)
(7,550,700)
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
- (173,105,412)
(96,519,198) (109,438,396)
(1,423,110)
ค่าเสือ่ มสินทรัพย์ทจ่ี ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่ายในปี
24,637,902
1,987,165
7,776,724
รับโอน(โอนออก)		
(1,261,288)
1,261,288
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (1,140,996,954) (1,822,011,640) (819,799,800)
(8,973,810)
-

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

(3,445,697,879)
(380,486,116)
34,401,791
(3,791,782,204)

7,885,790,153
327,710,043
(35,914,900)
(48,132,016)
8,129,453,280

รวม		

(หน่วย : บาท)

อาคารระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครือ่ งจักรระหว่าง
ติดตัง้

รวม		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ย่อยได้จดจ�ำนองทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ซง่ึ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี จ�ำนวนรวมประมาณ 554 ล้านบาท เพือ่ เป็ นหลักทรัพย์คำ้� ประกันเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชือ่ ซึง่ ได้รบั จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ต่อมาเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษทั ย่อยได้ปลดจ�ำนองทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มกี ารค�ำ้ ประกัน

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ใช้เงินกูย้ มื จากธนาคารเพือ่ ใช้ในการก่อสร้างและติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน โดยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของ
สินทรัพย์จำ� นวนประมาณ 5.52 ล้านบาท และ 7.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ส่วนของบริษทั : 5.08 ล้านบาท และ 7.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ซึง่ ค�ำนวณจากอัตราการตัง้ ขึน้ เป็ นทุนในอัตรา
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.53 และร้อยละ 1.48 ถึง 1.75 ตามล�ำดับ (ส่วนของบริษทั : อัตราร้อยละ 0.10 ถึง 0.53 และร้อยละ 1.48 ถึง 1.75 ตามล�ำดับ)

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

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,380,598,223 1,671,091,692
559,898,917
288,843,035
3,950,507
535,709,900 4,440,092,274
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,451,240,773 1,800,998,654
578,288,127
194,175,056
2,527,397
310,441,069 4,337,671,076
							
ค่าเสือ่ มราคาทีอ่ ยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ							
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
163,039,899
92,097,731
115,183,854
1,475,838
371,797,322
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
173,105,412
96,519,198
109,438,396
1,423,110
380,486,116

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

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึ่งซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงินประมาณ 3,879 ล้านบาท และ
3,800 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ส่วนของบริษทั : 1,760 ล้านบาท และ 1,627 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
				
งบการเงินรวม
				
2563
2562
ราคาทุน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
83,628,010
81,214,911
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(70,911,620) (63,527,137)
สุทธิ				
12,716,390
17,687,774

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

งบการเงินรวม
2563
2562
3,548,719
3,548,720
(2,292,119)
(2,292,119)
1,256,600
1,256,601
11,785,720
11,784,394
5,412,074
10,000
13,052,320
18,453,069

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
81,328,533
(68,612,146)
12,716,387

78,915,435
(61,229,317)
17,686,118

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,548,719
2,548,719
(1,307,119)
(1,307,119)
1,241,600
1,241,600
10,323,094
10,118,784
5,412,074
10,000
11,574,694
16,772,458

บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รอการขายซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีย่ ดึ ครองมาจากลูกหนี้

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		
				
				

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

เงินเบิกเกินบัญชี
ปี 2563 MOR
1,084,367
1,084,367
ปี 2563 ร้อยละ 1.15 – 2.55
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
			
ปี 2562 ร้อยละ 1.62 – 2.80 2,165,000,000 3,314,000,000 2,090,000,000 3,234,000,000
ทรัสต์รซี ที 		
ปี 2562 ร้อยละ 1.50
1,462,469
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ปี 2563 ร้อยละ 1.90
			
ปี 2563 ร้อยละ 2.21
650,000,00
- 650,000,000
รวม			
2,165,000,000 3,966,546,836 2,090,000,000 3,885,084,367
บริษทั และบริษทั ย่อยมีต ั ๋วสัญญาใช้เงินทัง้ หมด 7 ฉบับ ครบก�ำหนดเมือ่ ทวงถาม นับจากวันออกตั ๋วสัญญาใช้เงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ดังนี้
				
				

วงเงิน (ล้านบาท)
2563
2562

วงเงินเบิกเกินบัญชี			
บริษทั 			
40
40
บริษทั ย่อย		
65
45
						
				
วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 			
บริษทั 			
3,217
3,967
						
						
						
						
				
1,000
บริษทั ย่อย		
520
520
				
200
200

อัตราดอกเบีย้

วันครบก�ำหนด

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

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตราร้อยละ MLR – 1.5
หรือ MRR ต่อปี แล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่า
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวถัวเฉลีย่
ปี 2563 : ร้อยละ 1.21 ต่อปี
ปี 2562 : ร้อยละ 1.97 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ THBFIX3M+1%
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
ตามประกาศของธนาคารอ้างอิง

ภายใน 1 ปี
เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี
เมือ่ ทวงถาม
ตามสัญญา

บริษทั สามารถใช้วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ร่วมกับบริษทั ย่อยเป็ นจ�ำนวน 520 ล้านบาท จากวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในบริษทั ย่อย
ทัง้ หมด 520 ล้านบาท
				
				
			

วงเงิน (ล้านบาท)
2563
2562

วงเงินหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รซี ที ส์		
บริษทั 			
60
60
						
บริษทั ย่อย		
150
						

อัตราดอกเบีย้

วันครบก�ำหนด

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวในอัตรา
MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ Market rate
ตามประกาศของธนาคารอ้างอิง

ครบก�ำหนด
ตามสัญญา
ครบก�ำหนด
ตามสัญญา

บริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน ได้แก่ ไม่ผดิ นัดช�ำระหนี้ ไม่โอนสิทธิ ไม่เปลีย่ นแปลงประเภทของธุรกิจ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจาก
ผูใ้ ห้กกู้ ่อน ไม่เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการจัดการในบริษทั และการยกผลประโยชน์จากการท�ำประกันภัยทรัพย์สนิ ของบริษทั
และบริษทั ย่อยให้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น และวงเงินดังกล่าวไม่มกี ารค�ำ้ ประกัน

18. สัญญาเช่า

บริษทั และบริษทั ย่อยเข้าท�ำสัญญาเช่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ และการเช่ายานพาหนะ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั
และบริษทั ย่อย อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 1 ถึง 20 ปี
18.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
		
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ และยานพาหนะและการเคลือ่ นไหวส�ำหรับปี 2563
		
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
				
งบการเงินรวม
				
ทีด่ นิ
ยานพาหนะ
รวม
ราคาทุน			
31 ธันวาคม 2562		
ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2563		
เพิม่ 				
ตัดจ�ำหน่าย			
31 ธันวาคม 2563		

-

-

-

553,779,052
553,779,052
54,665,346
(2,082,493)
606,361,905

75,291,939
75,291,939
11,060,376
(11,762,387)
74,589,928

629,070,991
629,070,991
65,725,722
(13,844,880)
680,951,833

-

-

(45,553,350)
2,972,067
(42,581,283)

(149,339,215)
5,054,560
(144,284,655)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2562		
1 มกราคม 2563		
553,779,052
75,291,939
31 ธันวาคม 2563		
504,658,533
32,008,645

629,070,991
536,667,178

ค่าเสื่อมราคาสะสม		
31 ธันวาคม 2562		
ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2563		
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
(103,785,865)
ค่าเสือ่ มราคา - ตัดจ�ำหน่าย
2,082,493
31 ธันวาคม 2563		
(101,703,372)
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ราคาทุน			
31 ธันวาคม 2562		
ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2563		
เพิม่ 				
ตัดจ�ำหน่าย			
31 ธันวาคม 2563		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ

ทีด่ นิ

(หน่วย: บาท)
รวม

-

-

-

553,779,052
553,779,052
54,665,346
(2,082,493)
606,361,905

60,761,408
60,761,408
7,090,313
(11,762,387)
56,089,334

614,540,460
614,540,460
61,755,659
(13,844,880)
662,451,239

ค่าเสื่อมราคาสะสม		
31 ธันวาคม 2562		
ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
1 มกราคม 2563		
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
(103,785,865)
ค่าเสือ่ มราคา - ตัดจ�ำหน่าย
2,082,493
31 ธันวาคม 2563		
(101,703,372)

-

-

(38,093,333)
2,972,067
(35,121,266)

(141,879,198)
5,054,560
(136,824,638)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2562		
1 มกราคม 2563		
553,779,052
31 ธันวาคม 2563		
504,658,533

60,761,408
20,968,068

614,540,460
525,626,601

18.2 หนี้ สินตามสัญญาเช่า
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า แสดงได้ดงั นี้
				
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบีย้ รอการตัดจ�ำหน่าย
รวม				
หัก: ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

552,282,125
(37,918,059)
514,364,066
(106,084,879)

540,928,959
(37,748,023)
503,180,936
(98,387,270)

408,279,187

404,793,666

ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เกีย่ วกับสัญญาเช่าทีร่ บั รูใ้ นรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
				
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์
อ้างอิงมีมลู ค่าต�่ำ	
รวม				

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
149,339,215
9,228,563
3,417,210

141,879,199
8,994,425
1,660,543

1,935,840
163,920,828

1,590,240
154,124,407

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

2563

งบการเงินรวม

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

(หน่วย : บาท)
2562
50,980,356
2,545,688
(4,247,564)
49,278,480

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

20. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานของบริษทั ทุกคน ตามความในพระราชบัญญัติ กองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ทัง้ นี้พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทั และ
บริษทั ย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานแต่ละรายตามจ�ำนวนปี ทท่ี ำ� งานด้วยอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ บริษทั และบริษทั ย่อย
ได้แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ บริหารกองทุนตามข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจ�ำนวน
เงิน 45.39 ล้านบาท และ 44.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะส่วนของบริษทั : จ�ำนวน 23.44 ล้านบาท และ 24.62 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
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21. หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

- รายการเคลือ่ นไหวส�ำหรับส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

				
				
				

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปี ปัจจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบีย้ จ่าย			
การปรับมูลค่า – ผล (ก�ำไร) ขาดทุนตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยช�ำระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
				
ไม่ได้จดั ตัง้ เป็ นกองทุนทัง้ หมด

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

190,997,839
11,469,398
4,979,889

160,243,824
11,579,041
41,775,358
4,802,196

81,439,135
5,598,143
2,192,227

78,113,931
5,659,787
17,523,112
2,094,014

(10,268,719)
197,178,407

(14,461,194)
(12,941,386)
190,997,839

(5,266,337)
83,963,168

(16,737,926)
(5,213,783)
81,439,135

197,178,407

190,997,839

83,963,168

81,439,135

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราการขึน้ เงินเดือนและค่าแรงและอืน่ ๆ ในการค�ำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้สว่ น
ของผูถ้ อื หุน้
- ข้อสมมติหลักทีส่ ำ� คัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
		 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
				
				
อัตราคิดลด			
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน**

งบการเงินรวม
2563
2562
2.40 – 2.71
5.00
1.91 – 34.38

2.40 – 2.71
5.00
1.91 – 34.38

(หน่วย : ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2.71
5.00
2.87 – 34.38

** ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาการท�ำงานของพนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวัดโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ

2.71
5.00
2.87 – 34.38

- ค่าใช้จา่ ยในโครงการผลประโยชน์ของพนักงานผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของกลุม่ มีดงั นี้
				
				
ต้นทุนการบริการปี ปัจจุบนั
ดอกเบีย้ จ่ายสุทธิ		
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
2562
11,469,398
11,579,041
4,979,889
4,802,196
16,449,287
16,381,237

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
5,598,143
5,659,787
2,192,227
2,094,014
7,790,370
7,753,801

ต้นทุนการให้บริการในปั จจุบนั จะรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบีย้ จ่ายสุทธิจะรวมอยูใ่ นต้นทุน
ทางการเงิน
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืน่ ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนด
ไว้เป็ นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
การเปลีย่ นแปลงของสมมติฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับสถิตปิ ระกันภัย		
				
(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2563
2563
				
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
				
1%
1%
1%
1%
อัตราคิ ดลด			
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
		
ผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้
(12,353,939)
			
				
				
				
				

13,948,603

งบการเงินรวม
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1%
1%

(5,069,809)

5,748,957

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
1%
1%

อัตราการเพิ่ มขึน้ ของเงิ นเดือน				
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันของ
		
ผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้
13,668,047 (12,358,855)
5,607,182

(5,050,649)
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งบการเงินรวม
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
20%
20%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
20%
20%

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
		
ของผลประโยชน์ทก่ี ำ� หนดไว้
(11,981,025)
14,005,733
(7,031,201)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชน์พนักงานทีค่ าดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดงั นี้
		
				
งบการเงินรวม
			

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

16,214,721
65,561,290
61,202,439
142,978,450

8,517,708

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7,611,617
24,686,697
24,958,873
57,257,187

22. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้

ชือ่ ใบส�ำคัญ
วันทีอ่ อก
ราคาใช้สทิ ธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ จ�ำนวนหุน้ คงเหลือ
วันทีส่ ามารถ
แสดงสิทธิฯ
และเสนอขาย
(บาทต่อหุน้ ) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เพือ่ รองรับ
ใช้สทิ ธิครัง้ แรก
		
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		
ต่อหุน้ สามัญ
การใช้สทิ ธิ		
					
(ล้านหุน้ )		

DCC-W1

24 เมษายน 2561

1.15

1:1

1,907.75

ก�ำหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย

8 พฤษภาคม 2562 7 พฤษภาคม 2564

ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ำ� หนดวันออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1) ของบริษทั ทีอ่ อกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิจำ� นวน
2,611,197,583 หน่วย เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา 2.5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า (เศษของใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิง้ ทัง้ จ�ำนวน)
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผูถ้ อื หุน้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญขอใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิจำ� นวน
703,438,699 หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.1 บาท ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของ
บริษทั เพิม่ จาก 652,799,396 บาท เป็ น 723,143,266 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญขอใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิจำ� นวน
967,509,538 หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จ�ำนวน 967,509,538 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.1 บาท ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วของ
บริษทั เพิม่ จาก 723,143,266 บาท เป็ น 819,894,219 บาท บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

23. ส�ำรองตามกฎหมาย

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

24. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

				
				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
65,436,930
52,015,278
(49,436,582) (46,435,171)
16,000,348
5,580,107

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
16,837,939
16,287,827
(49,436,582)
(46,435,171)
(32,598,643)
(30,147,344)

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
				
				
				

1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)

งบก�ำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี : 				
สินค้าคงเหลือจากก�ำไรในสินค้าคงเหลือ
3,960,014
11,729,867
สัญญาเช่า			
73,816
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
38,199,568
1,236,114
จากส�ำรองหนี้สนิ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
9,855,696
381,855
				
52,015,278
13,421,652
				
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :				
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี (46,435,171)
1,533,028
สัญญาเช่า		
(4,534,439)
				
(46,435,171)
(3,001,411)
				
				

15,689,881
73,816
39,435,682
10,237,551
65,436,930
(44,902,143)
(4,534,439)
(49,436,582)
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1 มกราคม 2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)

งบก�ำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี : 				
สินค้าคงเหลือจากก�ำไรในสินค้าคงเหลือ
860,675
3,099,339
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
40,064,728
(40,064,728)
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
32,048,765
9,043,042
(2,892,239)
จากส�ำรองหนี้สนิ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
10,196,071
(340,375)
				
83,170,239
(28,262,722)
(2,892,239)

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

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :				
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี (47,905,939)
1,470,768
-

(46,435,171)

				
				

				

1 มกราคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)

งบก�ำไรขาดทุน

				

1 มกราคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)

งบก�ำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี : 				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
16,287,827
504,807
สัญญาเช่า		
45,305
				
16,287,827
550,112
				
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :				
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี (46,435,171)
1,533,028
สัญญาเช่า		
(4,534,439)
				
(46,435,171)
(3,001,411)
				
				

3,960,014
-

16,792,634
45,305
16,837,939
(44,902,143)
(4,534,439)
(49,436,582)
(หน่วย : บาท)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี : 				
จากส�ำรองหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
15,622,786
4,012,626
(3,347,585)
				
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี :				
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาทางภาษีกบั ทางบัญชี (47,905,939)
1,470,768
-

16,287,827
(46,435,171)

สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
				
				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
48,598,991
35,727,451
(32,598,643) (30,147,344)
16,000,348
5,580,107

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(32,598,643) (30,147,344)
(32,598,643) (30,147,344)

25. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

				
				
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ผลแตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรก
และทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2563
2562
370,426,852 248,326,761

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
356,426,184
236,154,523

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

2,451,299
358,877,483

26,791,953
275,118,714

(5,483,394)
230,671,129

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง
				
งบการเงินรวม
				
2563
2562
				
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษี
1,946,491,841 1,387,967,546
ภาษีเงินได้คำ� นวณตามอัตราภาษีทใ่ี ช้รอ้ ยละ 20
389,298,368 277,593,509
ผลกระทบ :				
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษีและค่าใช้จา่ ยทีห่ กั เพิม่ ได้ (20,348,752) (13,199,332)
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
(8,943,004)
51,490,274
ขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี
- (40,765,737)
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
360,006,612 275,118,714
อัตราภาษี ที่แท้จริ ง (ร้อยละ)
18.50
19.82

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,813,821,374 1,193,123,731
362,764,275
238,624,746
(12,435,665)
8,548,873
358,877,483
19.79

(10,109,206)
2,155,589
230,671,129
19.33
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26. เงินปันผลจ่าย
							
ประกาศจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลจ่าย
วันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิ วันทีจ่ า่ ยเงินปั นผล อัตราหุน้ ละ		 จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนเงิน
			 รายละเอียด
							
(บาท)		 (ล้านบาท) (ล้านบาท)
					
การประชุมคณะกรรมการบริษทั มี
มติจา่ ยเงินปั นผล				
ประจ�ำปี 2563 (ส่วนสุดท้าย)*
10 กุมภาพันธ์ 2564 27 เมษายน 2564
0.044
360.80
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3/2563
4 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
0.045
369.00
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2563
10 สิงหาคม 2563 4 กันยายน 2563
0.045
369.00
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1/2563
5 พฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563
0.031
254.20
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 4/2562
30 มีนาคม 2563
24 เมษายน 2563
0.027
195.25
รวม						
					
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3/2562
12 พฤศจิกายน 2562 11 ธันวาคม 2562
0.022
159.09
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2562
6 สิงหาคม 2562
4 กันยายน 2562
0.023
166.32
ระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1/2562
3 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
0.0324
234.30
ประจ�ำปี 2561 (ส่วนสุดท้าย)**
18 กุมภาพันธ์ 2562 3 พฤษภาคม 2562
0.027
176.30
รวม						

369.00
369.00
254.20
195.25
1,187.45

159.09
166.32
234.30
176.30
736.01

* คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอขออนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผลในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564
** ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นในทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2562

27. ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
27.1
		
		
		

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค�ำนวณจากก�ำไร (ขาดทุน)
ส�ำหรับปี ทเ่ี ป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วง
น�้ำหนักแสดงการค�ำนวณดังนี้

				
				
				
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี ทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน) (พันบาท)
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน�้ำหนัก ทีอ่ อก
จ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี (ขัน้ พืน้ ฐาน) (พันหุน้ )
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขึน้ พืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
1,585,345

972,791

1,454,944

962,453

7,847,361
0.202

6,982,820
0.139

7,847,361
0.185

6,982,820
0.138

27.2
		
		
		

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลดส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค�ำนวณจากก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับ
ปี ทเ่ี ป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละปี โดยถัวเฉลีย่ ถ่วง
น�้ำหนักหลังจากทีไ่ ด้ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ ปรับลด ดังนี้

				
				
				
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับงวด ทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษทั (ปรับลด) (พันบาท)
จ�ำนวนหุน้ สามัญโดยวิธกี ารถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน�้ำหนัก
(ขัน้ พืน้ ฐาน) (พันหุน้ )
ผลกระทบจากการสิทธิทจ่ี ะเลือกซือ้ หุน้
(พันหุน้ )
จ�ำนวนหุน้ สามัญโดยวิธกี ารถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน�้ำหนัก
(ปรับลด) (พันหุน้ )
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
1,585,345

972,791

1,454,944

962,453

7,847,361
412,788

6,982,820
805,281

7,847,361
412,788

6,982,820
805,281

8,260,149
0.192

7,788,101
0.125

8,260,149
0.176

7,788,101
0.124

28. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ �ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ทีผ่ มู้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ได้รบั และสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของส่วนงาน ทัง้ นี้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษทั คือคณะกรรมการบริษทั
บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีแ่ ละให้บริการสาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วข้อง (ซึง่ มียอดรวมของรายได้และ/
หรือก�ำไรและ/หรือสินทรัพย์ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมและ/หรือก�ำไรและ/หรือสินทรัพย์ของทุกส่วนงาน ซึง่ ไม่เข้า
เงือ่ นไขทีต่ อ้ งแยกแสดงตามทีก่ ำ� หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

บริษทั และบริษทั ย่อยประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึง่ วัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานรวมในงบการเงิน ดังนัน้ รายได้ ก�ำไรจาก
การด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานแล้ว

159

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานภูมศิ าสตร์ของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
				
งบการเงินรวม
				
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
				
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้จากการขายให้ลกู ค้าภายนอก สุทธิ			
8,202,487 7,816,023 298,765
301,565
ต้นทุนขาย			
(4,779,111) (4,779,434) (193,409) (211,765)
ก�ำไรขัน้ ต้น			
3,423,376 3,036,589 105,356
89,800
						
รายได้อน่ื 							
ดอกเบีย้ จ่าย							
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย					
						
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้					
						
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ					
สินทรัพย์อน่ื 							
สินทรัพย์รวม						

8,501,252 8,117,588
(4,972,520) (4,991,199)
3,528,732 3,126,389
88,107
(48,904)
(722,481)

72,882
(41,807)
(533,933)

1,946,492 1,387,968
5,810,619 6,028,874
2,985,012 2,693,025
8,795,631 8,721,899

ก�ำไรขัน้ ต้นของแต่ละส่วนงานภูมศิ าสตร์เกิดขึน้ จากการหักต้นทุนขายรวมจากยอดขายรวม แล้วค�ำนวณตามสัดส่วนของ
ยอดขายของบริษทั และบริษทั ย่อย
สินทรัพย์อน่ื ๆ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และอืน่ ๆ
ลูกค้ารายใหญ่
บริษทั ไม่มลี กู ค้าภายนอกเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั

29. รายได้อื่น
				
				
รายได้คา่ เช่าทีด่ นิ และเครือ่ งจักร
รายได้คา่ บริหารงาน
ดอกเบีย้ รับ			
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้คา่ เช่า		
รายได้คา่ บริการระบบ IT
รายได้อน่ื ๆ			
รวม			

งบการเงินรวม
2563
2562
1,691,237
61,352,247
705,869
24,357,755
88,107,108

511,790
2,525,074
5,417,263
27,415,555
3,765,051
33,246,889
72,881,623

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
				
				

งบการเงินรวม
2563
2562

การเปลีย่ นแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและ
งานระหว่างท�ำ		
(56,174,246) 229,783,619
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
2,244,178,255 2,400,319,676
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อน่ื ของพนักงาน 1,087,950,528 1,092,954,842
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจ�ำหน่าย
722,481,045 533,932,653
ค่าขนส่งสินค้า		
593,298,316 638,709,283
ค่าไฟฟ้ าและค่าเชือ้ เพลิง
1,387,225,421 1,639,696,567

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,584,000
13,200,000
227,509
61,411,763
705,869
23,829,822
100,958,963

2,384,000
12,000,000
424,623
696,411
3,602,199
27,415,555
3,765,051
18,144,191
68,432,030

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(96,980,053)
827,547,776
581,619,671
532,902,583
506,535,475
573,163,211

199,044,605
906,084,378
639,068,846
380,639,254
536,005,817
646,244,870

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
31.1 หนังสือค�ำ้ ประกันทีธ่ นาคารออกเพือ่ ค�ำ้ ประกันการใช้ไฟฟ้ าและการน�ำเข้าเครือ่ งจักรเป็ นจ�ำนวนเงิน 20.92 ล้านบาท
		
ส�ำหรับบริษทั และ 23.72 ล้านบาท ส�ำหรับบริษทั ย่อย
31.2 ภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคารส�ำหรับบริษทั จ�ำนวนเงิน 108.75 ล้านบาท
31.3 วงเงินเครดิตทีย่ งั ไม่เบิกใช้กบั ธนาคาร ในงบการเงินรวม และงบเฉพาะของบริษทั จ�ำนวนเงิน 2,309.36 ล้านบาท
		
และ 1,249.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ำรงไว้ซง่ึ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
การด�ำรงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 0.81 : 1 และ 1.48 : 1 ตามล�ำดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 0.96 : 1 และ 1.66 : 1 ตามล�ำดับ)
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33. เครื่องมือทางการเงิน

ก) นโยบายการบัญชี
		 รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทส่ี ำ� คัญได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ข)
		
		
		

การบริ หารความเสี่ยงทางการเงิ น
บริษทั และบริษทั ย่อยบริหารความเสีย่ งทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินตาม
ปกติธรุ กิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์การโดยทั ่วไปและไม่ได้ถอื หรือออกอนุพนั ธ์ทางการ
เงินใดๆ

ค)
		
		
		

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

ง)
		
		
		

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั
และบริษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อๆ ไป ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงสูงขึน้ ไม่มสี าระส�ำคัญต่อดอกเบีย้ จ่าย

จ)
		
		
		

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ
ทางการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินยูโร อย่างไร ก็ตาม บริษทั และบริษทั ย่อย
คาดว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่มสี าระส�ำคัญ

		

บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

				
				

งบการเงินรวม
2563
2562

หนี้สนิ - ดอลลาร์สหรัฐฯ
หนี้สนิ - ยูโร		

107,036
97,488

ฉ)
		
		
		

32,811
242,725

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
102,962
40,454

32,811
89,250

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิ น
เนื่องจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั และบริษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื
และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั และบริษทั ย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการน�ำเสนองบการเงินปี 2563 ดังนี้

				
				
				

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด จัดประเภท หลังจัด
ก่อนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม่ ใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ใหม่
ประเภทใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ
- 23,386,201 23,386,201
- 23,386,201 23,386,201
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
6,028,873,927 (23,386,201) 6,005,487,726 4,463,478,475 (23,386,201) 4,440,092,274

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้เข้าท�ำค�ำเสนอซือ้ เพือ่ เพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“RCI”) ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และน�ำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการท�ำค�ำเสนอซือ้ เพือ่ เพิกถอนหลักทรัพย์
ของ RCI โดยการเข้าท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ RCI โดย ณ ปั จจุบนั โครงสร้างการถือหุน้ ของ RCI ประกอบด้วย
บริษทั ถือหุน้ ใน RCI เป็ นจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 566,692,024 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 91.87 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของ RCI) และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ ส่วนทีเ่ หลือใน RCI รวมเป็ นจ�ำนวน 50,147,341 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ
8.13 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ RCI)
ในการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพือ่ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯโดยผูท้ ำ� ค�ำเสนอซือ้ มีความประสงค์จะท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ RCI ในราคา 3.90 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ น
ราคาทีไ่ ม่ต่ำ� กว่าราคาสูงสุดของราคาทีค่ ำ� นวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบง�ำกิจการ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ
ที่ ทจ. 12/2554”)
อนึ่ง ราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้หากมีเหตุการณ์อนั เป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สนิ หรือต่อราคาหุน้ ของ RCI หรือเหตุอน่ื ใดซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการก�ำหนด
ราคาเสนอซือ้ หรือเหตุอน่ื ใดตามทีก่ าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดราคาเสนอซือ้ สุดท้ายจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

163

ในการนี้ ผูท้ ำ� ค�ำเสนอซือ้ จะท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพือ่ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากทีเ่ งือ่ นไขดังต่อไปนี้สำ� เร็จครบถ้วน
ก)
		
		
		

ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ RCI มติอนุมตั กิ ารเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั และต้อง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ คัดด้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั เกินร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องได้รบั อนุมตั ิ
		 และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และ คูส่ ญ
ั ญาอืน่ ๆ ตามสัญญา
		 ทีเ่ กีย่ วข้อง (ในกรณีทจ่ี ำ� เป็ น)

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

