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สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
1 สิงหาคม 2532
3 มกราคม 2535
9 มีนาคม 2537
มกราคม 2538
ปลายป 2540

ปลายป 2543

ปลายป 2548

กลางป 2557

ปลายป 2557

วันเริ่มกอตั้ง
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 280 ลานบาทเรียกเก็บเต็มมูลคาหุนละ 10 บาทจํานวน 272 ลานบาท
กลุมผูถือหุนและกรรมการของ บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิต
กระเบื้องเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกลเคียงกัน ไดประมูลซื้อหุนสามัญ ของบริษัทฯ
จํานวน 14.9 ลานหุน หรือคิดเปน รอยละ 54.82 ของทุนที่ชําระแลว จากผูถือหุนรายใหญซึ่ง
เปนบริษัทเงินทุ นแหงหนึ่ง และไดปรับ ปรุงเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพ และพัฒ นารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดี มีสีสรรสวยงาม รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายดานการตลาดโดยเนนการ
กระจายสินคาสูผูบริโภคใหมากขึ้น
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 408 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 40.8 ลานหุนมูลคาหุนละ
10 บาท เพื่อนําเงินทุนเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกําลังการผลิตโดยการซื้อหุนสามัญของ บริษัท
ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)จากผูถือหุนเดิมทั้งหมด ทําใหบริษัทฯ มีโรงงานของ บริษัท
ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) เพิ่มขึ้นอีก 1 แหง โดยปจจุบันบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญ
ของ บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 96.83 และ ไดแตกมูลคาหุน
เหลือหุนละ 1.00 บาท จํานวน 408 ลานหุน
เพื่อทําตลาดขายปลีกเองในรูปตลาดนัดกระเบื้องฯ โดยผาน 3 บริษัทจัดจําหนาย คือ บริษัท
พิค แอนด เปย จํากัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวด เซรามิค จํากัด ซึ่ง
บริษัทไดเขาไปลงทุนถือหุนมากกวา 97% ทําใหบริษัทใกลชิดกับลูกคามากขึ้น รูความตองการ
และแนวทางการเลือกซื้อกระเบื้องของลูกคา และไดนําขอมูลมาปรับปรุงสินคาและการบริการ
ทําใหสามารถขายสินคาไดมากขึ้น
บริษัทไดปรับโครงสรางองคกรโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทจัดจําหนายทั้ ง 3 แหง
คื อ บริษั ท พิ ค แอนด เปย จํ า กั ด บริ ษั ท เมื อ งทอง เซรามิ ค จํ ากั ด และ บริ ษั ท เวิ ล ด ไ วด
เซรามิค จํากัด ซึ่งบริษัทไดเขาไปลงทุนถือหุนมากกวา 97% มีผลใหบริษัทเหลือบริษัทยอยเพียง
1 แหง คือ บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)
เพื่อเพิ่มสภาพคลองของหลักทรัพย บริษัทไดเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุน (Par Value)
โดยแบงเปนหุนสามัญ 4,080 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนเทาเดิมคือ
408 ลานบาท
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บริษัทไดเพิ่มทุนจาก 408 ลานบาทเปน 652.8 ลานบาท จากการจายหุนปนผลในอัตรา 5 หุน
เดิมตอ 3 หุนใหม ทําใหมีหุนสามัญเพิ่มจาก 4,080 ลานหุนเปน 6,528 ลานหุน มูลคาหุนละ
0.10 บาท
บริษัทไดลดทุนจดทะเบียน จาก 652,800,000 บาท เหลือ 652,799,395.80 บาท เทากับทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลว ของหุนสามัญจํานวน 6,527,993,958 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติใหกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 5 ทาน เขาเปนกรรมการและผูบ ริหารของ บริษัท โรแยล ซีรา
มิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน มีผลหลังผานมติที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2560 ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ในวันที่ 28
เมษายน 2560 และ อนุมัติใหทําสัญญารับจางบริหารจัดการธุรกิจ อายุสัญญา 1 ป (วันที่ 2
พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) และไดรับการบอกยกเลิกสัญญาดังกลาว มีผล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560และเนื่องจากมีกรรมการรวมกันและมีอํานาจควบคุมในการบริหาร
จัดการ จึงตองจัดทํางบการเงินรวม โดย เสมือน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) เปนบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนไป

ป 2561

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จํานวน
2,611,197,583 หนวย เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือ หุน ใน
อัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา โดยมีกําหนดการใชสิทธิ
ปละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
จะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการให
เลื่อ นวัน กํา หนดการใช สิ ท ธิดั งกลา ว เป น วั น ทํ าการสุ ด ท ายก อนหน าวัน กํ าหนดการใช สิท ธิ
ดังกลาว)
บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรองใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จาก หุนสามัญ
จํานวน 6,527,993,958 หุน เปน จํานวน 9,139,191,541 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท โดยมี
ทุ น จดทะเบี ย นที่ ชํ า ระแล ว จํ า นวน 6,527,993,958 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 0.10 บาทเป น เงิ น
652,799,395.80 บาท

8 พฤษภาคม 2562

มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิค รั้งแรก จํานวน 703,438,699 หนวย ซื้อหุน
สามัญ ของบริษัทจํานวน 703,438,699 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท คิดเปน 70,343,870
บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,396 บาท เปน 723,143,266 บาท บริษัท
จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นที่ ออกและเรียกชําระแลวกับ กระทรวงพาณิ ชยเ มื่อวัน ที่ 10 พฤษภาคม
2562
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติให DCC
เข า ซื้ อ กิ จ การของ RCI โดยการทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง หมดของ RCI โดยสมั ค รใจ

15 ตุลาคม 2562
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(Voluntary Tender Offer) จากผูถือหุนทุกรายของ RCI ระหวางวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รวม 25 วันทําการ จํานวน 578,829,365 หุน หรือคิดเปนรอยละ
93.84 ของหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของ RCI ในราคาเสนอซื้อ 4.00 บาทตอหุน คิดเปน
มูลคารายการเทากับ 2,315.32 ลานบาท
การเขาซื้อกิจการของ RCI ขางตน มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิคปูพื้ น และ
กระเบื้องบุผนั งชนิ ดตาง ๆ ซึ่งป จจุบัน RCI จําหนายผลิตภัณ ฑ เซรามิคสวนใหญ ใหแก DCC
ในขณะที่ทั้งบริษัทฯ และ RCI มีกลุมผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทฯ
และ RCI มีโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางการจัดการที่ซ้ําซอนกัน
ผลของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ RCI ไดจํานวน 485,572,024 หุน เปนเงิน
1,942.29 ลานบาท หรือรอยละ 78.72 รวมกับที่ DCC ถือไวแลวจํานวน 38,010,000 หุนหรือ
ร อ ยละ 6.16 ดั ง นั้ น DCC ถื อ หุ น ใน RCI หลั ง ทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง หมดจํ า นวน
523,582,024 หุน หรือรอยละ 84.88
มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิครั้งที่สอง จํานวน 967,509,538 หนวย ซื้อหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 967,509,538 หุน ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิด
เปน 96,750,953.80 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มจาก 723,143,265.70 บาท เปน
819,894,219.50 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
DCC ซื้อหุนสามัญของ RCI ไดเพิ่มจํานวน 43,110,000 หุน ในราคา 4.00 บาทตอหุน จากผู
ถือหุนรายยอยของ RCI รวมเปนเงินทั้งสิ้น 172,440,000 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสน
สี่หมื่นบาทถวน) คิดเปนรอยละ 6.99 การลงทุนซื้อหุนสามัญขางตน ทําให DCC มีสัดสวนใน
RCI เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.87 จากเดิมที่มีอยูรอยละ 84.88

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อ
สินคาทั้งหมดที่ผลิตจาก บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ในราคาขายสงมาจัดจําหนาย รวมทั้งสั่งซื้อ กาวยาแนว
กาวซิเมนต และบัวกาบกลวย รวมทั้งรับซื้อสินคาจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) มาจัดจําหนาย
ผานสาขาทั่วประเทศของบริษัท และสงไปขายยังตางประเทศ เชน บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย มัลดีฟสมอริเชียส เมียนมาร
นิวซีแลนด ฟลิปปนส เปนตน
บริษัทถือหุนโดยคนไทยรอยละ 93.39 และโดยชาวตางประเทศรอยละ 6.61 (ปดสมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
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1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม แผนงานและกลยุทธ ขององคกร
วิสัยทัศน (DCC Group Vision)

“ เปนผูนําดานกระเบื้องเซรามิค โดยมีสาขาทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ”
พันธกิจ (DCC Group Mission)
ตอประเทศ

เปนองคกรสรางสรรคระบบการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพระดับ
มาตรฐานสากลและมีตนทุนต่าํ เพือ่ ใหบริการสินคาดีในราคา
ประหยัด

ตอลูกคา

ตอบสนองความตองการของลูกคาหลากหลาย โดยผานสาขาที่
กระจายอยูทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยดวยคุณภาพดีราคาถูก หา
ซื้องายและสะดวก มีของใหเลือกมากมายหลากหลาย ไดของ
ทันที มีของตอเนื่อง

ตอผูถือหุน

มุงสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน

ตอ
พนักงาน

ตอคูคา

ใหความมั่นคงแกพนักงาน มีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
พัฒนาทักษะพนักงาน พัฒนาความสามารถหลัก ปลูกฝง
วัฒนธรรมขององคกร พัฒนาระบบเครือขาย
ยึดถือความเปนธรรมตอคูคา

ตอสังคม

ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
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คานิยมขององคกร (DCC Group Values)
D
Differentiation
C
Cost Leadership
C
Continuous Improvement
T
Total Management System
T
Trustworthy Product Quality
O
On Time Delivery
P
Profit, People, and Planet

แบบ 56-1 ประจําป 2563

การสรางความแตกตาง
เปนผูนําดานตนทุนต่ํา
การปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ความคุมคา คุม ราคา
การสงมอบสินคาตรงเวลา
กําไร, สังคมและสิ่งแวดลอม

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)
1. ลงพื้นที่จริง รับรูของจริง
2. พึ่งพาตนเอง พัฒนาทักษะ
3. ใชจายคุมคา ลดความสูญเปลา
4. ใสใจคุณภาพ ตรวจสอบทุกขั้นตอน
5. ทํางานเปนทีม ชวยเหลือเกื้อกูล
6. ทํางานสอดคลอง สงเสริมซึ่งกัน
7. ไมปกปดความผิด ไมปด ความรับผิดชอบ
8. ความรูตอยอด ถายทอดถึงกัน
9. ชวยคิดสรางสรรค ปรับปรุงตอเนื่อง
10.ความเห็นแตกตาง ทางเลือกมากขึ้น
11.ทํางานปลอดภัย ปองกันตนเอง
12.สงเสริมคนดี ขจัดคนเลว
13.ควบคุมความเสี่ยง เลี่ยงความสูญเสีย

แผนงานและกลยุทธในป 2564
ในป 2564 บริษัทฯ วางเปาหมายในการดําเนินงาน 3 สวนใหญๆ ดังนี้
1. เพิ่มสัดสวนยอดขาย พัฒนากระเบื้องปูพื้นขนาดใหม คือ กระเบื้องปูพื้นขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม.
ตอเนื่องจากป 2563 ซึ่งสามารถแขงขันดานราคากับกระเบื้องนําเขาจากจีนไดในราคาที่ถูกกวา
2. ลดงบประมาณรายจายลงทุน โดยยังไมมีการลงทุ นเพิ่ม ในการสรางสาขาใหม เนื่อ งจากการชะลอตั วทาง
เศรษฐกิจ โดยเนนพัฒนาสาขาที่กําลังกอสรางและมีอยูในปจจุบัน ตอเนื่องจากป 2563 เพิ่มลูกคาพื้นที่ใหเชา
เพื่อใหเปนจุดศูนยกลางในการบริการลูกคา แผนการปรับปรุงภาพลักษณจึงยังเปนหนึ่งในแผนงานที่สําคัญ โดย
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จะปรับปรุงสภาพแวดลอมของสาขา ปรับพื้นที่ใหโลงสะดวกสบาย มีพื้นที่จอดรถกวางขวาง ทันสมัยดึงดูดลูกคา
รวมถึงติดเครื่องปรับอากาศในบางสาขา ทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการสามารถใชเวลาเลือกซื้อของไดนานและ
สะดวกสบายมากขึ้น
3. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุกระดับ ตอเนื่องจากป 2563 สงเสริมโอกาสในการเรียนรู การ
พัฒนาพนักงานทุกระดับใหเปนคนดี คนเกง กระตุนใหมีความพรอมในการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทั้งเปนการ
เสริมสรางทักษะ รวมถึงการเรียนความรูใหมเพื่อใหปรับตัวทันกับแนวโนมการดําเนินธุรกิจที่เ ปลี่ยนแปลงไป
โดยบริษัทจัดการอบรมความรูใหแกพนักงานทุกระดับ ตั้งแตพนักงานไดเขามารวมงานกับบริษัท เบื้องตนจะ
ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรม
องคกรและขอมูลในการทํางานเบื้องตน รับทราบระเบียบตางๆ เพื่อการอยูรวมกัน เพื่อใหพนักงานใหมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางาน ซึ่งจะสงผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกรโดยรวม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ในรอบป 2563
สวนของโรงงาน
การปรับเปลี่ยนสายการผลิต
บริษัทใหความสําคัญตอกระบวนการผลิตและตนทุนการผลิต ในป 2563 ทางบริษัทไดเริ่มดําเนินการใชสายการผลิตที่ไดทําการ
ติดตั้งใหม สงผลใหทางบริษัทมีกําลังการผลิตกระเบื้องขนาดใหญสูงขึ้น และยังสงผลการประหยัดพลังงานกาซธรรมชาติใน
สายการผลิตใหมนี้ เมื่อเทียบกับสายการผลิตเดิมที่ใชเทคโนโลยีเกา
การผลิตกระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ
จากเดิมกระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ อาทิเชน ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศเปน
สวนใหญ ทางบริษัทไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ รองรับการผลิตกระเบื้องขนาดใหญ โดยทางบริษัทไดเริ่ม
ผลิตและจัดจําหนายกระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ ในรอบป 2563 ที่ผานมา
การผลิตกระเบื้องเซรามิคระบบพิมพแบบดิจิตอล (Digital Printing)
เพื่อเพิ่มความยืดหยุนและตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา ในป 2563 ทางบริษัทไดดาํ เนินการติดตั้งระบบพิมพ
ลวดลายแบบดิจติ อล (Digital Printing) ครบทุกสายการผลิต โดยปจจุบันกระเบื้องที่ถูกพิมพดวยระบบดิจิตอล เปนที่นิยมและ
ใหลวดลายสมจริงตามความตองการของลูกคา
การควบคุมกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีอตั โนมัติ (Automation)
ทางบริษัทไดตระหนักถึงความทันสมัยของเทคโนโลยี ซึ่งสามารถชวยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตของทางบริษัทได
ทางบริษัทจึงไดริเริ่มและพัฒนาระบบการควบคุมการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอตั โนติ Automation เขามาชวยควบคุม และในป
2563 ทางบริษัทไดเริ่มสายการผลิตโดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติทงั้ กระบวนการ เขามาชวยควบคุมในสายการผลิตทดลองของ
ทางบริษัทแลว ผลสําเร็จของโครงการจะดําเนินการตอยอดไปในสายการที่เหลือตอไป
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สวนของสํานักงานใหญ
การลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่ม ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“RCI”)
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติใหลงทุ นซื้อหุนสามัญในบริษัทยอย
(บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) / RCI) เพิ่มในราคาไมเกินหุนละ 4.00 บาท วงเงินไมเกิน 180.0 ลานบาท
โดยมอบอํานาจให นายรุงโรจน แสงศาสตรา ประธานกรรมการ เปนผูดําเนินการในการซื้อขายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2563
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทฯซื้อหุนสามัญของ RCI ไดเพิ่มจํานวน 43,110,000 หุน ในราคา 4.00 บาทตอหุน
จากผูถือหุนรายยอยของ RCI รวมเปนเงินทั้งสิ้น 172.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.99 การลงทุนซื้อหุนสามัญขางตน ทําให
บริษัทฯ มีสัดสวนใน RCI เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.87 จากเดิมที่มีอยูรอยละ 84.88
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1)
ตามมติที่ ป ระชุม สามัญ ผู ถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มี มติอนุ มัติ การออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จํานวน 2,611,197,583 หนวย เพื่อเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา โดยมี
กําหนดการใชสิทธิปละ 1 ครั้ง คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ใน
กรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
กําหนดการใชสิทธิดังกลาว)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิครั้งแรก จํานวน 703,438,699 หนวย
ซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 703,438,699 หุน ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิดเปน 70,343,869.90
บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท เปน 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิในการใชสิท ธิครั้งที่ สอง จํานวน 967,509,538
หน ว ย ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท จํ า นวน 967,509,538 หุ น ราคาตามบั ญ ชี (Par Value) หุ น ละ 0.10 บาท คิ ด เป น
96,750,953.80 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มจาก 723,143,265.70 บาท เปน 819,894,219.50 บาท บริษัทจด
ทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการทํางาน
บริษัทยังคงเปาหมายและเนนเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยใหพนักงานไดใชความคิดสรางสรรค นําเสนอ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานใหสอดคลองในแตละหนวยงาน รวมถึงการจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกในแตละสวนงานตลอด
ทั้งป โดยเนนในดานการใชประโยชนจากซอฟทแวรตางๆใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สวนของสาขา
การขยายสาขาและปรับปรุงภาพลักษณ
บริษัทฯ ยังคงมองหาทําเลเพื่อเพิ่มสาขาใหม และยายที่ตั้งสาขาใหมเพื่อทดแทนสาขาเดิมที่ไมสามารถตอสัญญาการ
เชาพื้นที่ได เพื่อใหไดนาสตี้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมุงเนนการเปลี่ยนภาพลักษณของสาขา แตเนื่องดวยสถานการณ
การแพรระบาดโควิด 19 จึงทําใหชะลอการลงทุนในป 2563
พื้นที่ใหเชาและศูนยรวมวัสดุกอสรางอยางครบวงจร
ตั้งแตปลายป 2561 บริษัทไดเดินหนาตามแผนงานในการเปดพื้ นที่ในสาขาใหผูผลิตและนําเขาวัสดุและอุปกรณ
กอสรางรายอื่นๆเชา เพื่อจะบรรลุเปาหมายในการเปนศูนยรวมวัสดุกอสรางอยางครบวงจรในในอนาคต ซึ่ง ณ สิ้นป 2563 นี้
บริษัทไดเปดใหเชาพื้นที่ไปแลว ใน 74 สาขา
การพัฒนาซอฟทแวร
บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับทุกหนวยงานในองคกร จึงคิด Application ใหมๆ และพัฒนาซอฟทแวรเดิมที่มีอยู
แลวให ดียิ่ งขึ้ น เชน ซอฟท แ วรสํ าหรับ ดูย อดขายและสิน คาคงเหลือ หน าราน เพื่ อให พ นั กงานได ใชซอฟทแ วรเหลานี้ เป น
เครื่องมือในการขายและวิเคราะหขอมูล และยังคงเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดความซับซอน และเพิ่มประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

แผนภูมิการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) / DCC
ผลิตกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น และเปนผูจดั จําหนาย
กระเบื้องเซรามิคทั้งหมด รวมทั้งที่ซื้อมาจากบริษัทยอย

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) / RCI

บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) / TTOP

ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้น , บุผนัง ขายสงให

ผลิตกระเบื้องเซรามิคปูพื้น , บุผนัง และ กาวยาแนว

บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิคและตัวแทนจําหนายอื่นๆ

ขายสงให บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ทั้งหมด

บริษัทยอยของ DCC ถือหุนรอยละ 91.87

บริษัทยอยของ DCC ถือหุนรอยละ 96.83

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนดไทล
RCI ถือหุนรอยล 100 (หยุดกิจการ)

ซื้ออุปกรณการปูกระเบื้องจากโรงงานในประเทศมา
จําหนาย

ขายปลีกผานสาขา
ของบริษัท

ขายสงใหตัวแทนจําหนาย

สงออกตางประเทศ

ในประเทศ

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือใหญ
กลุมแสงศาสตรา เปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 47.643

หน้าที& 9

สวนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

แบบ 56-1 ประจําป 2563

2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย
· รายไดจากการขายกระเบื้องเซรามิค ที่ผลิต โดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน)
· รายไดจากการจําหนายกระเบื้องเซรามิคและกาวยาแนวที่ซื้อจากบริษัทยอย (บริษัท ไทลทอปอินดัสตรี้ จํากัด
(มหาชน)) และ รายไดจากการจําหนายกระเบื้องเซรามิค ที่ซื้อจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) มาจําหนายตอใหแกลูกคาโดยบวกกําไรจากราคาสงที่ซื้อจากบริษัทยอยดังกลาว
· รายไดจากการจําหนาย กาวยาแนว กาวซีเมนต และบัวกาบกลวยทีซ่ ื้อมาขายไป
· รายไดอื่น ๆ เชน กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น , ดอกเบี้ยรับ , กําไรจากการขายทรัพยสิน, รายไดคาเชา,กําไรจากการ
ขายเงินลงทุนทั่วไป , รายไดคาบริการระบบ IT เปนตน
โครงสรางรายไดรวมเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป (ตามงบการเงินรวม)
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ประเภทผลิตภัณฑ
ดําเนินการโดย
ลานบาท %
ลานบาท %
ลานบาท %
จําหนายในประเทศ
ผลิตและจําหนายกระเบื้อง
เซรามิค
จําหนายกาวยาแนวและอื่นๆ

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ยอย
DCC และ สาขา

รวมรายไดในประเทศ
จําหนายตางประเทศ
ผลิตและจําหนายกระเบื้อง
เซรามิค
จําหนายกาวยาแนวและอื่นๆ
รวมรายไดตางประเทศ
รวมรายไดจากการขายทั้งสิ้น
รายไดอื่น
รวมรายไดทั้งสิ้น

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ยอย
DCC

7,717

90

7,446

91

7,428

93

486

6

370

4

326

4

8,203

96

7,816

95

7,754

97

298

3

302

4

273

3

0

0

0

0

0

0

298

3

302

4

273

3

8,501

99

8,118

99

8,027

100

88

1

73

1

26

0

8,589

100

8,191

100

8,053

100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
แบรนดผลิตภัณฑ
ทั้ ง นี้ ก ระเบื้ อ งที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยผลิ ต ภายใต เครื่ อ งหมายการค า “ไดนาสตี้ ” (Dynasty), “ไทล ท อ ป”
(Tiletop) , “จากั ว ร ” (Jaguar), “แวลู ” (Value), “มั ส แตง” (Mustang) ,”ไก ” (chicken) , “นก” (birdie) ,”เป ด ”
(ducky) ,หงส (swan) , เอ็ม (M), คอสโม (COSMO), โรเวอร (ROVER) , มอนเต (MONTE)
ลักษณะของผลิตภัณฑ
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กระเบื้องปูพื้น (หนวยเปนเซนติเมตร)
ขนาด 80x80
ขนาด 60x120
ขนาด 60x60 , 60x60 (ดิจิตอล)
ขนาด 30x60 (ขัดขอบ) , 30x60 (ดิจิตอลขัดขอบ)
ขนาด 40x40 , 40x40 (ดิจิตอล)
ขนาด 30x30 , 30x30 (ดิจิตอล)
กระเบื้องบุผนัง (หนวยเปนเซนติเมตร)
ขนาด 20x30 , 20x30 (ดิจิตอล)
ขนาด 25x40 , 25x40 (ดิจิตอล)
ขนาด 30x50, 30x50 (ดิจิตอล)
กาวยาแนว (บริษัทยอยเปนผูผ ลิต) ภายใตเครื่องหมายการคา ทอปสติ๊ก (TOP STICK)
แบรนดผลิตภัณฑ (สินคาซื้อมาขายไป)
กาวยาแนว ภายใตเครื่องหมายการคา เวเบอร(WEBER)
กาวซิเมนต ภายใตเครื่องหมายการคา ทอปสติ๊ก (TOP STICK) ,เดฟโก(DAVCO)
คิ้วกระเบื้อง ภายใตเครื่องหมายการคา ไทยแสตนดารดไปป (THAI STANDARD PIPE) ,โอดี (OD)
จมูกบันได ภายใตเครื่องหมายการคา โอดี (OD)
2.2 การตลาดและการแขงขัน
สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในป 2563 ก็คงจะหนีไมพนเรื่องของ COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบทําใหเงินสะพัดใน
ประเทศไทยต่ําสุดในรอบ 13 ป GDP ของประเทศไทยทั้งปคาดวาจะติดลบประมาณ 7.1% (ตัวเลขคาดการณจาก IMF)
เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลงอยางมาก ทําใหการแขงขันในธุรกิจเปนไปอยางรุนแรง และหลายธุรกิจตองปดกิจการไป รวมไป
ถึงรานคาคูคาของบริษัทฯ หลายแหงที่ปดตัวลง
อยางไรก็ดี ชวงตนปที่ทางรัฐบาลประกาศล็อคดาวนประเทศ ในสวนสาขาของบริษัทฯ ถูกจัดวาเปนรานคาขนาดเล็ก
ไมใชศูนยการคา จึงทําใหธุรกิจเรายังสามารถดําเนินกิจการได และเราไดเพิ่มมาตรการการควบคุมโรคตามคําแนะนําของ
กฎกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงานและลูกคาทุกทาน จึงทําใหลูกคาที่เคยใชบริการของ
ศูนยการคาขนาดใหญหันมาเลือกชองทางของบริษัทฯ มากขึ้น ในทางลบผลจากสถานการณโรคระบาดนี้ ทางบริษัทฯ ก็ได
หยุดการทําการตลาดเชิงรุกลงไปเชนกัน ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการดังกลาวของรัฐบาล
ชวงครึ่งปหลัง ทางบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาดนี้ โดยยังคงรักษา
มาตรฐานการทําตลาดเชิงรุก มีการใชเครื่องมือสื่อสารในการติดตามลูกคามากขึ้น เชน การสงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ โดย
ใชชองทางสนทนาผานสื่อโซเชียลมีเดีย มุงหวังผลปดการขายโดยที่ลูกคาไมตองเดินทางมาทีส่ าขา ซึ่งผลการทํางานเปนที่นา
พอใจอยางยิ่ง
ในดานของนโยบายควบคุมคาใชจาย ในป 2563 ทางบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายลงไดถึง 8.1% เนื่องมาจาก
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุกภาคสวน การตรวจสอบและควบคุมคาใชจายในทุกขั้นตอนการทํางาน
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สิ่งที่เราไดประโยชนมากทีส่ ุดจากการทํางานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรื่องการลดคาใชจายในการเดินทาง
นอกจากตองพิจารณาวาสามารถติดตอชองทางอื่นไดหรือไม ทุกครั้งกอนที่พนักงานขับรถจะออกจากสาขาตองมีการวางแผน
เสนทางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในดานของผลิตภัณฑ ทางบริษัทฯไดพัฒนาสินคาใหมเพื่อเจาะตลาดกลุมบนมากขึ้น โดยไดผลิตกระเบื้องขนาดใหญ
60x120, 80x80 และ 30x50 ซึ่งชองทางในการจําหนายยังคงใชสาขาของบริษัทฯ ทั้ง 201 สาขา ที่สามารถกระจายสินคาได
ครอบคลุมทั่วประเทศในเวลารวดเร็ว สําหรับราคาขายของสินคาใหมนี้ สวนใหญจะอยูในชวงราคา 200-400 บาท ตอตาราง
เมตร ซึ่งสามารถทําใหราคาเฉลี่ยของบริษัทฯ ดีขึ้น ยอดขายของสินคาเหลานีเ้ พิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเรายังคงจะพัฒนาขนาด
อื่น ๆ ตอในป 2564 เพื่อใหครอบคลุมตลาดทุกการใชงาน และทุกระดับ
ดวยศักยภาพของชองทางขายของทางบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ การควบคุมดูแลคาใชจาย ประกอบกับกล
ยุทธที่สอดคลองกับสภาพตลาด และผลิตภัณฑใหม จึงสงผลทําใหบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายสูงขึ้นกวาปที่แลว อีกทั้งยัง
บริหารจัดการใหอตั รากําไรสุทธิสูงขึ้นมากที่สุดเปนประวัติการณอีกดวย
2.2.1 การทําการตลาดของผลิตภัณฑ
Øชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ไดจดั จําหนายกระเบื้อง ผาน ตลาดนัดสาขาที่มีอยูทั่วประเทศรวม 201 สาขา (ณ สิ้นป 2563) ซึ่งเปน
สาขาของบริษัทฯ มีการจําหนายผานตัวแทน และ สงออก ยังคงเนนขายภายในประเทศเปนหลัก รอยละ 96 โดยแบงสัดสวน
ไดดังนี้
% การจําหนาย
Outlets
Agents by DCC
Agents by Outlets
Export
รวม

ป 2563
78
5
14
3
100

ป 2562
72
9
15
4
100

Ø% สัดสวนประเภทสินคาที่จําหนาย โดยมีสถิติในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้
ลําดับที่
ประเภท
ป 2563
ป 2562
1.
ปูพื้น
84
84
2.
บุผนัง
13
13
3.
อื่นๆ
3
3
รวม
100
100

ป 2561
70
9
17
4
100

ป 2561
85
12
3
100
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2.2.2 สภาพการณแขงขันในกลุมธุรกิจ
หลังจากกลุม ในเครือ COTTO ปรับโครงสรางองคกร ตั้งแตป 2561 โดยเปนการรวมธุรกิจทีผ่ ลิตและจัดจําหนาย
กระเบื้องเซรามิคในประเทศไทยภายใตกลุมบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 บริษัท ทําให บริษัทฯมี %
สัดสวนการขายสินคากระเบื้องเซรามิคในประเทศเปนอันดับ 2 ของกลุมผูผลิตกระเบื้องเซรามิคที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 4 บริษัทฯ คือ DCC , RCI, UMI และ COTTO (ควบรวมกับ TGCI ในป 2561) เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเนน
นโยบายการขายสินคาในประเทศเปนหลัก ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 96 ซึ่งในป 2563 ยังคงพัฒนาตอเนื่องจากป 2562 มีการ
ปรับแผนการตลาดที่สามารถรองรับความตองการของลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น ไมวา จะเปนลวดลาย ขนาดของกระเบื้อง
และยังไดกระเบื้องที่ผลิตจาก RCI เขามาเสริมทัพเพื่อใหลูกคาไดมีทางเลือกเพิ่มขึ้น พรอมทั้งมีการปรับโฉมภาพลักษณสาขาให
ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น บริษัทฯไดใชกลยุทธกระจายสาขา(Outlets)ไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศกวา 200 สาขา ซึ่งเปนจุดแข็ง
ของบริษัทฯ เนนการบริการทีร่ วดเร็ว หาซื้อสินคาไดสะดวก มีลวดลายใหเลือกมากมาย มีของตอเนื่อง ซึ่งสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาโดยตรง อีกทั้งยังมีพันธมิตรกลุม ผูคา เชาพื้นที่ในสาขา เพื่อความหลากหลายของสินคามากขึ้น เชน ไมพื้น ไมฝา
อุปกรณไฟฟา เปนตน
ในป 2563 บริษัทฯ มีสัดสวนยอดขายทางการตลาด (Market share) เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 39 จากปกอนที่มีสัดสวน
ทางการตลาด รอยละ 36 ในขณะที่มูลคารวมของตลาดลดลงจากปกอนรอยละ 3
ยอดขายแบงตามธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ในกลุมเซรามิค ในรอบ 3 ป (ลานบาท)
บริษัท
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ยอดขาย
% เพิ่ม(ลด)จาก ยอดขาย (ลาน % เพิ่ม(ลด)
ยอดขาย
% เพิ่ม(ลด)
ปกอน
บาท)
จากปกอน
(ลานบาท)
จากปกอน
(ลานบาท)
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%
% สัดสวนยอดขาย (Market Share) แบงตามธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ในกลุมเซรามิค ในรอบ 3 ป
บริษัท
ป 2563- (%)
ป 2562-(%)
ป 2561-(%)
DCC
39
36
32
RCI
5
5
5
UMI
10
10
10
COTTO
46
49
53
รวม
100
100
100
ที่มา : ขอมูลผลการดําเนินงานประจําป จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
DCC = บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค TGCI = บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี,่ UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม,
COTTO = บมจ.เอสซีจี เซรามิกส (ประกอบดวย 1.บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 2. บริษทั เจมาโก จํากัด 3.บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส
จํากัด 4. บริษัทโสสุโก แอนด กรุป (2008) จํากัด และ 5.บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) : บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
“บริษัท” เกิดจากการรวมธุรกิจโดยวิธีการควบบริษัท ซึ่งเปนการรวมธุรกิจที่ผลิตและจัดจําหนายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยภายใตกลุมบริษัทปู นซิเมนตไทย
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จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 บริษัท เพือ่ จัดโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมและเพิม่ ประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันในแตละบริษัท รวมทั้งรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจเซรามิกทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษทั มีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลในประเทศไทยและไดรับอนุมตั ิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริษัท)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
2.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอง 1 แหง และ โรงงานผลิตของบริษัทยอยอีก 2 แหง รวม 3 แหง ตั้งอยูที่ อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี
1. สินคาที่บริษัทผลิตเอง เปนโรงงานที่ผลิตสินคาของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
ตั้งอยูที่เลขที่ 54/8 หมูที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทสินคาที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้น
2. สินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยโรงงานที่ผลิตสินคาของบริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)
ตั้งอยูที่เลขที่ 3/2 หมู 8ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทสินคาที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
3.สินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยโรงงานที่ผลิตสินคาของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)
ตั้งอยูที่เลขที่ 54/7 หมูที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทสินคาที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง (ขนาดใหญ)
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตและ % การใชกําลังการผลิตในรอบ 3 ป ที่ผานมาของบริษัทและบริษัทยอยมีดังนี้
ปริมาณการผลิต (ลานตรม./ป)
บริษัท
ป 2563
ป 2562
ป 2561
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
เต็มกําลังการผลิต
32.94
31.20
30.95
ผลิตได
21.36
21.64
21.01
คิดเปนรอยละ
64.85%
69.36%
67.88%
บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) - ผลิต
เต็มกําลังการผลิต
ผลิตได
คิดเปนรอยละ

38.72
30.47
78.69%

38.98
30.13
77.30%

37.85
30.44
80.42%

15.37
9.68
62.98%
87.03
61.51
70.68%

11.83
10.67
90.19%
82.01
62.44
76.14%

9.67
9.58
99.07%
78.47
61.03
77.77%

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) - ผลิต
เต็มกําลังการผลิต
ผลิตได
คิดเปนรอยละ
รวมเต็มกําลังการผลิต
รวมผลิตได
รวมกําลังการผลิตคิดเปนรอยละ
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การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญตอการผลิต
Ø ดิน , หินบด และแร ที่สั่งซื้อในประเทศ แถบจังหวัด ลําปาง, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สิงหบุรี , ชัยภูมิ,
ปราจีนบุรี, นราธิวาส เปนตน ไมมีปญ หาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯมีแผน
สํารองกรณีวัตถุดิบขาดสตอก โดยการวิจัยพัฒนาคุณสมบัติของดินทุกประเภท เพื่อสํา รองไวใชหากเกิด
กรณีฉุกเฉิน และอยูในแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
Ø สี เพื่ อ การผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ค และสารเคลื อ บ (Frit) และยึ ด เกาะสี ก ระเบื้ อ งเซรามิ ค ซึ่ งสั่ งซื้ อ จาก
ตางประเทศ ซึ่งไมมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาวเชนกัน แตมีผลกระทบในดานราคาของ
วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากตางประเทศตามคาของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลตางประเทศที่สั่งซื้อกับคาของ
เงินบาทเทานั้น
แหลงจัดหา
Ø ในประเทศ ประมาณรอยละ 90-95 บริษั ทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจากผูขายหลายรายกระจายกันไปไมได
ผูกขาดรายหนึ่งรายใด ไมมีความเสี่ย งในการตอรองเรื่องราคาและการเปลี่ยนแปลงผูขาย เนื่องจากกลุม
บริษัทฯ ใชนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบแบบรวมปริมาณ ซึ่งวัตถุดิบที่ใชจะคลายๆกัน ทําใหเกิดอํานาจการ
ตอรองดวยปริมาณที่มากไดในราคาที่ถูกลง
Ø ตางประเทศ ประมาณรอยละ 5-10 บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายประเทศ เชน จีน , ตุรกี ,สิงคโปร ,
อิตาลี , สเปน ,ไตหวัน และ อินโดนีเซีย ที่มีชื่อเสียงในการผลิตกระเบื้องเซรามิคจากผูขายหลายรายจึงไมมี
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงผูขาย สวนมากจะมีกลุม สี สารเคมี และบริษัทฯมีสัมพันธภาพอันดีกับผูขาย
ซึ่งเปนผูผลิตรายใหญ มีแหลงวัตถุดิบอยูหลายแหงทั้งในและนอกประเทศ หากมีการเปลี่ยนผูขายบริษัท ฯ
อาจหาผูขายอื่นทดแทนไดโดยงายเพราะมีการสํารองผูขายวัตถุดิบไวอยูหลายราย อีกทั้ง บริษัทฯยังมีการ
ทดลองวัตถุดิบใหกับผูขายรายยอยเพื่อเปนอีกทางเลือกในการหาแหลงวัตถุดิบสํารองและราคาถูก หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน ซึ่งอยูในแผนงานบริหารความเสี่ยงอีกดวย
บริษัทฯ ไมมีการซื้อวัตถุดิบหรืออะไหลกับคูคารายใดทั้งในและตางประเทศเกินรอยละ 30
ตนทุนพลังงานหลัก คือ
Ø กาซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อจาก บมจ.ปตท. ทั้งหมด ซึ่งตนทุนผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น สวนใหญมาจาก
การเพิ่มขึ้นของคากาซ โดยอางอิงราคาน้ํามันจากตลาดโลก เปนสําคัญ
Ø ไฟฟา สั่งซื้อจาก การไฟฟาสวนภู มิภ าค ซึ่ งโรงงานของบริษัทฯเองและบริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้
จํากัด(มหาชน) โดยมีสถานีไฟฟายอยเปนหนวยเชื่อมตอระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค ราคาเปนไป
ตามเงื่อนไขของการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนบริษัทยอยอีกแหง คือ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จํากัด(มหาชน) สั่งซื้อจาก บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จํากัด
· การจัดหาที่ดินเพื่อสรางสาขา
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บริษัทฯ มีสาขากระจายอยูทั่วประเทศ (ณ สิ้นป 2563 มีจํานวนสาขา 201 สาขา) โดยมีจํานวน 62 สาขา บริษัท
ฯเปนเจาของที่ดินเองคิดเปนรอยละ 31 สวนอีกรอยละ 69 เปนสาขาบนที่ดินเชา กําหนดระยะเวลา ตั้งแต 1 ป ถึง 20 ป ซึ่ง
ในชวงที่ผานมา บริษัทฯ มีนโยบายซื้อที่ดินเปนของตนเอง จึงไดศึกษาความเปนไปได โดยสํารวจสภาวการณตลาด สภาวะการ
แขงขัน สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนความตองการของลูกคาในพื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินการซื้อที่ดิน เนนพื้นที่ติดถนนใหญสาย
หลัก เดินทางสะดวก ซึ่งจะมีราคาคอนขางสูง จึงตองศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ทดแทนสาขาเดิม เนือ่ งจากผูใหเชาไมตออายุสญ
ั ญาเชา หรือ ปรับราคาคาเชาเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งที่ทําเลเดิมบริษัทฯ
จะมีกลุม ฐานลูกคาเดิมอยูแลว บริษัทฯ จะเสนอขอซื้อที่ดินแปลงดังกลาวกอน หากเจาของที่เชาไมประสงคขาย ก็จะหาทําเล
ในระยะใกลทดแทนสาขาเดิม (ถามีและราคาไมสูงมาก) เพื่อไมใหเสียฐานลูกคาเดิมไป หากไมสามารถซื้อได ก็จะหาทําเลอื่น
โดยเนนทําเลที่คาดวาจะไดกลุมฐานลูกคาใหมเพื่อไมทําใหยอดขายลดลง
2. เพื่อเพิ่มจํานวนสาขา ปจจุบันบริษัทฯไดชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดิน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจบริษัทฯ
จะดําเนินการซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินโดยตรง ซึ่งมีทีมพัฒนาธุรกิจเปนผูดาํ เนินการ พรอมทําการเปรียบเทียบราคาทีด่ ินกับ
ราคาประเมินหรือราคาตลาด เพือ่ ใหแนใจวาที่ดินที่ซื้อจะมีราคาที่ไมแพงเกินไป พรอมตรวจสอบสิทธิและขอกฎหมายตางๆใน
ที่ดินแปลงนั้นๆ รวมทั้งมีการวางแผนของบประมาณเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตลิ วงหนาทุกครั้ง
โดยในป 2563 บริษัทฯลดงบรายจายลงทุนในการซื้อที่ดินจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนนปรับปรุงสาขาที่กอสราง
ตอเนี่องมาจากป 2562 ใหสามารถสรางรายได รวมทั้งสาขาที่มีอยูเ ดิมใหใชประโยชนในพื้นที่สรางรายไดเพิม่ ใหมากที่สดุ และ
มีการปรับลดสาขา (ครบอายุสัญญาเชาผูใหเชาไมประสงคใหเชาตอ) จํานวน 2 แหง ไมมีการเพิ่มสาขาใหม ทําใหจํานวนสาขา
ในป 2562 จํานวน 203 สาขา ลดเหลือ 201 สาขา ในป 2563
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3.ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงดานธุรกิจ
บริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) มีจุดมุงหมายหลักที่ จะเติบโตไปกับ การพั ฒ นาองคกรอยางยั่งยืน และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไดกําหนดนโยบายและวัฒนธรรมองคกร
ใหพนักงานทุกระดับตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองและสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปจจุบันและชวงรอบปที่ผานมาบริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสภาวะการณการระบาด
ของเชื้อไวรัสทั่วโลก สงผลใหธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและในประเทศไทยถดถอย ตลาดวัสดุกอสรางเปนหนึ่งในภาค
ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะการณครั้งนี้ดวย ในการตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานี้ บริษัทไดมุงเนนและมุงมั่นที่จะขยาย
ตลาด ปรับ ปรุง และพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ ให สอดคลอ งกั บ ความต องการของตลาด โดยเน น ย้ําให ผลิ ต ภั ณ ฑ ของทางบริษั ท
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย นอกจากนี้บริษัทยังคงมีความมุงมั่นตอสังคม ผานการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและประหยัดพลังงาน โดยปจจุบัน บริษัทไดเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ อาทิเชน กระเบื้องเซรามิคประเภทกัน
ลื่น เพื่อตอบสนองสังคมผูสูงอายุ และความปลอดภัย กระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ เพื่อเพิ่มชองทางและเปนทางเลือกใหลูกคา
เลือกทดแทนกระเบื้องนําเขาจากตางประเทศ ขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังไดมีการมุงเนนไปที่การพัฒ นาผลิตภาพและขีด
ความสามารถของพนักงานภายในบริษัท เพื่อรักษาระดับตนทุนการผลิตใหสอดคลองกับสถานการณอีกดวย
2. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสังคม
บริษัทไดมุงเนนในการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต ดวยแนวคิด 3R คือ การใชซ้ํา Reuse การลดการใช
Reduce และ การนํากลับมาใชใหม Recycle เพื่อลดการทิ้งเศษวัสดุออกสูภายนอกและลดคาใชจายในการกําจัดของเสีย อีก
ทั้งทางบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใชพลังงาน โดยเฉพาะการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติเพื่อลดภาวะกาซ
เรือนกระจก และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดฝุนละออง ตลอดจนกําหนดใหมีการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายในบริเวณพื้นที่
การผลิต โดยมีผลการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานไมสงผลกระทบหรือทําลายสภาพแวดลอมของชุมชนและเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด
3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมดานการผลิตและผลิตภัณฑ เปนหนึ่งในความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัท
การวิจัยและพัฒนาของทางบริษัทจึงเปนกระบวนการที่ทางบริษัทใหความสําคัญอยางตอเนื่องตลอดมา โดยทางบริษัทไดวิจัย
ติดตาม ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน และ
กอใหเกิดผลิตภาพสูงสุด บริษัทเชื่อมั่นวาทางบริษัทมี กระบวนการผลิตที่สรางสรรคและสามารถแขงขันอยูในอุตสาหกรรมได
อยางยั่งยืน
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
4.1 ความเสี่ยงดานความตอเนื่องของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิค ประกอบดวย ดิน หิน แร สารเคลือบ และน้ํา ซึ่งมี
ความเสื่ยงในเรื่องการขาดแคลนและราคาวัตถุดิบที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัทไดมีการจัดการบริหาร
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ความเสี่ยง โดยกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธใหมีแหลงวัตถุดิบจากหลายแหลง และวัตถุดิบทุกชนิดตองมี
แหลงสํารอง มีการบริหารการจัดสง การจัดเก็บ และพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงดานการขาด
แคลนวัตถุดิบ อีกทั้งยังใหความรวมมือกับคูคาเพื่อสํารวจ ปรับปรุง และคาดการณปริมาณวัตถุดิบสํารอง
สําหรับกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิค
ความเสี่ยงดานบุคลากร
เนื่ องจากป จจุบั นมี ความตองการบุ คลากรที่ มีทั กษะในการทํางานในโรงงานอุต สาหกรรมมี สูง และใน
สถานณะการณโรคไวรัสระบาด บริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานและการปรับอัตรา
คาจาง ซึ่งอาจสงผลใหกําลังผลิตลดลงและตนทุนทางดานบุคลากรสูงขึ้น ทางบริษัทไดมีการบริหารจัดการ
การพัฒนา การรักษาบุคลากร และใหความสําคัญในการดูแลบุคลากรใหมีสุขภาพแข็งแรง มีสวัสดิการและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม อีกทั้งทางบริษัทยังไดพัฒนากระบวนการใหเปนแบบระบบอัตโนมัติ
เพื่อลดจุดเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ และทดแทนตําแหนงบุคลากรในจุดที่มีงานหนักและไมเหมาะ
สําหรับใชแรงงานคน

5. ความเสี่ยงดานการเงิน
5.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เพื่อใหมั่นใจไดวาทางบริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอ ทางบริษัทไดมีการติดตามและประเมินสภาพคลองของ
ทางบริษั ทอยางตอเนื่อ ง เพื่ อจัด เตรียมวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน การเงินและรักษาระดับ เงินสํ ารองให
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น
5.2 ความเสี่ยงดานเครดิต
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของทางบริษัท ทางบริษัทไดมีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงของ
ลูกหนี้การคาของทางบริษัท โดยใหมีการควบคุม ดําเนินการ และใชเครื่องมือทางการเงินตางๆ อาทิเชน
การวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงิน การประเมิ นความนาเชื่อถือของลูกหนี้ การตั้งวงเงินควบคุม
ดานเครดิตของลูกหนี้ เปนตน

การทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการทําวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดนวัตกรรมการการผลิต เพิ่มมูลคาสินคา และสามารถ
แขงขันในธุรกิจไดอยางยั่งยืน
ในป 2563 บริษัทฯ มีรายจายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวนทั้งสิ้น 855,200 บาท
คาใชจายที่เกิดขึ้น เปนคาใชจายดานบุคลากรในการทดลองและวิจัย
ผลความสําเร็จของการวิจยั และพัฒนา ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ประหยัดตนทุนการผลิตดานวัตถุดบิ และเพิ่มผลิต
ภาพทางดานการผลิตในรอบปที่ผา นมา
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดแก

4.1

ทรัพยสินหลัก

สินทรัพยที่ บริษัทฯและบริษัทยอย ใชในการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและ
อุปกรณ เพื่อใชในการผลิต มีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม จํานวน 5,811 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ของสินทรัพย
รวม
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ลานบาท
ภาระผูกพัน
ที่ดิน
เปนเจาของ
1,670
ไมมภี าระผูกพัน (1)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

เปนเจาของ/
อยูบนสัญญาเชา
เปนเจาของ
เปนเจาของ

3,824
6,241
1,188

ไมมภี าระผูกพัน
ไมมภี าระผูกพัน

ยานพาหนะ

เปนเจาของ

25

ไมมภี าระผูกพัน

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวาง
ติดตั้ง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ -สุทธิ

เปนเจาของ

330

ไมมภี าระผูกพัน

13,278
(7,467)
5,811

(1)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษัทยอย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) ไดปลดจํานอง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ดังกลาว
แลว โดยไมมีการค้ําประกัน
สินทรัพยไมมีตัวตน

Ø โปรแกรมคอมพิวเตอร
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

ลานบาท
83.6
(70.9)
12.7

ภาระผูกพัน
ไมตดิ ภาระ
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 27.1 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว
(ลานบาท)

มูลคาตรา
ไวหุนละ
(บาท)

สัดสวนเงิน
ลงทุน (%)

ราคาทุน
(ลานบาท)

การลงทุนใน
บริษัทอื่น

บริษัทยอย :
บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้

300.0

222.0

10.00

96.83

109.5

ไมมี

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

616.8

616.8

1.00

91.87

2,272.8

หมายเหตุ 1

1.0

1.0

100.00

99.93

1.1

917.8

839.8

บริษัท เวิลดไวด เซรามิค จํากัด*
รวม

ไมมี

2,383.4

*

บริษัทยอยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557 และอยูในระหวางดําเนินการชําระ
บัญชี
หมายเหตุ 1: การลงทุนในบริษัทอื่น ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อบริษัท
บริษัทยอย :
บริษัท โรแยลเอเซียบริคแอนด
ไทล จํากัด
บริษัทรวม :
บริษัท บานสมถวิล จํากัด
ตราสารทุนที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด :
บริษัท เซอมาส จํากัด

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว
(บาท)

มูลคา
ตราไว
หุนละ
(บาท)

สัดสวน
เงินลงทุน
(%)

ราคาทุน
(บาท)

คาเผื่อการ
ดอยคา
(บาท)

ราคาทุน-สุทธิ
(บาท)

80,000,000

80,000,000

10.00

100.00

139,985,000

(62,986,196)

76,998,804

25,000,000

25,000,000

25.00

45.00

11,250,000

(11,250,000)

-0-

21,000,000
รวม

21,000,000

100.00

1.50

314,300
-0151,549,300 (74,236,196)

314,300
77,313,104

ตนป 2563 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนของบริษัท ที.ที.เซรามิค จํากัด(มหาชน) ที่ถืออยูรอยละ 8.32 ออกทั้งหมด
ตนป 2564 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนของ บริษัท บานสมถวิล จํากัด ที่ถืออยูรอยละ 45.00 ออกทั้งหมด
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
สวนของบริษัท
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
- ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย
สวนของบริษัทยอย
บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)
- ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย
- ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัท เวิลด ไวด เซรามิค จํากัด (อยูระหวางการชําระบัญชี)
- ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียน
วันกอตั้งบริษัท
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

สํานักงานใหญของบริษัท

โรงงานของบริษัทใหญ

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000742 (เดิมเลขที่ บมจ. 321)
วันที่ 1 สิงหาคม 2532
วันที่ 3 มกราคม 2535 โดยใชชื่อยอ DCC อยูในหมวดวัสดุกอสราง
913,919,154.10 บาท (เการอยสิบสามลานเกาแสนหนึ่งหมื่นเกาพัน
หนึ่งรอยหาสิบสี่บาทสิบสตางค) แบงออกเปนหุนสามัญ 9,139,191,541
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
819,894,219.50 บาท (แปดรอยสิบเกาลานแปดแสนเกาหมื่นสี่พัน
สองรอยสิบเกาบาทหาสิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 8,198,942,195 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
เปนผูผลิต และจําหนายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง
และรับซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังและกาวยาแนวทั้งหมดจาก
โรงงานผลิต บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) รวมทั้ง
ซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังอีกสวนหนึ่ง จาก โรงงานผลิต บริษัท
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย)
นอกจากนั้นยังซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระเบื้องเซรามิค เชน กาว
ยาแนว กาวซีเมนต บัวกาบกลวย เปนตน จากผูคารายอื่นมาจําหนาย
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม.
10310 โทรศัพท 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
http://www.dynastyceramic.com
เลขที่ 54/8 หมูที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท 036-305914-9 โทรสาร 036-263663

บริษัทยอย
1. บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
สํานักงานใหญ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
หวยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17
โรงงาน เลขที่ 3/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองไขน้ํา อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท 036-371815 โทรสาร 036-371111
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2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
สํานักงานใหญ อาคารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9
โรงงาน เลขที่ 54/7 หมูที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท 0-3630-5249 , 03630-5979-81 โทรสาร
0-3630 -5988
นายทะเบียน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผูตรวจสอบบัญชี

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
72 CAT Telecom Tower, Floor 24, Charoen Krung Road,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2105-4661 Fax. 0-2026-3760
http://www.karinaudit.co.th/

เลขานุการบริษัท

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
โทรศัพท 02-276-9275-81 ตอ 403
โทรสาร 02-276-0313-17
E-mail: Cattleya.sa@dynastyceramic.com

หน้าที& 23

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ แบบ 56-1 ประจําป 2563

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
หลักทรัพยของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย
วันที่ 1 มกราคม 2563

เพิ่ม/(ลด)

ทุนจดทะเบียน-หุนสามัญ (บาท)

913,919,154.10

-

913,919,154.10

ทุนจดทะเบียน-หุนสามัญ (หุน)

9,139,191,541

-

9,139,191,541

0.10

-

0.10

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (บาท)

723,143,265.70

96,750,953.80

819,894,219.50

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (หุน)

7,231,432,657

967,509,538
มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิครั้งที่สอง จํานวน 967,509,538 หนวย

8,198,942,195

มูลคาหุนละ (บาท)

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

7.2 ผูถือหุน
Ø โครงสรางผูถือหุน บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกและสัดสวนการถือหุนที่เปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปทผี่ านมา ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
ที่
1 นายรุงโรจน แสงศาสตรา
2 นายมนตรัก แสงศาสตรา
3 นายมารุต แสงศาสตรา
4 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
5 นายนครินทร แสงศาสตรา
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
7 นางสาวสุภาณี ทองเปลาศรี
8 นางสาวรสสุคนธ วัชรสุรังค
9 นายวิบูลย วัชรสุรังค
10 นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
รวมผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก
จํานวนหุนสามัญรวมทั้งสิ้น (หุน)
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท (บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ราคาตามบัญชี (บาทตอหุน)

% ของการถือหุน
28 ธ.ค.61
30 ธ.ค.62
30 ธ.ค.63
24.510
22.126
19.515
7.353
8.435
11.282
7.353
8.435
11.282
5.069
5.684
6.056
na
2.313
3.332
na
na
2.962
2.959
2.660
2.657
na
na
2.356
na
na
2.310
2.696
2.531
2.232
49.940
52.184
63.984
6,527,993,958 7,231,432,657 8,198,942,195
652,799,395.80 723,143,265.70 819,894,219.50
913,919,154.10 913,919,154.10 913,919,154.10
0.10
0.10
0.10
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โดยกลุม แสงศาสตรา เปนผูถือหุนใหญรวม รอยละ 47.643 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
v ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลในประเทศ จํานวน 50 ราย ถือหุนจํานวน 526,919,136 หุน หรือรอยละ 6.43
v ผูถือหุนใหญของนิติบุคคลในประเทศ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุนจํานวน 242,861,033 หุน หรือรอยละ
2.96
v ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลตางประเทศ จํานวน 52 ราย ถือหุนจํานวน 541,845,199 หรือรอยละ 6.61
v ผูถือหุนใหญของนิติบุคคลตางประเทศ คือ BBHISL NOMINEES LIMITED ถือหุนจํานวน 146,235,200 หุน หรือรอย
ละ 1.78
รายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCC-W1) 10 อันดับ
แรก (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) คงเหลือ 940,238,427 หนวย
ลําดับที่
รายชื่อผูถือหุน
% ของการถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
1
นายกันตธวัช วัชรสุรังค
5.980
2
นางสาวสุพรรณิการ วัชรสุรังค
4.983
3
นางสาววราภรณ สมานพันธชัย
4.839
4
นายภากร วัชรสุรังค
4.765
5
นายนครินทร แสงศาสตรา
4.420
6
นายสุจินต ชูวงศเลิศสกุล
4.275
7
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด(มหาชน)
4.254
8
นายพัฐชกรณ สมานพันธชัย
3.935
9
นายพิจิตต วิรยิ ะเมตตากุล
3.839
10 นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2.606
รวม
43.896
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCC-W1) จํานวน 2,611,197,583 หนวย เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิครั้งแรก จํานวน 703,438,699 หนวย ซื้อหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 703,438,699 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท คิดเปน 70,343,869.90 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทเพิ่มจาก 652,799,395.80 บาท เปน 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
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เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิครั้งที่สอง จํานวน 967,509,538 หนวย ซื้อหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 967,509,538 หุน ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิดเปน 96,750,953.80 บาท ทํา
ใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มจากจํานวน 7,231,432,657 หุน มูลคา 723,143,265.70 บาท เปนจํานวน 8,198,942,195 หุน
มูลคา 819,894,219.50 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิม่ ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2563
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2562 (ขอมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)
ลําดับ
1.

รายชื่อ
นายรุงโรจน แสงศาสตรา

5.

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายศิริพงษ ทิณรัตน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายทศพร บรรยงคเวทย

6.

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

2.
3.
4.

ตําแหนง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
7.

นายสุวิทย สมานพันธชัย (ลาออกเมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2563)
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ (รับตําแหนง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

กรรมการ

จํานวนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

จํานวนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

DCC:1,600,000,000 หุน
DCC-W1: -0- หนวย

DCC:1,600,000,000 หุน
DCC-W1: -0- หนวย

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

DCC: 1,368,080 หุน
DCC-W1: -0- หนวย
DCC: 496,500,000 หุน
DCC-W1: 7,000,000 หนวย
DCC: 2,500,000 หุน
DCC-W1: 3,000,000- หนวย
DCC: 160,000,000 หุน
DCC-W1: 0 หนวย
-

-

-

จํานวนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เปลี่ยนแปลง เพิม่ ขึ้น (ลดลง) ในป
2563
DCC: -0- หุน
DCC-W1: -0- หนวย
DCC: -0- หุน
DCC-W1: -0-หนวย
DCC: 84,940,000 หุน
DCC-W1: (78,000,000) หนวย
DCC: -0- หุน
DCC-W1: 3,000,000 หนวย
DCC: -0- หุน
DCC-W1: 0 หนวย
-

% ของการถือ
หุน และ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ
19.515%
-0-%
0.017%
6.056%
0.744%
0.030%
0.319%
1.951%
-
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8.

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั

9.

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายมนตรัก แสงศาสตรา

กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร

10.

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายมารุต แสงศาสตรา

11.

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายจารุวัตร ไตรถวิล

12.

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายสุธี บุนนาค
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด
และขาย
กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและประธานเจาหนาที่ฝายผลิต
รองกรรมการผูจ ัดการศูนยวจิ ัยและเทคนิค

DCC: 183,000,000 หุน
DCC-W1: 2,500,000 หนวย
DCC: 610,000,000 หุน
DCC-W1: 315,000,000 หนวย
DCC: 610,000,000 หุน
DCC-W1: 315,000,000 หนวย
DCC: 8,000,000 หุน
DCC-W1: 3,200,000 หนวย
-

DCC: 183,000,000 หุน
DCC-W1: 2,500,000 หนวย
DCC: 925,000,000 หุน
DCC-W1: -0- หนวย
DCC: 925,000,000 หุน
DCC-W1: -0- หนวย
DCC: 11,200,000 หุน
DCC-W1: -0- หนวย
-

DCC: -0- หุน
DCC-W1: -0- หนวย
DCC: 315,000,000 หุน
DCC-W1: (315,000,000) หนวย
DCC: 315,000,000 หุน
DCC-W1: (315,000,000) หนวย
DCC: 3,200,000 หุน
DCC-W1: (3,200,000) หนวย
-

2.232%
0.266%
11.282%
11.282%
0.137%
-

ขอมูลการกระจายตัวการถือหุนของผูถือหุน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
จํานวนหุนทีถ่ ือครอง
1-999
1,000-10,000
10,000-100,000
100,000 – นอยกวา 5% ของจํานวนหุน ที่จําหนายแลว
5%ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จาํ หนายแลว
รวม

จํานวนผูถอื หุน
จํานวนผูถอื หุน
สัดสวนผูถือหุน (%)
2,072
3,129
7,007
254
4
12,466

16.62
25.10
56.21
2.04
0.03
100.00

จํานวนหุน
จํานวนหุน
558,878
12,399,903
513,800,181
3,725,683,233
3,946,500,000
8,198,942,195

สัดสวนจํานวนหุน (%)
0.01
0.15
6.27
45.44
48.13
100.00

หน้าที& 28!

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ แบบ 56-1 ประจําป 2563

Ø โครงสรางผูถือหุนบริษัทยอย (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
1.บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท / บุคคลผูถือหุน
1.

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)

จํานวนหุน

%สัดสวนการถือหุน

21,495,906

96.83

2. ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

300,000

1.35

3. บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

400,000

1.80

4,094

0.02

4. ผูถือหุนรายยอย
รวม

22,200,000

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท / บุคคลผูถือหุน
1.
2.
3.

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
นางสาวนันทภัค ศิริชัยประเสริฐ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย วอลลสตรีท จํากัด(มหาชน)
รวมผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก
จํานวนหุนสามัญรวมทั้งสิ้น (หุน)
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท (บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ราคาตามบัญชี (บาทตอหุน)

100.00

สัดสวนการถือหุน %
91.870
1.425
0.643
93.938
616,839,365
616,839,365
616,839,365
1.00

หลักทรัพยของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย
· บริษัทไมมีการออกหุนประเภทอื่นนอกเหนือจากหุนสามัญ
· บริษัทไมมโี ครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพี่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว
(Thai Trust Fund)
· บริษัทไมมีขอตกลงระหวางกัน (Shareholding Agreement) ในกลุมผูถือหุนรายใหญ ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการ
บริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
· บริษัทไมมีการออกหุนประเภทอื่นนอกเหนือจากหุนสามัญ
· บริษัทไมมโี ครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพหรือหลักทรัพยทเี่ ปนตราสารหนีใ้ หกองทุนรวม
เพี่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)

หน้าที 29

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ แบบ 56-1 ประจําป 2563

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
สวนของบริษัท
“ ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯจายเงินปนผลไมตํา่ กวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทยอย (Consolidated)
ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิคจํากัด (มหาชน) จะตองไมมียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงิน
ปนผลได โดยให พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการตางๆ ดวย”
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ขออนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2563 ใน
อัตราหุนละ 0.165 บาทหรือคิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 85.35 โดยสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไวไม
ต่ํากวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทยอย (Consolidated) จากจํานวนหุนที่จด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 8,198,942,195 หุน เปนจํานวนเงินปนผลรวมทั้งป 1,353.0 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวในป 2563 หุนละ 0.121 บาท คิดเปนเงินที่จายเปนเงินสดรวม 992.2 ลานบาท คงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทาย (ไตร
มาสที่ 4 เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2563) อีกหุนละ 0.044 บาท เปนจํานวนเงินที่จายในงวดสุดทายรวม 360.8 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 99.86 ซึ่งจะมีผลเมื่อไดรบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตามที่เสนอในวาระ

สถิติการจายเงินปนผลในรอบ 5 ป ที่ผานมา (บาท/หุน)
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1.กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2.จํานวนหุน (ลานหุน)
3.กําไรตอหุน (บาท)
4.เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
5.เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน (ลานบาท)
6.อัตราการจายปนผลรอยละ (รอยละ)
ป 2563

กําไรสุทธิ

ประกาศ

(ลานบาท)

จายเงินปนผล

2563
1,585
8,199
0.202
0.165
1,353
85

2562
973
7,231
0.139
0.1044
755
78

2561
979
6,528
0.150
0.116
757
77

2560
1,117
6,528
0.171
0.128
836
75

กําไรตอหุน (บาท) มติคณะกรรมการอนุมัติ
จายปนผล (บาท/หุน)

(ลานบาท)

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

การจายปนผล
(รอยละ)

ไตรมาสที่ 1

367.5

254.2

0.051

0.031

69.17

ไตรมาสที่ 2

443.5

369.0

0.057

0.045

83.20

ไตรมาสที่ 3

413.0

369.0

0.050

0.045

89.35

ไตรมาสที่ 4

361.3

360.8

0.044

0.044

99.86

รวม

1,585.3

1,353.0

0.202

0.165

85.35

สวนของบริษัทยอย
-

บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)
: ยังไมมีนโยบายการจายเงินปนผลในขณะนี้ เนื่องจาก ยังมี
ความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใชในกิจการอยู
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บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) : ยังไมมีนโยบายการจายเงินปนผลในขณะนี้ เนือ่ งจากกลุม
บริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยูดว ย
บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล จํากัด
: ยังไมมีนโยบายการจายเงินปนผลในขณะนี้ เนือ่ งจาก หยุด
ดําเนินกิจการ

8. โครงสรางการจัดการ
8.1. คณะกรรมการบริษัท
จํานวนของคณะกรรมการเปนไปตามที่ระบุไวในขอบั งคับ บริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) ขอ 13 ซึ่ง
กําหนดวาคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน
ปจจุบัน ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน ในจํานวนนี้ มี
กรรมการอิสระ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังตอไปนี้
ลําดับที่

อํานาจลงนาม (1)

ประเภทกรรมการ

ชื่อ-สกุล
กรรมการ
√

กรรมการบริหาร

ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
√

มี

ไมมี
√

1

นายตระกูล วินิจนัยภาค

2

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

√

√

√

3

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

√

√

√

4

นายศิริพงษ ทิณรัตน

√

√

√

5

นายทศพร บรรยงคเวทย

√

√

√

6

นายมนตรัก แสงศาสตรา

√

√

√

7

นายมารุต แสงศาสตรา

√

√

√

8
9

นายจารุวัตร ไตรถวิล
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

√
√

√

√
√

10

นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ

√

√

11

นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์

√

√

(1)

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราบริษัท มีอํานาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

โดยมี นายรุงโรจน แสงศาสตรา เปน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เปน เลขานุการบริษัท
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท
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2. การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยาง
ชัดเจนเพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบ
ในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการจะมีหนาที่ในการ
บริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงาน ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมั ติ
รายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่
มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย
4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหพนักงานทุกคนมีบทบาทหน าที่
ความรับผิดชอบ รวมกัน ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้ง
การกําหนดอํานาจการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไวอยางชัดเจน โดยบริษัทใชการ
ตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การกํากับดูแลกิจการ และเปนที่ปรึกษาในดานระบบงานเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของตนเอง
5. ระบบบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดมุงมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในป 2562 นี้คณะกรรมการไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหนวยงานทั้งองคกร จัดอันดับความเสี่ยงกําหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ย ง มอบหมายผูรับ ผิดชอบจั ดให มีมาตรการควบคุมและบริห ารจัด การความเสี่ ยงให อยูในระดับ ที่ ยอมรับได
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญที่ผา นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อใหมีการจัดการ
ความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิดและมั่นใจไดวาความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
6. การประชุมคณะกรรมการ กําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาสและเพื่อใหกรรมการ
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป
และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับ ทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
7. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
8. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งกําหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทไดมี
การจัดเตรียมความพรอมดานบุ คลากร เพื่อทดแทนผูบ ริห ารระดับ สูงที่จะเกษี ยณอายุ พรอมทั้ งไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่องตอกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องตอไปนี้
1. การเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอื่นอยางเพียงพอ เพื่อทํางานของตนอยางมีประสิทธิภาพ
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2. กรรมการควรเข าประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ครั้ ง และควรตั้ งคํ าถามที่ สํ าคั ญ เพื่ อ ปกป อ งและรั ก ษาสิ ท ธิแ ละ
ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรูธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตน
อยางอิสระ โดยจะตองสละเวลาและใหความใสใจอยางเพียงพอใหกับเรื่องที่มีความสําคัญทุกเรื่อง
4. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารควรมีกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง อยางไรก็ดีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
อาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่นดวย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไมสามารถสรรหาผูที่เหมาะสมใหเขามาดํา รงตําแหนงแทนได รวมทั้ง
ประโยชนที่ไดรับจากประสบการณและสัมพันธภาพในการทํางานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆไดสั่งสมมาเปนระยะเวลาหลาย
ป ตลอดจนความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แมวาบริษัทฯ จะยังมิไดกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการ
อยางเปนทางการ แตบริษัทฯ ก็มีนโยบายในเรื่องดังกลาวซึ่งกําหนดวาโดยทั่วไปกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมควรมีอายุเกิน 70
ปและไมควรดํารงตําแหนงเกิน 10 ป เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรในการดํารงตําแหนงตอไปของกรรมการเหลานั้น ซึ่งควรจะ
พิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกลาว ตลอดจนการมีสวนทําประโยชนของบุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ ทั้งในอดีต
ปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศตนใหกับธุรกิจของบริษัทฯ อยางเพียงพอ
8.1.1 กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหารคือกรรมการที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา และไดรับคาตอบแทนเปนประจําทุก
เดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเทา
8.1.2 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯและ/หรือ
ผลประโยชน ของผูถือหุน
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ ประกอบดวย
1. กรรมการอิสระจะตองไมถือหุน มากกวารอยละ 1 ของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5
2. กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
เปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือบริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันไดที่รับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งใน
ทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิ จกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
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4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการที่เปนผูบ ริหาร เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร เจาหนาที่บริหาร ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
5. กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทที่เกีย่ วของ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมไดเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนยั ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญหรือผูม ีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7. กรรมการอิ ส ระจะต อ งไม เป น หรือ เคยเป น ผู ให บ ริก ารทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให บ ริการเป น ที่ ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
8. กรรมการอิสระจะตองไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษัทยอย
9. กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใด ที่ ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
8.1.3 การแยกตําแหนง
คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหนึ่งคนใหเปนประธานกรรมการ ประธานกรรมการทําหนาที่ดูแลการใชนโยบายและ
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง กลยุ ท ธ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารได พิ จ ารณาและจั ด ทํ า ขึ้ น ตลอดจนดู แ ลให ก ารประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินไปจนสําเร็จลุลวง กรรมการทุกคนควรมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคําถามสําคัญๆ ระหวางการ
ประชุมแตละครั้ง
อํานาจของคณะกรรมการและฝายบริหารไดรับการจํากัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน กรรมการจะประชุม
กันอยางนอยปละ 6 ครั้ง เพื่อใหคําแนะนําและสนับสนุนฝายบริหารผานกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม
ยุงเกี่ยวกับงานประจํา หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของฝายบริหาร กรรมการบริหารเทานั้นที่ไดรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการใหทํางานเหลานี้ ดังนั้น อํานาจและความรับผิ ดชอบของกรรมการบริหารจึงสอดรับกับฝายบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพ
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การประชุมคณะกรรมการ
โดยทั่วไป คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอย 6 ครั้งตอป (ในรอบป 2563 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง) การ
ประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเปนตามจุดประสงคเฉพาะกิจ วาระการประชุมหลั ก ไดแก พิจารณา แผนธุรกิจและงบ
ประจําป รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเตรียมและสง
วาระการประชุมอยางนอย 7 วันกอนการประชุมแตละครั้ง เพื่อใหกรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม
เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะสงใหกับกรรมการกอนการประชุมในครั้งถัดไป รายงานการประชุม
จะไดรับการลงมติในการประชุมครั้งตอไป และเก็บใหกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของอื่นๆ ตรวจสอบตอไปคณะกรรมการ
กําหนดใหสมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยางเพียงพอใหกับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบตอหนาที่ของกรรมการ และพยายาม
อยางสุดความสามารถที่จะเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ในป 2563 ตามมติค ณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพั นธ 2563 ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกั บ
จํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นตองมี กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไมนับจํานวนกรรมการที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติดังกลาวอยูแลว
ทั้งนี้ในการประชุมลงมติใดๆ ในการประชุมคณะกรรมการคราวที่ผานมาทุกครั้งจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมลงมติจะมี
จํานวนกรรมการมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยสม่ําเสมอทุกครั้ง
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
รวม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการในป 2563
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหารและ
รวม 4 ครั้ง
กําหนด
กํากับดูแล
คาตอบแทน
กิจการ
รวม 2 ครั้ง
รวม 2 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงฯ
รวม 2 ครั้ง

การประชุม
สามัญ
ป 2563

1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา

6/6

-

2/2

2/2

-

1/1

2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

6/6

4/4

-

-

-

1/1

3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

6/6

4/4

-

-

-

1/1

4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

6/6

-

-

-

-

1/1

5. นายสุวิทย สมานพันธชัย

6/6

-

-

-

-

1/1

6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

6/6

-

-

2/2

-

1/1

7. นายมนตรัก 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. นายศิริพงษ ทิณรัตน

6/6

4/4

-

-

-

1/1

10. นายทศพร บรรยงคเวทย

6/6

4/4

-

-

-

1/1

11. นายจารุวัตร ไตรถวิล

6/6

-

2/2

2/2

2/2

1/1
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รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานของบริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โรแยล ซีรา
มิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ในป 2563 มีดังนี้
บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
รายชื่อกรรมการ
การประชุม
การประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ
สามัญผูถือหุน
บริษัทฯ
สามัญผูถือหุน
รวม 6 ครั้ง
ในป 2563
รวม 6 ครั้ง
ในป 2563
1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
*
2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
3. นายมนตรัก แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
4. นายมารุต แสงศาสตรา
6/6
1/1
6/6
1/1
5. นายจารุวัตร ไตรถวิล
6/6
1/1
6/6
1/1
*นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดํารงตําแหนง เปน เลขานุการบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เทานัน
้

ในป 2563 คณะกรรมการไดกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําป 2564 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุม
นีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
ครั้ง
ที่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบริหารและ

ความเสี่ยง

กําหนดคาตอบแทน

กํากับดูแลกิจการ

1

วันที่ 26 มกราคม 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564

2

วันที่ 10 กุมภาพันธ 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

การประเมินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อใชในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ยอยของบริษัท โดยไดแยกเปนการ ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ และการประเมิ น คณะกรรมการทั้ ง คณะ และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น ที่ เรี ย บร อ ยแล ว ได เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ที่ ใชเพื่อ
การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2562 ภายใตหัวขอ การประเมินเกี่ยวกับ
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรม การการประชุมคณะกรรมการ
การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
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ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ไดพิจารณา
สรุปผลประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนที่เรียบรอยแลว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิ น ยอนหลัง 3 ป ที่
ผานมาและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาขอดี ขอเสีย
รวมทั้งแนวทางการแกไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดังกลาวมุงเนนการนําผลประเมินไป
ใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในป 2563 คณะกรรมการบริษัท
เห็นวาการดําเนินการสวนใหญไดดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกลาวนั้นไดดีแลว
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
Ø การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบ ริหารเขา
รับ การฝก อบรมและพั ฒ นาความรูที่ เกี่ ยวข อ งกับ การกํ ากั บ ดูแ ลกิจ การของบริษั ท รวมทั้ งบริษั ทได จั ด ให มี การ
ปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพื่อ
แนะนําธุรกิจและขอมู ลที่เกี่ยวของของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสรางการบริหาร เอกสารคูมือ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบังคั บของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับระเบียบบริษัท วิสัยทัศน
เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหกรรมการเขาเยี่ยมชมกิจการและรวมประชุมที่
เกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท
Ø แผนสืบทอดงาน บริษัทฯไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ
พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่องตอกัน
โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน สามารถพัฒนา
ใหรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นได รวมทั้งมีการกําหนดผูที่จะทดแทนตําแหนงชั่วคราว ในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินอยางกะทันหัน
นอกจากนี้ บริษัทฯยังสนับสนุนใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบตั ิ
หนาที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยบริษัทฯและหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานกํากับดูแลองคกรของรัฐหรือองคกรอิสระ เชน หลักสูตร
กรรมการบริษัทของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ตองผานการอบรม อยางนอยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาองคกรตอไป

8.2 ผูบริหาร
ผูบริหารของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย ผูบริหารสี่อันดับถัดจากประธานกรรมการบริหาร ไดแก
อันดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
นายมนตรัก
แสงศาสตรา
ประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ
2
นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานเจาหนาที่การตลาดและการขาย
3
นายจารุวัตร
ไตรถวิล
ประธานเจาหนาที่ฝายการผลิต
4
นายชนินทร
ศุภภิญโญพงศ
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน
5
นายสุธี
บุนนาค
รองกรรมการผูจดั การศูนยวิจัยและเทคนิค
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ผูบริหารลําดับที่ 4 ดูแลรับผิดชอบดานบริหารการเงินและรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ
ผูบริหารของบริษัท ตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี
ขอ 2 (6) “ผูบริหาร” หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
1.นายมารุต แสงศาสตรา
(รับตําแหนงเมื่อ 2 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2563)
อายุ
43 ป
คุณวุฒิการศึกษา
M.S.Computer Science University of North Texas,USA
การอบรม
หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุนที่ 4
(ระหวางวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2563)
2.นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ
(รับตําแหนงเมื่อ 9 กันยายน 2563 ถึง ปจจุบัน)
อายุ
36 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรม
-หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุนที่ 4
(ระหวางวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2563)
-หลักสูตร Employee Benefit “การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวย
หลักคณิตศาสตรประกันภัย / บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด
-หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 178/2020 /
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี
1.นางปยรัตน เชียงโกมลคีต
อํานวยการฝายบัญชี
อายุ
50 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
-หลักสูตร Employee Benefit “การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวย
หลักคณิตศาสตรประกันภัย / บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด
-หลักสูตร TFRS16 สัญญาเชาและประเด็น Deferred Tax / บริษทั
ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
ประสบการณ
ป 2551-2561 ผูจัดการสวนบัญชีสาขา / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
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โครงสร้างองค์กร ณ 27 มกราคม 2564

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
นายตระกูล วินิจนัยภาค

ทีปรึกษาคณะกรรมการ
นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา

สํานักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสียง

ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายมารุต แสงศาสตรา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการตลาดและการขาย

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการผลิต

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ ดั การศูนย์วิจยั และเทคนิค

นายมนต์รกั แสงศาสตรา

นายมารุต แสงศาสตรา

นายจารุวตั ร ไตรถวิล

นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์

นายสุธี บุนนาค
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแตงตั้ง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (ขอมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1) ใหเปนเลขานุการบริษัทตาม
มติ ค ณะคณะกรรมการบริษั ท ฯครั้งที่ 3/2541 ตั้ งแต วัน ที่ 23 กุ มภาพั นธ 2541 และกําหนดขอบเขตอํ านาจหน าที่ โดย
กําหนดใหเลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต ดังตอไปนี้
1. จัดประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
ขอพึงปฏิบัติตางๆ ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
2. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดู แลให การเป ด เผยข อมู ลและรายงานสารสนเทศในส วนที่ รับ ผิ ดชอบตามระเบี ยบและข อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
(ง) รายงานประจําปของบริษัทฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ
6. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมี
การปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
7. ดูแ ลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริษั ท ฯ และดํา เนิ น การเรื่อ งอื่น ๆ ตามที่ ก ฎหมายกํา หนดหรือ ตามที่ ได รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และเพื่อชวยเหลืองานที่
เกี่ ยวกั บ แนวปฏิ บัติ ดานการกํ ากับ ดู แลกิจการที่ดี โดยหน าที่เลขานุ การบริษั ท จะรายงานตอ ประธานกรรมการ และโดย
โครงสรางองคกรจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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8.4 คาตอบแทนกรรมการ ผูบริหารบริษัท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการประจําปสําหรับป 2562 และคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ ในป 2563 มี
รายละเอียดดังนี้

หนวย : บาท
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

รายชื่อ

1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
5. นายสุวิทย สมานพันธชัย
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (1)
7. นายมนตรัก แสงศาสตรา
8. นายมารุต แสงศาสตรา
9. นายศิริพงษ ทิณรัตน
10. นายทศพร บรรยงคเวทย
11. นายจารุวัตร ไตรถวิล
รวม
(1)

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
360,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,360,000

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
240,000
200,000
200,000
200,000
840,000

คาตอบแทน
กรรมการและ
กรรมการบริหาร
600,000
300,000
300,000
300,000
300,000
600,000
600,000
600,000
300,000
300,000
600,000
4,800,000

บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม (บริษัทยอย)

บมจ.ไทลทอปอินดัสตรี้ (บริษัทยอย)
รวม
960,000
840,000
800,000
600,000
600,000
900,000
900,000
900,000
800,000
800,000
900,000
9,000,000

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
300,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,300,000

คาตอบแทน
กรรมการและ
กรรมการบริหาร
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,500,000

รวม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

600,000
550,000
550,000
550,000
550,000
2,800,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
1,200,000

รวมทั้งสิ้น

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

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัทฯ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
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นโยบายคาตอบแทนกรรมการ
นโยบายของคณะกรรมการ คื อค าตอบแทนของกรรมการควรสะท อนหน าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบในการบรรลุ
เปาหมายที่คาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังตองมีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทํา
หนาที่ดังกลาว คาตอบแทนของคณะกรรมการปจจุบัน ไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
เพื่ อใหสอดคลองกั บภาระหนาที่ค วามรับผิด ชอบของกรรมการ ซึ่งจะตองปฏิบั ติภาระหนาที่ที่ กําหนดโดยกฎหมาย และ
กรรมการจะตองมีความรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญาหากไมไดปฏิบัติตาม นอกจากนี้กรรมการแตละคนตองใหความทุมเท
รวมทั้งใหคุณคา (Value) ที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกําหนด
หลักเกณฑของคาตอบแทนกรรมการโดยแบงออกเปนสองสวน ดังนี้
1.คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับกรรมการที่เขารวมประชุมในแตละครั้ง โดยใหเฉพาะ
กรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น
1.1 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ควรไดรับคาเบี้ยประชุมในอัตราสวนที่สูงกวากรรมการและ
อนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกําหนดไวเปนนโยบายที่ชัดเจนและมีการเปดเผยใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป
1.2 คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการ
อนุกรรมการชุดตาง ๆ ควรไดรับคาเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการดวย โดยอาจกําหนดอัตรา
ค าเบี้ ย ประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการไว ในระดั บ ต่ํ ากว าหรือ เท า กั บ คณะกรรมการชุ ด ใหญ เนื่ อ งจากขอบเขตหน าที่ ข อง
คณะอนุกรรมการมีจํากัดกวาคณะกรรมการโดยรวม
1.3 ระดับของคาเบี้ยประชุมกรรมการ
ระดับของคาเบี้ยประชุมกรรมการ ควรอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทําใหกรรมการจํากัดจํานวนบริษัท
ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการเทาที่มั่นใจวา จะสามารถอุทิศเวลาในการเขารวมประชุมและทําหนาที่ของกรรมการไดอยางมี
ประสิทธิผล บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพยฯและในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. คาตอบแทนพิเศษ (Annual Bonus) เปนคาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลคาที่สราง
ใหกับผูถือหุน เชน มูลคาของบริษัท หรือเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน เปนตน
สําหรับป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เห็นสมควรเสนอคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณา ในอัตรา
ดังนี้ คือ
คาเบี้ยประชุม
1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการบริษัท

บาท/ครั้ง/คน
เสนอป 2564
ป 2563
60,000
60,000

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
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2. ประธานกรรมการสรรหาและกํ าหนดค า ตอบแทน, ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
4. อนุกรรมการชุดยอย(เฉพาะกรรมการภายนอก)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

40,000

40,000

-

50,000
30,000

50,000
30,000

-

และเสนอคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 แกกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณา ดังนี้
บาท/คน
%เพิ่มขึ้น
คาตอบแทนกรรมการประจําป
(ลดลง)
เสนอป 2563
ป 2562
1. กรรมการ รวม 11 คน
300,000
300,000
2. กรรมการบริหาร รวม 5 คน
300,000
300,000
โดยกําหนดใหจายคาเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น ทั้งนี้โดยใหมีผลตั้งแตการประชุมครั้งแรกในป 2564
สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป ใหจายเทากันครั้งเดียวจากบัญชีทําการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2564

คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จายคาตอบแทนผูบริหารเปนเงินเดือน โบนัส ตามผล
การปฏิบัติงานในแตละป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นเล็กนอย เชน คาน้ํามันรถ เปนตน
จํานวนผูบริหาร (คน)
เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ/
สวัสดิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ลานบาท)
บริษัท
%เพิ่ม /
ป 2563 ป 2562
ป 2563
ป 2562
(ลด)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
7
7
19.10
19.37
(1.39%)
บมจ.ไทล ทอป 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 แอนด ไทล
รวม
37.22
34.49
7.92%

8.5 บุคลากร
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย จายผลตอบแทนใหพนักงานเปนเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิ การ เงิน สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิก ารรักษาพยาบาลที่ไดรับอนุ มัติจากคณะกรรมการบริษั ท โดยมี
ผลตอบแทนของพนักงานในป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 ดังนี้
ผลตอบแทนพนักงานรวม
ผลตอบแทนพนักงานรวม
%
ป 2563 (ลานบาท)
ป 2562 (ลานบาท)
ผลตอบแทน
บริษัท
โรงงาน/ สนญ. รวมทั้งสิ้น โรงงาน/ สนญ. รวมทั้งสิ้น เพิ่ม / (ลด)
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สาขา
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
บมจ.ไทล ทอป อินดัสตรี้
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล
รวม

584.95
281.17
156.37

แบบ 56-1 ประจําป 2563

สาขา
52.61
4.93
2.85

637.56
286.10
159.22

577.90
262.93
105.27
1,022.49 60.39 1,082.88 946.10

51.03
4.69
0.97

628.93
267.62
106.24

1.37%
6.91%
49.87%

56.69

1,002.79

7.99%

จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 มีดังนี้
จํานวนพนักงานรวม
จํานวนพนักงานรวม
ป 2563 (คน)
ป 2562 (คน)
บริษัท
โรงงาน/
โรงงาน/
รวม
สนญ. รวมทั้งสิ้น
สนญ.
สาขา
สาขา
ทั้งสิ้น
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
1,964
104
2,068
2,184
124
2,308
บมจ.ไทล ทอป อินดัสตรี้
666
8
674
664
9
673
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
339
10
349
353
14
367
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล
รวม
2,969
122
3,091
3,201
147
3,348
บริษัทและบริษัทยอย ไมมีกลุมสหภาพแรงงาน และในรอบ 3 ปที่ผานมาไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ

% จํานวน
เพิ่ม / (ลด)
(10.40%)
0.15%
(4.90%)
(7.68%)

นโยบายในการพั ฒนาพนักงาน : บริษัทสงเสริมการพัฒ นาบุคลากรในทุ กระดับ ใหไดรับการอบรมความรูทั้งในสายงาน
เดี ยวกัน และขามสายงาน โดยให จัดการอบรมทั้ งประเภทฟ นฟู ค วามรูเดิม เพิ่ ม เติม ทัก ษะใหม เพื่ อให พ นั กงานสามารถ
สรางสรรคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน อีกทั้ งใหความสําคัญของการทํางานเปนทีม ใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนา
ในการทํางานและเติบโตไปกับองคกรรวมกัน ดวยตระหนักดีวา ทรัพยากรบุคคล เปนสวนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใน
ทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู ความเขาใจ และเชี่ยวชาญในงาน ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถ
ผลักดันองคกรใหกาวหนา เติบโตไปไดอยางยั่งยืน

9.การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญ กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมอบหมายใหฝายจัดการออกเปนคูมือ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแตป 2546 และปรับปรุงใหมตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ป 2555 (ปรับปรุง) โดยฝาย
พัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่อใหคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป
2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) มา
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กําหนดเพิ่มเติมเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูนําหรือ
ผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกรไดนําไปปรับใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดย CG Code 2017
ไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ขอหลักดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่ สรางคุณคาใหแก
กิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
หลั ก ปฏิ บั ติ 5 ส ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลั ก ปฏิ บั ติ 7 รั ก ษาความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเป ด เผยข อ มู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
และไดแจงใหพนักงานและผูเกี่ยวของรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด สาระสําคัญของการกํากับ
ดูแล จะเนนในเรื่องจริยธรรมการทําธุรกิจ และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ขอบั งคับ มติที่ ประชุม ตลอดจนขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดใชความรู ความสามารถ และประสบการณ กํากับดูแลและติดตามใหฝายจัดการ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน และนโยบายธุรกิจ กลยุทธและเปาหมายที่ไดกําหนดไว ตลอดจนการใชงบประมาณของบริษัทฯใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สําหรับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ อยูภายในอํานาจดําเนินการของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับจัดการ
โดยมีการกําหนดอํานาจกระทําการที่เกี่ยวของกับกิจการเอาไวเปนหลักปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมการผูจัดการมีการประชุม
รวมกับผูบริหารระดับฝายเปนประจําทุกเดือน เพื่อรวมกันกลั่นกรองงานของบริษัทฯ ทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามงาน
ตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในสวนการกํากับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทยอยทั้งหมดกระทําโดยผานบุคลากรของบริษัทฯที่สงเขาไป
เปนกรรมการในบริษัทฯนั้นๆขอบเขตอํานาจการควบคุมของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับจํานวนกรรมการและเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯนัน้
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บริษัทฯ กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบงออกเปน 5 หมวด
ดังนี้
หมวดที่ 1 - สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 - การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 – การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ 4 - การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
บริษัทฯไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐานตางๆ ดวยวิธีการและมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและ
เชื่อถือไดโดยใหสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงกําไรจากบริษัทฯ การเขารวม
ประชุมผูถือหุน การเสนอวาระประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ การแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกคนมี
สิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูโดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เปนการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. การกําหนดการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุม สามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลาไมเกิน 4
เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบ
หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการ
อนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ทั้งนี้ในป 2563 ไดมีการจัดการประชุมผูถอื
หุนรวม 1 ครั้ง เปนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม
ใหญ ชั้ น 4 อาคารสํ า นั ก งานใหญ เลขที่ 37/7 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย แขวงสามเสนนอก เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร เลื่อนการประชุมจากเดือน เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด19
2. กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาร อยละ 5
ของจํานวนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2564 โดยบริษัท ฯเปดโอกาสให ผูถือหุ นเสนอวาระตั้งแต วัน ที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 เพื่อ ให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง โดยในกรณี ที่บรรจุเปนวาระการประชุมบริษัทฯจะแจงในหนังสือนัด
ประชุมวาเปนวาระที่กําหนดโดยผูถือหุน ซึ่งไมมีผูใดเสนอวาระเขามา ทั้งนี้ บริษัทฯไดเปดเผยผลการเสนอวาระการ
ประชุมใหทราบโดยทั่วกันแลว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผานมา
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3. การแจงการเชิญประชุมลวงหนาผูถือหุนทุกรายจะไดรบั ขอมูลประกอบวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุน โดยบริษัทฯไดเผยแพรขอมูลลวงหนาอยางนอย 30 วันในเว็บไซตของบริษัท และจัดสงเอกสารลวงหนากอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 14 วัน
สําหรับป 2563 เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด19 ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดประชุมในวันที่กําหนดไว
กอนหนาได ซึ่งบริษัทฯจัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 รอบแรก ในวันที่ 20 มีนาคม
2563 ล วงหน า ก อ นวั น ประชุ ม ฯ 30 วัน กํ าหนดประชุ ม ฯ วัน ที่ 20 เมษายน 2563 และลงประกาศหนั ง สื อ พิ ม พ
ติ ด ต อ กั น ต อ เนื่ อ ง 3 วั น และ จั ด ส ง เอกสารหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ าป 2563 รอบที่ ส อง หลั ง
สถานการณ ผ อนปรน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ลวงหนากอ นวัน ประชุม ฯ 30 วัน กําหนดประชุม ฯ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2563 และลงประกาศหนังสือพิมพติดตอกันตอเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ยังไดชี้แจงพรอมระบุขอมูลตางๆ ไวใน
หนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดสงให ดังนี้
Ø สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวอยางชัดเจน
Ø บริษัทไดระบุวัตถุประสงค/เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนในแตละวาระ
Ø สําหรับการเสนอขออนุมัติจายเงินปนผล บริษัทฯไดแจงนโยบายการจายเงินปนผล, อัตราเงินปนผลที่เสนอ
จาย ยอนหลัง 5 ป เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
Ø เพื่อใหผูถือหุนสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูสอบบัญชี ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัทฯไดใหรายละเอียดชื่อผูสอบบัญชี พรอมประเด็นเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
และคาบริการของผูสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 2 ป
Ø ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เปนรายบุคคล อีกทั้งระบุชื่อพรอมประวัติกรรมการที่ตองการเสนอแตงตั้งใหทราบ
4. กอนดําเนินการประชุม บริษัทฯไดชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบ รวมทั้ง
เปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็นหรือซักถามที่เกี่ยวของในแตละวาระ
5. ในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯไดบันทึก การแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการ
และผูบริหารที่เขารวมประชุม มติที่ประชุมและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไวอยางชัดเจน คําถามคําตอบ
ของผูถือหุนในการซักถามประเด็นตางๆ พรอมทั้งเปดเผยใหทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ในวันเดียวกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญผูถื อหุนสวนนอย นัก
ลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนตางชาติ เปนเรื่องที่บริษัทฯคํานึงถึงและพยายามสรางเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความเทาเทียมกันอยาง
แทจริง โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย คือ การกําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือ
หุนสวนนอย

ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผานอีเมล

ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการ
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อิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีที่เปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณา
แลวมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสว นไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯยังไดดําเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน
เชน
2.1 ในกรณี ที่ ผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัท ฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอรายชื่อไว 2 ทาน หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศ
ทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ
ผานทางหนาเว็บไซตของบริษัทฯได
2.2 ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯไดจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การประชุมเปนภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติ
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษั ท ฯดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย เพื่ อ ประโยชน ร ว มกั น โดย
คณะกรรมการบริษัทฯไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นไดวาสามารถรับรูสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ทั้งที่ได
กําหนดไวในกฎหมาย และที่ไดกําหนดแนวทางไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเครงครัดทั้งผูถือหุน
พนักงาน ผูใชสินคาและบริการ และผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ ดังนี้
ผูถือหุน นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอตรวจสอบ
จํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระในที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว ยังไดใหสิทธิผูถือหุนเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจาของบริษัทฯผานกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป
พนักงาน บริษัทฯใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรที่มีคา และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร ในปที่ผานมาบริษัทฯไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน
รวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ เสริมสรางศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในตางประเทศ และรับมือกับ
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สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
รวมถึงคาตอบแทนของพนักงาน
ลูกคา บริษัทฯมีความมุงมั่นที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา ตลอดจน
มุงมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะสินคา คําปรึกษา วิธีการ
แกปญหา และรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุดในสินคาและบริการ
คูคา บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคํามั่น
ที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด และมีนโยบายในการสงมอบสินคาที่ไดคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา
คูแขงทางการคา บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปน
ธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
เจาหนี้ บริษัทฯไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน าที่ที่พึงมีรวมทั้งขอตกลงการกูยืมเงินตางๆ ตอเจาหนี้ เชน เจาหนี้ทาง
ธุรกิจ และสถาบันการเงิน เปนตน
นโยบายวาดวยการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มีอุดมการณในการดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการ
แขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินคาเปนสําคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด พรอมทั้ง
ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ จรรยาบรรณของกลุมบริษัทได
นาสตี้ฯ
บริษัทฯ จึงมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ และกําหนดใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาว ซึ่งครอบคลุม
ใหมีการปฏิบัติตามในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมั่น ใจว า กลุมบริษั ทไดนาสตี้ฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิ บัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรม และเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความ
เสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยา งรอบคอบ จึงไดจัดทํา “นโยบายวาดวยการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน
นิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เปนการกระทําเพื่อประโยชน
สวนตัวหรือผูอื่น ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรร มเนียม
ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
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1. สรางจิตสํานึกและสื่อสารใหทุกคนในองคกร ทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัตติ ามนโยบายตอตาน
คอรรัปชั่น รวมทั้ง เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรปั ชั่นใหแกสาธารณชนทราบ
2. ใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสม่าํ เสมอ และใหมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติ
และข อกํ าหนดในการดํ าเนิ น การเพื่ อให สอดคล องกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ รกิจ ระเบี ย บ ขอ บั งคับ และ
กฎหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิ ดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการ
ตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมขององคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุ ม ภายใน และระบบบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให มั่ น ใจว าเป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ าหนด มี ค วามรัด กุ ม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจัดการ คณะจัดการ และผูบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนด และ ทบทวนใหมีระบบและ
ใหการสงเสริมสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานในองคกรทุกระดับ ตองนํานโยบายตอตานคอรรัปชั่นไปปฏิบัติตาม เพื่อเปน
ตัวอยางที่ดี รวมทั้ง ยกยองและเชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย โดยใหยึดถือเปนคานิยมขององคกร
2. พนักงานในองคกรทุกระดับ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่ อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นตองแจงให
ผูบังคับบั ญ ชา หรือ บุคคลที่รับผิด ชอบทราบ ต องมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่ น
ประพฤติมิชอบในองคกร
3. กลุมบริษัทไดนาสตี้ฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่น จะไมถูกลด
ตําแหนง ลงโทษ แมการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. ผูที่กระทําคอรรัปชั่น เปนการทําผิดจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯไดนาสตี้ ซึ่งจะตองไดรับโทษทางวินัยตาม
ระเบียบที่กําหนดไว ซึ่งอาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดตามกฎหมาย
5. สงเสริม สนั บ สนุ น สรางแรงจูงใจ ดู แล จัด ฝ ก อบรม พั ฒ นาศั ก ยภาพให กั บ พนั ก งานในหน วยงาน รวมทั้ ง
เผยแพรขอมูลขาวสารในการปองกันและตอตานการทุจริตอยางสม่ําเสมอ
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผู
มีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทาง
การเงินและที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผาน เว็บไซตของบริษัทฯ และเพื่อใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอ บั งคั บ ต างๆ ที่ กํ าหนดโดยสํานั ก งานคณะกรรมการกํากั บ หลั ก ทรัพ ย และตลาดหลัก ทรัพ ย ตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นของรัฐ อยางเครงครัดและติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหมั่นใจไดวากฎหมายกฎเกณฑ ของบังคับที่บริษัทฯถือปฏิบัตินั้นมีความถูกตองและเปนหลักประกันใหผูถือหุนเชื่อมั่นใน
การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสถูกตองตรงไปตรงมา เชน
1. เปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชีใน
รายงานประจําป
3. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของซึ่งเปนสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของบริษัทฯหรือบริษัทยอยใหบริษัททราบผานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําการเก็บรักษา
และรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
บริษัทฯไดรับรายงานนั้น
4. คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุน/ ถือครองหลักทรัพย
ของบริษัทใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
5. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
6. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะอนุกรรมการและจํานวนครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล
7. เปดเผยโครงสรางการดําเนินงานและการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจน
8. เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการเปนรายบุคคล
9. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน
คาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
10.เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
11.รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
12.เปดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญตางๆ และผลกระทบที่มีตอ โครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ
SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกั บบริษัทฯ เพื่อเปนการจัดระเบียบ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ใหเปนระบบ และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดเผยขอมูลอยางไม
ถูกตองรวมทั้งเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มั่นใจไดวาการเปดเผยขอมูลของบริ ษัทฯมีความ
ถูกตองชัดเจนสอดคลองกับกฎหมาย และเปนไปอยางเทาเทียมกันตามนโยบายการเปดเผยขอมูล (Disclosure Policy) โดย
กําหนดใหมีบุคคลที่มีสิทธิเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ กําหนดชวงเวลาที่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
กอนกําหนดเวลาที่จะเปดเผยขอมูลสําคัญออกสูสาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติไดเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียและบุคคล
ทั่วไปทราบบนเว็บไซตบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธ
บริษัทฯมุงสรางความสัมพันธกับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปดเผยขอมูลแกผูถือหุนและกลุมนักลงทุนตางๆ โดย
อยูบ นหลักการของความเทาเทียม ถูกตองและครบถวนตามความเปนจริง ทั่วถึง โปรงใส และทันเวลา จึงไดจดั ตั้ง ฝายนัก
ลงทุนสัมพันธเพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
หน้าที 51

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ความสัมพันธกับผูลงทุน
ฝ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ ไ ด จั ด ทํ า http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/
เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธและมีการปรับปรุงดูแลอยางสม่ําเสมอโดยเว็บไซตจะประกอบดวยขอมูลบริษัทที่เปนประโยชนแกนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห อาทิเชน ผลประกอบการยอนหลัง งบการเงิน รายงานประจําป ขาวสารแจงตลาดหลักทรัพย แจง
กําหนดการจัดการประชุมผูถือหุน ขอมูลหุน การจายเงินปนผล หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนตน
ในสวนของการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) บริษัทฯมีการกํากับและตรวจสอบเพื่อใหบริษัทฯปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางครบถวน และดูแลการแจงสารสนเทศที่สาํ คัญของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยอยางทันทวงที นอกจากที่บริษัทฯได
เผยแพรขอมูลตามสื่อตางๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดแลว บริษัทฯไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งเขารวม
โดยผูบริหารของบริษัทฯใหแกนักลงทุน
ฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน รวมทั้ง
นักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ในป 2563 ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ สรุปไดดังนี้
1. การประชุมนักวิเคราะหเพื่อชี้แจงผลงานการดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงินคําอธิบายและวิเคราะหของ
ฝายจัดการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโนมในอนาคตจํานวน 2 ครั้ง มีผูเขารวมประมาณ 20 คน
ตอครั้ง และประชุมนักวิเคราะหกลุมยอยจํานวน 3 ครั้ง มีผูเขารวมประมาณ 5 คนตอครั้ง
2. การเขาพบและใหขอมูล (Company Visit) จํานวน 4 ครั้ง
3. การให ข อมู ล ทางโทรศัพ ท (Conference Call) จํ านวน 14 ครั้ ง แก นั กลงทุ น และนั ก วิเคราะห ทั้ งจากใน
ประเทศและตางประเทศ
โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอโดยตรงที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ
IR@dynastyceramic.com

โทรศัพท์: 02-2769275 ต่อ 251
โทรสาร : 02-2760313

ผลประโยชนที่ขัดแยง
(1) ธุรกรรมที่อาจทําใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/
หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่เกี่ยวของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯและดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมด
บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สงรายงานการมีสวนไดเสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครอง
หุนและการเปนกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่ เกี่ยวของกับกรรมการและ
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ผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งขอมูลนี้จะถูกเก็บไวกับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของที่อาจ
เกิดขึ้น กรรมการและผูบริหารที่เขาใหมของบริษัทฯ จะสงรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบริหารจะสงรายงานที่แกไขใหมให
บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ กรรมการตองรายงานการถือหุนของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบผานคณะกรรมการตรวจสอบทุก
สิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุนของกรรมการและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกไตรมาส
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรมดังกลาวดวย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน คูสัญญาในธุรกรรม
เหตุผลของการทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่เกี่ยวของ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว
ดังนั้ น กรรมการ ผูบ ริห าร และพนัก งานจะตอ งละเวนจากการทํ าธุรกรรมที่ เกี่ยวเนื่ องใดๆ ที่อ าจนําไปสูก ารขัด แยงทาง
ผลประโยชน กับ บริษั ท ฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู บ ริห าร และพนั กงานใดที่มี ส วนไดเสี ยจะไม ได รับ อนุ ญ าตให เข ารวมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลานั้นกับบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดเนนย้ําการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯ
และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติ
(2) การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดมาตรฐานการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมทั้งคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับ ขณะทํางานในตําแหนงของตน
เพื่อหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แขงหรือเกี่ยวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการหามใชขอมูลภายในที่
สําคัญเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูล
ภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังนี้
• บริษัทฯมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางทางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยไวในรายงานประจําป
อยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน
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• มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวาง คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน จึงทําให
ปราศจากการกาวกายหนาที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชน
ในเรื่องที่กําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง
• การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงานอยางเปน
ลายลั กษณ อัก ษร โดยมี บ ทกําหนดลงโทษชัด เจนที่ผู บ ริห ารหรือพนั กงานนํ าขอ มูล ไปเป ดเผยตอ สาธารณะ หรือ นํ าไปใช
ประโยชนสวนตน
• จรรยาบรรณบริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการหามพนักงานใชทรัพยสินของบริษัทฯหรือใชเวลา
ทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจําเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไมมี
เหตุอันควร และไมเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการจะตองประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติ กรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและ
ระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหนาที่หลักในการกํากับและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชนของบริษัทฯทั้งนี้
ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือผานคณะกรรมการชุดยอยอื่น คณะกรรมการพึงมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินวามีการบริหารจัดการอยางเหมาะสมหรือไม และเพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมทั้งหมดเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานดานจริยธรรมที่เกี่ยวของ โดยไดจัดทําและกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ
(Code of Conduct)
2. บริหารการดําเนินงานของบริษัท ฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงคและกฎขอบั งคับของ
บริษัทฯตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
3. จัดทําและใหความเห็นชอบ แผนงาน การดําเนินการตางๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สําคัญ
4. ทบทวนและใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติดา นการตรวจสอบบัญชีและการ
บัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ
5. ประเมินปจจัยความเสี่ยงสําคัญ ที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการเพื่อนํามา
แกไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกลาว
6. ประเมินผลการทํางานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทํ างานตามความจําเปน ตามแบบ
ประเมิ น ตนเอง เรื่อ ง การปฏิ บั ติ ต ามหลั กการกํ ากั บ ดู แ ลกิจ การที่ ดี (Corporate Governance Self- Assessment) เป น
ประจําทุกป
7. ใหความเห็นชอบคาตอบแทนของพนักงาน
8. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบใหกรรมการบริหารซึ่งจะทํางานรวมกับเจาหนาที่บริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไปตามแผน คําสั่งหรือทิศทางอยางหนึ่ง
อยางใดของคณะกรรมการ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงและความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ รวมทั้งกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่นที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ที่ดําเนินอยูในปจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทํางาน
รวมกับฝ ายบริห ารอยางใกลชิดในลักษณะที่ส อดคลองกั บกรอบคานิยมหลัก พัน ธกิจ และวิสัยทัศน ของบริษัท ฯ รวมทั้ ง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในปที่ผานมาบริษัท ไดทําการทบทวน คานิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศนไปแลว และมีการนํากล
ยุทธที่ไดมีการทบทวนไปปฏิบัติแลว อยางเชนการสะทอนออกมาในรูปของการทํากิจกรรมตาง ๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดสื่อสารนโยบายดังกลาวใหกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานรับทราบผานชองทางที่
หลากหลาย พรอมทั้งกําหนดใหมชี องทางสําหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจงเรื่องการพบเห็นการกระทําทีเ่ ปนการ
ละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาวตอคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุมครองผูใหเบาะแส (Whistle
Blower Policy) ดวย

9.2 คณะกรรมการชุดยอย
ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 4 ชุด ไดแก
1.
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3.
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.
คณะกรรมการบริหารและกํากับกิจการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1.
พลเอกยุทธศักดิ์
ศศิประภา
2.
นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
3.
นายศิริพงษ
ทิณรัตน
4.
นายทศพร
บรรยงคเวทย

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งทาน คือ นายศิริพงษ ทิณรัตน เปนผูมีความรอบรูและมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ทางการเงิน ซึ่งจําเปนตอการทํางานในหนาที่ของตน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหวางรอบปบัญ ชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของ ตางเขารวมการประชุมสําคัญทุก
ครั้งกอนการเปดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ในระหวางปคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชี โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย
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คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนซึ่ง
รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และการดําเนินการใหมั่นใจวามาตรฐานในการเปดเผยขอมูลและการจํากัด
อํ านาจทางด า นการเงิน ของผู บ ริห ารเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ในแต ล ะป จ ะมี ก ารกํ าหนดแผนงานล ว งหน าเพื่ อให
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝาติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจําปของบริ ษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีห่ ลัก ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิท ธิผล และพิ จ ารณาความเปน อิ สระของหน วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการแตงตั้ ง โยกยาย เลิก จางหั วหน าหน วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายวาด ว ยหลั ก ทรัพ ยแ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และ เลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขาประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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8. สอบทานใหมั่นใจวาผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ รวมทั้ง
นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น ทีบ่ ริษัทไดจดั ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1.
นายรุงโรจน
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2.
นายมนตรัก
แสงศาสตรา
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3.
นายมารุต
แสงศาสตรา
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4.
นายจารุวัตร
ไตรถวิล
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
หนาที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมถึง
1. กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการจนถึงผูอํานวยการฝาย และคุณสมบัติของผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อรับการคัดเลือกตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ ดกําหนดไว
2. ทบทวนและเสนอคําแนะนําตอคณะกรรมการเกี่ยวกับผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับคัดเลือก (ไมวาจะโดย
คณะกรรมการ ผูถือหุน หรืออื่นๆ) เพื่อการแตงตั้งเปนกรรมการบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู ประสบการณ
ศักยภาพ จํานวนครั้งที่ไดเคยดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
3. เสนอและใหคาํ แนะนําตอคณะกรรมการในการแตงตั้งกรรมการใหมเมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอใหแตงตั้ง
กรรมการคนเดิมใหกลับมาดํารงตําแหนงอีกครั้งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมใน
การทํางานและผลการทํางานของกรรมการ เชน การเขาประชุม ความพรอม และความรวมมือ
4. ประเมินรายปวากรรมการอิสระยังคงมีความเปนอิสระหรือไม หรือกรรมการอิสระคนใหมไดมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของหรือไม
5. เสนอขอมูลเพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระใหกลับมาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. ระบุและเสนอชื่อผูเขารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ เพื่อเขารับหนาที่แทนตําแหนงที่วางใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
7. ทบทวนผูทเี่ ขารับการคัดเลือกดํารงตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เจาหนาที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
8. ใหคําแนะนําตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession
plan) ใหเปนไปตามนโยบายและทบทวนรายปแผนการสืบทอดงานทั้งสําหรับประธานกรรมการ และกรรมการผูจดั การ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ที่เสนอโดยคณะจัดการ
9. ทบทวน และใหคําเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสราง ขนาด องคประกอบและความสามารถของ
คณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการทีไ่ มไดเปนผูบริหาร และระหวาง
กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ มเปนอิสระ โดยคํานึงถึงหลักการการกํากับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอยางนอย 1
ครั้งทุกๆ รอบปบัญชี
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10. จัดหากรรมการใหไดอยางนอยหนึ่งในสามของคณะกรรมการใหเปนกรรมการอิสระ หรือมีจํานวนขั้นต่ําตาม
สัดสวนหรือเกณฑอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนดไว
11. เสนอเกณฑการประเมินผลงานตอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ (ที่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับบริษทั ที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได) เพื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการในองครวม เมื่อเกณฑการประเมินผล
งานไดรับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการแลว จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินที่เหมาะสมจาก
คณะกรรมการ ประธานกรรมการเปนผูร ายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการรวมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหมที่สมควรเขารับการดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการ
12. สนับสนุนชองทางสําหรับผูถือหุนรายยอยในการเสนอชื่อผูเ ขารับคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ
13. แนะนําและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกําหนดในการจายคาตอบแทนและกําหนดรูปแบบการจาย
คาตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจําป/พิเศษ (โบนัส) คาเบีย้ ตางๆ และคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ใหแก
• กรรมการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนตอไป
• กรรมการชุดยอยตางๆ ที่จดั ตั้งโดยคณะกรรมการ
14. แนะนําและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกําหนดในการจายคาตอบแทนและกําหนดรูปแบบการจาย
คาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย เงินรางวัลประจําป/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ใหแก
• กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริหาร
• ผูบริหารที่อยูในลําดับรองลงมาจากกรรมการผูจ ัดการและประธานกรรมการบริหาร
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังตอไปนี้แกคณะกรรมการ
• กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
16. พิจารณางบประมาณประจําปของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาตอบแทน และเสนอตอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
17. ติดตามและประเมินคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ตามที่จะกลาวตอไป
ดานลางนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหคณะกรรมการรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป
• ระดับคาตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบริหารในการผลักดัน
และบริหารบริษัทฯ ใหประสบผลสําเร็จ
• เงื่อนไขในการจายผลตอบแทนและการวาจางควรอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทที่มีขนาด
ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลักการสําคัญดังตอไปนีไ้ ดถูกนํามาปฏิบัติ
1. โครงสรางคาตอบแทนควรจะสะทอนระบบการใหรางวัลที่ยตุ ิธรรม
2. องคประกอบสําคัญๆ ในการพิจารณาคาตอบแทนจะนํามาเชื่อมโยงกับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงการนําผลตอบแทนในสวนของผูถือหุนเชื่อมโยงกับผลประโยชนตอบแทนของผูบริหารและผูถอื หุน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถที่กําหนด
4. นโยบายและแนวทางการใหคาตอบแทนจะโปรงใสมากที่สดุ เทาทีท่ ําไดทั้งกับผูที่มสี วนเกี่ยวของและผูถือหุน
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ทั้งนี้ นโยบายการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
ในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนประจําป ในการพิจารณาการ
จายเงินรางวัลประจําป (โบนัส)ใหกับบุคคลากรเปนรายบุคคลในแตละป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ
ทบทวนความสําเร็จของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของคูแขงธุรกิจอยางรอบคอบ
คาตอบแทนของผูบริหารในปจจุบนั จะประกอบไปดวยเงินเดือน เงินรางวัลประจําป (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นายจารุวัตร
ไตรถวิล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายมนตรัก
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายมารุต
แสงศาสตรา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสมฤทัย
บุญฤทธิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ
หนาที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององคกรภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถ
ระบุปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญไดอยางครบถวน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดและ
ปรับปรุงนโยบายของกลุมบริษัทฯ อยางเหมาะสม
2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และการควบคุมบัญชีที่ใชในกลุม
บริษัทฯ
3. ทบทวนความเสี่ยงที่สําคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ
5. ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ
6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสํารองฉุกเฉินภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวามีการกําหนดปจจัยความเสี่ยงที่
สําคัญพรอมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอยางเหมาะสม
7. ทํางานรวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการใหขอมู ลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ตัดสินใจและใหขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญที่ไดรับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารและกํากับกิจการ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

นายรุงโรจน
นางสาวคัทลียา
นายมนตรัก
นายมารุต
นายจารุวัตร

แสงศาสตรา
แสงศาสตรา
แสงศาสตรา
แสงศาสตรา
ไตรถวิล

ประธานกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการและเลขานุการ
กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
3. กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุมบริษัทฯกอนเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กําหนดอัตราคาจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส แก พนักงาน
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมาย
6. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของกลุมบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืม
เงินการเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกีย่ วของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมบริษัทฯ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปนไปตามอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีสวน
ได เสี ย หรื อ ผลประโยชน ในลั ก ษณะอื่ น ใดขั ด แย ง กั บ บริ ษั ท ฯหรื อ บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ จะต อ งนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
การรับรองความถูกตองของขอมูลของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารเปนผูสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี โดยรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ดังนี้
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) รับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในส วนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) รับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว ซึ่ง
ครอบคลุ ม ถึงขอ บกพรองและการเปลี่ย นแปลงที่ สําคั ญ ของระบบการควบคุ มภายใน รวมทั้ งการกระทํ าที่ มิ ชอบที่ อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

หน้าที 60

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 ประจําป 2563

คณะจัดการ
ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะจัดการ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
1.
2.

นายมนตรัก
นายมารุต

แสงศาสตรา
แสงศาสตรา

3.

นายจารุวัตร

ไตรถวิล

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายชนินทร
นายสุธี
นายชวลิต
นายสมนึก
นางพบคุณ
นางสาวนอง
นางปยรัตน
นางสาวสมฤทัย

ศุภภิญโญพงศ
บุนนาค
ปดทอง
สุริยะกุล
เกาไศยนันท
คลองวิชา
เชียงโกมลคีต
บุญฤทธิ์

รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาดและ
การขาย
ประธานเจาหนาที่ฝายผลิต / ผูอํานวยการฝายผลิตโรงงานไทล
ทอปฯ
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน/ผูอํานวยการฝายระบบ
รองกรรมการผูจัดการศูนยวิจัยและเทคนิค
ผูอํานวยการฝายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้และโรงงานไทลทอปฯ
ผูอํานวยการฝายจัดหา
ผูอํานวยการฝายเทคนิค (รักษาการ)
ผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน (เลขานุการ)

คณะจัดการบริษัท ไดรับแตงตั้งจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายใหเปนผูมีหนาที่ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาฯมีหนาที่สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
หรือในกรณีอื่นๆ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือ
หุนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา
วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดง
ความคิ ด เห็ น อย า งเป น อิ ส ระรวมทั้ ง พิ จ ารณาความรู ค วามชํ า นาญเฉพาะด า นที่ จํ า เป น ต อ งมี ในคณะกรรมการ เพื่ อให
คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธนโยบาย และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในป 2563 ไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกทานเขา
รวมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรายงานผลการประชุม
พรอมความเห็น และขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอยางสม่ําเสมอ (อางอิงรายงานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2563)
ทั้ งนี้ ตามแนวทางการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การ ป 2555 (ปรับ ปรุง) โดยฝ า ยพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ตลาดทุ น ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
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ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กําหนดใหเลือกกรรมการเปนรายบุคคล โดยที่ประชุมผู
ถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือวาผูถือหุนทุกคนมีค ะแนนเสียง
เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
ในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนเบี้ยประชุม และคาตอบแทนประจําปของกรรมการบริษัทฯ กําหนดตองไดรับ
คะแนนเสี ยงไมน อยกวาสองในสามของจํา นวนเสีย งทั้ งหมดของผูถื อหุ นที่ ม าประชุม โดยที่ ป ระชุมผู ถือหุ น เปน ผูเลือ กตั้ ง
กรรมการโดยใชเสียงไมต่ํากวาสองในสามและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับ 1
หุน ตอ 1 เสียง

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ
1. บริ ษั ท ไทล ท อ ป อิ น ดั ส ตรี้ จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของบริ ษั ท ใหญ ควบคุ ม ผ า น
คณะกรรมการบริษัทบางทานจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ถือ
หุนรอยละ 96.83
เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) จากบริษัทยอยทั้ง 3 แหง ซึ่งบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนดเปย จํากัด บริษัท
เมืองทองเซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด โดยบริษัทยอยทั้ง 3 แห งไดจดทะเบียนเลิก
กิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557
ในป 2561 บริษัท พิคแอนดเปย จํากัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จํากัดไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว สวน
บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด อยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของบริษัทใหญ ควบคุมผาน
คณะกรรมการบริษัทบางทานจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ถือ
หุนรอยละ 91.87

การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการ
1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา

2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

DCC
-ประธานกรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร
-ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ

TTOP
-ประธานกรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร

-

RCI
-ประธานกรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร

-

RABT
กรรมการ
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ตรวจสอบ
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
4. นายศิริพงษ ทิณรัตน
5. นายทศพร บรรยงคเวทย
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
7. นายสุวิทย สมานพันธชัย
ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกยน
2563
นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ
รับตําแหนงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิก
ยน 2563
8. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
9.นายมนตรัก แสงศาสตรา

10.นายมารุต แสงศาสตรา

11.นายจารุวัตร ไตรถวิล

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-กรรมการ
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
บัญชีและการเงิน

-ประธานเจาหนาที่
ฝายบัญชีและการเงิน

-ประธานเจาหนาที่
ฝายบัญชีและการเงิน

-

-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษัทฯ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
การตลาดและการขาย

-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษัทฯ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายพัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายการตลาดและการ
ขาย
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายผลิต

-เลขานุการบริษัท

กรรมการ

-กรรมการบริหาร
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
ผลิต
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) = DCC
บริษัท ไทลทอปอินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุนรอยละ 96.83)
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุนรอยละ 91.87)
บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล จํากัด = RABT (RCI ถือหุนรอยละ 100)

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายพัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายการตลาดและ
การขาย
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายผลิต

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
1. สงเสริมใหบริษัทยอยนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีมาปฏิบัติ
2. กํากับดูแลโดยผานกรรมการตัวแทนและผูบริหาร และนโยบายทีก่ ําหนดโดยบริษัทใหญ
3. พิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญ เชน กลยุทธ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่
สําคัญตางๆ
4. ติดตามผลการดําเนินงาน โดยฝายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษทั
5. ดูแลใหบริษัทยอย ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่เกีย่ วของของหนวยงานกํากับดูแล ไดแก การทํารายการระหวางกัน
การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การเปดเผย ขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลใหมีการจัดทําบัญชีและรายงาน
ทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. การพิจารณาทําธุรกรรมใดๆ ของบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได
กําหนดใหธุรกรรม ดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญทุกครั้ง
7.ตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่กําหนดไวเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
8.การเปดเผยขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทไดวาจางผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลทางการเงินและที่มิใชทางการเงินมาเปดเผยในงบการเงินรวม
ของบริษัท
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับขณะทํางานในตําแหนงของตน
เพื่อหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แขงหรือเกี่ยวของกับธุรกิจของ บริษัท ฯ ซึ่งรวมถึงการหามใชขอมูลภายในที่
สําคัญเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูล
ภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ
กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุน
ของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหามมิใหกรรมการและผูบริหารอาวุโสทุกคนซื้อขายหุนและ
หลักทรัพยของบริษัทฯ ขอหามนี้ใชบังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีสวนไดเสีย ที่เปนประโยชน นิติบุคคลที่วาจาง
กรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทําการเปนตัวแทน
ผลประโยชนที่ขัดแยง
(1) ธุรกรรมที่อาจทําใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงหรืออาจมีธุรกรรมซึ่งอาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/
หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่เกี่ยวของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯและดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมด
บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สงรายงานการมีสวนไดเสียซึ่งมีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครอง
หุนและการเปนกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและ
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ผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งข อมูลนี้จะถูกเก็บไวกับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของที่อาจ
เกิดขึ้น กรรมการและผูบริหารที่เขาใหมของบริษัทฯ จะสงรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบริหารจะสงรายงานที่แกไขใหมให
บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ กรรมการตองรายงานการถือหุนของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบผานคณะกรรมการตรวจสอบทุก
สิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุนของกรรมการและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกไตรมาส
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรมดังกลาวดวย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน คูสัญญาในธุรกรรมเหตุผลของ
การทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว
ดังนั้ น กรรมการ ผูบ ริห าร และพนัก งานจะตอ งละเวนจากการทํ าธุร กรรมที่ เกี่ยวเนื่ องใดๆ ที่อ าจนําไปสูก ารขัด แยงทาง
ผลประโยชน กับ บริษั ท ฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู บ ริห าร และพนั กงานใดที่มี ส วนไดเสี ยจะไม ได รับ อนุ ญ าตให เข ารวมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขั ดกัน
ระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลานั้นกับบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดเนนย้ําการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯ
และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติ
ทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดไวในวาระเพื่อพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน เพื่อนําเสนอเพื่อทราบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(2) การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดมาตรฐานการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมทั้งคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับ ขณะทํางานในตําแหนงของตน
เพื่อหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แขงหรือเกี่ยวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการหามใชขอมูลภายในที่
สําคัญเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้นอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูล
ภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังนี้
• บริษัทฯมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางทางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยไวในรายงานประจําป
อยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน
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• มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวาง คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน จึงทําให
ปราศจากการกาวกายหนาที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชน
ในเรื่องที่กําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง
• การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงานอยางเปน
ลายลั กษณ อัก ษร โดยมี บ ทกําหนดลงโทษชัด เจนที่ผู บ ริห ารหรือพนั กงานนํ าขอ มูล ไปเป ดเผยตอ สาธารณะ หรื อ นํ าไปใช
ประโยชนสวนตน
• จรรยาบรรณบริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการหามพนักงานใชทรัพยสินของบริษัทฯหรือใชเวลา
ทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจําเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไมมี
เหตุอันควร และไมเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจําป)
คาสอบบัญชี (บาท / ป)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
บมจ.ไทล ทอป อินดัสตรี้ : บริษัทยอย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทยอย
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล : บริษัทยอยของ RCI
คาบริการอื่น
รวมคาสอบบัญชี

เสนอป 2564*
1,750,000
530,000
990,000
30,000
ไมมี
3,300,000

ป 2563
1,838,000
557,000
1,040,000
31,000
ไมมี
3,466,000

%เพิ่ม(ลด)
(5%)
(5%)
(5%)
(3%)
(5%)

สําหรับคาบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
* ป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) เสนอ ผูสอบบัญชี ของ บริษัท กรินทรออดิท
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีสังกัดเดิม (นับเปนปที่ 5) ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2564
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ป 2563
ป 2562
ป 2561
นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน
นายเจษฎา หังสพฤกษ
นายเจษฎา หังสพฤกษ
ผูสอบบัญชี / เลขทะเบียน
/ 7305
/ 3759
/ 3759
สํานักงานสอบบัญชี
บจ.กรินทร ออดิท
บจ.กรินทร ออดิท
บจ.กรินทร ออดิท
ความเห็นของผูส อบบัญชี
ไมมเี งื่อนไข
ไมมเี งื่อนไข
ไมมเี งื่อนไข
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* ป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรแยล ซีร ามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เสนอ ผูสอบบัญชี ของ บริษัท
กรินทรออดิท จํากัดซึ่งเปนผูสอบบัญชีสังกัดเดิม (นับเปนปที่ 6) ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2564
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ป 2563
ป 2562
ป 2561
นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน /
นายเจษฎา หังสพฤกษ
นายเจษฎา หังสพฤกษ
ผูสอบบัญชี / เลขทะเบียน
7305
/ 3759
/ 3759
สํานักงานสอบบัญชี
บจ.กรินทร ออดิท
บจ.กรินทร ออดิท
บจ.กรินทร ออดิท
ความเห็นของผูส อบบัญชี
ไมมเี งื่อนไข
ไมมเี งื่อนไข
ไมมเี งื่อนไข
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10. รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2563
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิต และจําหนายผลิตภัณฑ กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง ที่มีสาขา
เปนชองทางการจําหนายกวา 200 สาขาทั่วประเทศ บริษัทดําเนินธุรกิจ ภายใตหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และ ดานสิ่งแวดลอม บริหารงานโดยเนนการพัฒนา และการปรับปรุงการดําเนินการในทุกๆดาน ทั้งการ
ผลิต การตลาด การทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบขอมูล เพื่อใหบริษัทพัฒนาไปสูนวัตกรรมการผลิตที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาด โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา ภายใตตนทุนที่เหมาะสม ใหผลิตภัณฑสามารถแขงขันไดในตลาด และให
ผลตอบแทนตามความคาดหวังของทุกกลุมผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน พนักงาน คูคา ลูกคา ผูถือหุน และสังคมโดยรวม
วิสัยทัศนดานความยั่งยืน เปนผูนําในธุรกิจการผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิค ดวยสินคาคุณภาพมาตรฐาน
บริหารอยางมีธรรมาภิบาล รวมดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมใหสมดุลสอดคลองไปกับการเติบโตของธุรกิจรวมกัน
พันธกิจดานความยั่งยืน เปนผูนําดานกระเบื้องเซรามิค ดวยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ของพนักงาน ใน
การพัฒนาองคกร รวมกัน เพื่อสงตอคุณคาผานการผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพ และการใหบริการที่ประทับใจลูกคา
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนประจําป 2563 ฉบับ นี้ เป ดเผยตามแบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนํ าเสนอภายใตกรอบรายงานการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ มีเนื้อหาครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยเปนการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
กลยุทธดานการขาย
บริษัทมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ภายใตตนทุนที่เหมาะสม สามารถแขงขันในธุรกิจได โดยใหความใสใจ
ดูแลลูกคา ทั้งฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหม โดยวิเคราะหพัฒนาสินคา และบริการ การเสนอขอมูลสินคา ราคา และ
กิจกรรมสงเสริมการขาย ใหตรงตามความตองการของลูกคาแตละกลุมใหไดมากที่สุด และเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโนมตลาดไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในปจจุบัน ในการสรางโอกาสที่สื่อสารกับลูกคา เสนอ
ขอมูลได โดยตรง อี กทั้งเป นช องทางเพิ่ม โอกาสการขายสิน คาอีกทางหนึ่ ง โดยในป 2563ที่ ผานมา บริษั ทฯ เพิ่ มสัด สวน
ผลิตภัณฑใหม ที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อ ตอบสนองความนิยมของตลาดที่มีความตองการกระเบื้องขนาดใหญขึ้น ทั้งในสวนงาน
โครงการ และ กลุมลูกคาที่เปนคนรุนใหม ที่มีบทบาทใหการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ผานการประชาสัมพันธทางออนไลน ที่
สามารถเขาถึงลูกคาไดอยางรวดเร็ว

กลยุทธดานการผลิต บริษัทเนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดนวัตกรรมการผลิต เพิ่มมูลคาใหกับสินคา และ
สามารถแขงขันไดในธุรกิจไดอยางยั่งยืน โดยผลสําเร็จของการวิจัยและพัฒนา ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ประหยัด
ตนทุนการผลิตดานวัตถุดิบ ดวยการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา และลดอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑลง ควบคูไปกับ
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แนวดําเนินงานการผลิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สูญเปลาต่ําสุด ดวยจํานวนคนพอเหมาะ จากการประสานทักษะในการ
ทํางาน เขากับกระบวนการของเครื่องจักร เพื่ อสามารถปรับแผนการผลิตใหสอดคลอง และตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคตามแนวโนมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใตตนทุนที่เหมาะสม สงผลใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่สามารถแขงขันใน
ตลาดไดอยางยั่งยืน โดยในปที่ผานมา ไดมีการคนควาและพัฒนาใหกระเบื้องเซรามิคมีคุณ ลักษณะเฉพาะ มีผิวหนากันลื่น
มากกวากระเบื้องเคลือบทั่วไป เหมาะสําหรับพื้นที่ ซักลาง ที่เปยกชื้น หรือ พื้นที่อาศัยสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเพิ่มทางเลือกให
ลูกคา เลือกสินคาตามการใชงานไดอยางปลอดภัยขึ้น
กลยุทธดานการบริหารจัดการ บริษัทใชหลักการบริหารจัดการดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความเปนธรรม เปนไปตาม
มาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวิธี บริษัทมีจุดเดนในการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนไดรวดเร็ว เพื่อใหสามารถร
ปรับ แผนงานให มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทั น ท วงที กับ สถานการณ ตลาดที่ เปลี่ ยนแปลงอยูเสมอ เพื่ อให ได ผลตอบแทนที่ ส ามารถ
ตอบสนองผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คู คา คูแขง ชุมชน และสิ่งแวดลอม ประสานกับการเสริมสราง
และปลูกฝงจริยธรรมในการทํางาน และพัฒนาขั้นตอนทํางานที่เสริมสรางการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบได ตามนโยบาย
ตอตานทุจริตคอรัปชั่น โดยในชวงป 2563 ที่ผานมา เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเนนการพัฒ นาสาขา ปรับปรุง
ภาพลักษณสาขาเดิมเปนหลัก ทําการปรับปรุงเปนพื้นที่โลง สะดวกสบาย มีความทันสมัย และดึงดูดลูกคามากขึ้น รวมทั้งมี
การบริหารจัดการพื้นที่เชาภายในสาขา เพื่อใหเปนจุดศูนยกลางในการบริการสินคา รวมทั้งเปนการบริหารพื้นที่ภายในสาขาให
เกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล บริษัทสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ใหไดรับการอบรมความรูทั้งในสายงานเดียวกัน
และขามสายงาน โดยใหจัดการอบรม เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน อีกทั้งใหความสําคัญของการ
ทํางานเปนทีม ใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางานและเติบโตไปกับองคกรรวมกัน ดวยวา ทรัพยากรบุคคล เปนสวน
หลักสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรในทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู ความเขาใจ และเชี่ยวชาญในงาน ทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองคกรใหกาวหนา เติบโตไปไดอยางยั่ งยืน ในปที่ผานมา มุงเนนการพัฒนาทักษะ
และประสิทธิภาพพนักงาน ผานการเรียนรูจากการทํางานจริง เนนการลดขั้นตอนการทํางาน หรือลดคาใชจายที่ไมจําเปน มี
การใหคําแนะนําพนักงาน จัดใหพนักงานมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห ลดคาใชจายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทําการประเมินผล
ทบทวนความรูความเขาใจเปนระยะๆ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับพนักงานที่จะพัฒนางานของตนใหเปนไปตามแนวนโยบาย
และเปาหมายของบริษัทรวมกัน
กรอบการดําเนินการเพื่อการพัฒนาสูความยั่งยืน
บริษัทฯไดนําปจจัยหลักที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ และสงผลความยั่งยืนขององคกร พัฒนามาเปนกรอบการดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาสูความยั่งยืนของบริษัท คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การพัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืนกับคูคา และลูกคา รวมทั้งการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว
บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญ ตั้งแตกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากคูคาที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและถูก
กฎหมายตามขอกําหนดมาตรฐาน รวมทั้งคูคาที่ในกระบวนการผลิตและสงมอบตองสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
ประกอบกับบริษัทไดใหความสําคัญ กับการพัฒนาการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดสินคามีคุณภาพในราคาที่แขงขันได
รวมทั้งการใหบริการลูกคาผานสาขาของบริษัททีทั่วประเทศ เพื่อใหลูกคาทุกกลุมสามารถเขาถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑไดสะดวก
จนถึงการจัดสงสินสินคาถึงผูบริโภค ดวยความรับผิดชอบ การสงมอบสินคาคุณภาพมาตรฐาน สงมอบคุณคาชวยเหลือแก
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ชุมชน สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สูความยั่งยืนขององคกรรวมกัน
ภายใตการดําเนินการอยางมีจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม บริษัทจึงไดกําหนดกรอบการดําเนินการ
เพื่ อ การพั ฒ นาอย างยั่ งยื น โดยยึ ด ตามแนวทางตามสากล ให ค วามสมดุ ล ทั้ งในด า นเศรษฐกิ จ ด านสั งคมชุ ม ชน ด า น
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางให คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจและยึดถือปฏิบัติรวมกันดังนี้
1.ดานสินคา บริษัทวางแนวทางเริ่มตั้งแตการเลือกวัตถุดิ บ ที่มีคุณภาพ จากผูผลิตที่มาตรฐาน มีการคนควาวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑอยูเสมอ เพื่อใหสินคามีมาตรฐาน และมีสินคาประเภทใหมๆ ที่เอื้อตอการใชงาน และตอยสนองความตองการของ
ตลาดอยูเสมอ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนในการใชผลิตภัณฑมากที่สุด
2.ดานลูกคา บริษัทตระหนักถึงการเขาถึงสินคา และการเพิ่มทางเลือกสินคาที่หลากหลาย ทั้งสาขาที่จัดจําหนาย การกระจาย
สินคาจากศูนยกระจายสินคา และสรางความเชื่อมั่นในสินคา รวมทั้งปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคาใหเหมาะสมกับทุกกลุมไมวาจะเปนเจาของบาน รานจําหนายวัสดุกอสราง งานโครงการ หรือ ผูรับเหมา อยางดีเสมอมา
3.กระบวนการผลิต บริษัทมุงเนนการผลิตสินคาอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซอน ลดปริมาณการใชพลังงาน เพื่อ
สงเสริม การใช พลั งงานอย างยั่งยื น เนน คน ควาสรางผลิ ตภั ณ ฑ รู ป แบบใหม ๆ เพื่อ ใหเป นไปตามความต องการของตลาด
ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานเปนสําคัญ
4.ทําการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อที่จะกาวไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ตอบสนองความตองการของ
ตลาด การใชงานประเภทใหมๆ รวมทั้งเนนการประหยัดตนทุนการผลิตดานวัตถุดิบ และลดอัตรการใชพลังงานตอหนวย
ผลิตภัณฑ เพื่อการผลิตสินคา เพิ่มมูลคาสินคา ใหสามารถแขงขันในธุรกิจไดอยางยั่งยืน
5.การดูแลพนักงาน ชุมชนและสังคม บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพนักงานภายใน
บริษัท ชุมชนรอบโรงงาน / สาขา และสังคมในวงกวาง เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอบริษัท ผานการสนับสนุนกิจกรรมใน
ทองถิ่น และการสนับสนุนผลิตภัณฑ ใหกับคายอาสาของสถาบันการศึกษาตางๆ โรงเรียน สวนราชการ ที่ขาดแคลน เพื่อเปน
เปนสาธารณประโยชน และชวยในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมรวมกัน
6.การใสใจสิ่งแวดลอม บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิต การใชพลังงาน และการ
ขนสงสินคา จึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานไวอยางชัดเจน รัดกุม เพื่อการดูแลและ
สรางความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอม และชุมชนโดยรอบโรงงานในระยะยาว
การดําเนินงานสูความยั่งยืน
ดานเศรษฐกิจ
ดานสินคา และบริการ
นโยบายของดานสินคาและบริการ บริษัทฯ มุงเนนการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาด
เปนสําคัญ โดยอาศัยขอมูลการเลือกซื้อสินคานํามาประเมิน, วิเคราะหแผนผลิตสินคา และแผนการตลาด ควบคูไปกับการนํา
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ที่ ใช เวลาในการผลิ ต สั้ น ลง เพื่ อ สามารถตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า และตลาดได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สินคาสามารถแขงขันไดในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน โดยผานชองทางการขายที่สาขาของบริษัทเปนหลัก
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ในปจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกวา 202 สาขา ทําใหเรามีชองทางการทําตลาดคาปลีกที่มีศักยภาพสูง
มาก อีกทั้งมีการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสราง พัฒนาประโยชนจากพื้นที่ในสาขา จากขอไดเปรียบดานทําเล ของสาขาที่ ตั้งอยู
เสนทางหลัก หรือ ถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส) และเปนสวนที่เมืองขยายไปถึง ทําใหสามารถดึงดูดลูกคาปลีกไดมาก จึงเสริม
ศักยภาพใหนโยบายการพัฒนาประโยชนที่ดิน และสิ่งปลูกสรางเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปดพื้นที่สาขาที่มีขนาดใหญ
ใหกับกิจการรานคาอื่นที่สนใจ และมีศักยภาพ ไดเขามาเชาพื้นที่และลงทุน ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากรานคา และ
โรงงานผูผลิตหลายราย โดยในป 2563 ขอมูลพื้นที่ใหเชาดังนี้
ป
มีการเขาใชพื้นที่แลว
จํานวนสาขาที่เปดพื้นที่ใหเชา
คิดเปน% ของพื้นที่เชาทั้งหมด
พื้นที่ทําสัญญาแลวจํานวน (ตรม.)
จากพื้นที่เชาทั้งหมด (ตรม.)

จํานวนสาขาที่เปดใหเชาพื้นที่ (สาขา)
2562
2563
เพิ่มขึ้น
34
75
41
63
82
19
53%
91%
ขนาดพื้นที่เชา (ตรม.)
33,918
49,816
15,898
75,000
83,818
8,818

จากขอมูลขางตนในป 2563 จํานวนสาขาที่เปดพื้นที่ใหเชารวม 82 สาขา เพิ่มขึ้นจากปกอน 19 สาขา มีการเชาพื้นที่
เรียบรอยแลว 75 สาขาซึ่งคิดเปน 91% ของจํานวนสาขาที่เปดใหเชาทั้งหมด โดยคิดเปนพื้นที่ 49,816 ตารางเมตร จากพื้นที่
ใหเชาทั้งหมด 83,818 ตารางเมตร รายละเอียดผูเชาพื้นที่ดังนี้

ในป 2563 บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาสินคาชนิดใหม และขนาดใหม ออกวางจําหนายในชวงปลายป ดังนี้
กระเบื้อง เซรามิคปูพื้นRCI ขนาด 60*120 CM เปนกระเบื้องขนาดใหญ ซึ่งกลําลัง ไดรับความนิยม เปนอยาง
มาก ตามความตองการของตลาดที่ ไมวาจะเปนในกลุมของ ลูกคาโครงการ หรือลูกคาทั่วไป ที่เนนความ สวยงามหรูหรา
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แข็งแรง ซึ่ง กระเบื้องดังกลาวสามารถนํามา ใชได ทั้งงานปูพื้นและบุผนัง ที่ผานมา ยังมียอดจําหนาย กวา 50,000 ตรม./
เดือน และมีแนวโนม ที่จะสูงขึ้นอีก ในอนาคต ซึ่งราคาถูกกวา เมื่อเปรียบเทียบ กับกระเบื้องนําเขาจาก ตางประเทศ
ที่ ประกอบกับลวดลายของกระเบื้อง ทีมีความหลากหลายใหเลือกใช แตกตางจากสินคาทั่วไปในทองตลาด
กระเบื้อง เซรามิคปูพื้น RCI ขนาด 80*80 CM. เปนกระเบื้อง เซรามิคขนาดใหมลาสุดที่ ออกวางจําหนาย
ในชวงปลายป 2020 เพื่อรองรับความตองการ ของลูกคาที่ ตองการกระเบื้องขนาดใหญ แข็งแรง สวยงาม ที่ความหนา
13 มิลเมตร โดยมีลวดลายของกระเบื้องใหเลือกมากมาย แตกตางจากกระเบื้องนําเขาจากตางประเทศทั่วไปซึ่งยังมีนอย
กระเบื้องขนาด 80*80 CM ดังกลาวปจจุบัน เริม่ วางจําหนายที่ สาขา ของไดนาสตี้ทั่วประเทศ ทั้ง 201 สาขา
การพัฒนาการบริการ สําหรับลูกคา ไดแก
โครงการ สิทธิประโยชน สําหรับ ผูรับเหมา หรือ CLP เปนโครงการ คืน ผลประโยชนใหกับ ลูกคาที่ ลงทะเบียน
กับทาง บริษัทฯ เมื่อสะสมยอดไดตามเงื่อนไข ปจจุบันมีสมาชิก กวา 8,000 ราย
การจัดจําหนายสินคา ผานชองทาง ONLINE ซึ่งปจจุบัน เปนชองทางการ สื่อสาร ที่เขาถึงกลุมลูกคาไดงาย
สะดวก ประกอบกับ การบริการและจัดสงสินคาที่รวดเร็วซึ่ง เปน จุดเดนของทางบริษัทฯ ทําใหชองทางดังกลาวไดรับ ผล
ตอบรับที่ดีขนึ้ ตามลําดับ
การใหบริการและการติดตามเชิงรุก โดยการจัดเจาหนาทีส่ าขา จาก 202 สาขา เขาพบ ลูกคา
กลุมเปาหมาย โครงการ ผูรับเหมา และสถาปนิก ในพื้นที่พรอมกัน ทั่วประเทศ ในทุกๆวัน เพื่อเก็บขอมูล ติดตาม และ
นําเสนอสินคาใหตรงกับความตองการของ ลูกคาอยางไกลชิด
ทั้งนี้ ในสวนของการ บริการ ทางบริษัทฯ ไดเนนใหทุกสวน โดยเฉพาะ
· การบริการตอนรับ ลูกคาในสวนหนารานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใหเกิด ความประทับใจสูงสุด
· การบริการเรื่องการจัดสง สินคาทีร่ วดเร็ว ซึ่งเปนจุดเดนของทางบริษัทฯ การใหความรู กับพนักงาน เกี่ยวกับ
ผลิตภัณท ใหมๆ เพื่อใหสามารถนําเสนอ สินคาเหลานั้นได อยางครบถวน
· การใชสื่อ ประชาสัมพันธ ที่มีประสิทธิภาพ เนนการสื่อสาร ONLINE มากขึ้น เพื่อครอบคลุมกลุม ลูกคาเดิม
และขยายไปยังกลุม ลูกคาใหมๆทีม่ ีกําลังซื้อ ลูกคาสามารถดู catalogue รูปกระเบื้อง ตัวอยางหอง ตําแหนง
สาขาที่ใกลเคียง ใหลูกคา เพื่อเปนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ผานสื่อออนไลนของบริษัทฯ ทั้งทาง FACEBOOK ,
LINE โดยมีเจาหนาที่ดูแลเฉพาะ เพื่อสามารถตอบคําถาม สงขอมูลCATALOGUE หรือขอมูลการจัดโปรโมชั่น
แตละครั้ง ใหลูกคาไดตรงตามความตองการ และสะดวกมากขึ้น
· สามารถใหคําแนะนําตางๆ ตามทีล่ ูกคาแตละคน ไดสอบถามผานสือ่ ออนไลนตางๆ เขามา โดยลูกคา สามารถ
แจงขอมูล หรือขอสอบถามเบื้องตนไว ทางเจาหนาที่จะติดตามตอบกลับขอสอบถามดังกลาว ไมวาจะเปน การ
คํานวณพื้นที่การใชกระเบื้อง ใหคําแนะนําในการเลือก และการปูกระเบื้องในแตละการใชงาน รวมทั้งบริการ
แนะนําชาง ผูรับเหมาในพื้นที่ใกลเคียง
· การบริการชําระเงินผานพรอมเพย โดยสแกนจาย ผานแอพพลิเคชัน่ ของธนาคาร ซึ่งเปดใหบริการมาตั้งแตป
2561 เปนตนมา ทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินคา และชําระเงินไดอยางสะดวกมากขึน้ อีกทั้ง
ลดความเสีย่ งในการเก็บรักษาเงินสด และสามารถตรวจสอบกลับไดงาย
ดานสิ่งแวดลอม
บริษัทดําเนินการบริหารจัดการและสรางผลกระทบเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมที่เราดําเนินธุรกิจอยู ถึงแมวาบริษัทเปน
ผูผลิตที่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบหลัก บริษัทก็ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึง
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ใหความสําคัญเปนอยางมาก ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อการใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด
รวมทั้งลดการใชพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทยังคงดําเนินการอยางตอเนื้อง เรื่องการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากกระบวนการผลิต ใหหมุนเวียนกลับมา
ใชใหม ทําใหลดการใชพลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการน้ําระบบป ด โดยนําน้ําจาก
กระบวนการผลิต มาบําบัดแลวนํากลับมาใชใหม เพื่อไมใหกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และลดการใชทรัพยากรน้ําไดบางสวน
อีกดวย
นอกจากนี้ บริษัทมีการเตรียมพรอม และออกแบบ,จัดทํามาตรการตางๆ เพื่อรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรือปญหาการขาดแคลนทรัพยากร โดยสงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพสูง การวิจัยหา
วัตถุดิบ หรือวัสดุทดแทน รวมไปถึงการรวมพัฒนาและสงเสริมใหคูคาพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อควบคุม
ตนทุนวัตถุดิบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑรวมกัน เพื่อลดการใชวัสดุจากธรรมชาติแตยังคงประสิทธิภาพเดิม เพื่อการใชทรัพยากร
อยางคุมคา
ดานสังคม และชุมชน
บริษัทและบริษัทยอย มีความเชื่อมั่นวาในการที่องคกรจะเติบโตพัฒนาไปไดอยางอยางยืน ตองอาศัยการพัฒนาจาก
ภายใน ตั้งแตระดับพนักงาน เพื่ อใหมีความเขาใจลักษณะงานอยางเชี่ยวชาญ เสริมศักยภาพใหพนักงาน และสงเสริมให
พนักงานมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน เสนอขอแนะนํา พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ บนพื้นฐานการ
บริหารงานดวยความยุติธรรม มีความเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาในระยะยาว โดยดําเนินการดูแลพนักงานทุกคน ใหมี
สภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย ทั้งสวนโรงงาน สาขา และสํานักงานใหญ มีการพัฒนาความรู มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสังคมภายนอกองคกร ทั้งคูคา ชุมชน สังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่ อความยั่งยืน
ของสังคมโดยรวม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายบริหารบุคลากร มุงเนนการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ภายใตขอบเขตของบริษัท และจะไมมีสวน
รวมกับการกระทําที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่สนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษย ชน
ยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเปนสําคัญ บริษัทปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในการ
สื่อสารและทําความเขาใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
· บริษัทดําเนินธุรกิจสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน ไมใชแรงงานเด็ก ปฏิบัติตอแรงงานอยางเทาเทียมกัน ไม
จํากัดความแตกตางทางเพศ หรือความแตกตางในศาสนา
· บริษัทดูแลเรื่องผลประโยชนตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานตามหลัก
กฎหมาย เนนการทํางานที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ทั้งโรงงาน และสาขา อยางเหมาะสม
โดยทั้งพนักงานชาย พนักงานหญิง ไดสิทธิประโยชนเทาเทียมกัน
· สนั บ สนุ น ให มี ก ารอบรมพนั ก งานทุ ก ระดั บ เพื่ อ เสริม สรา งความรู และยกระดั บ คุ ณ ภาพการทํ า งานให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
· สนับสนุนการจางงานผูพิการในองคกร และไดนําสงเงินสมทบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ขอมูลการจางงาน
คนพิการ ณ ตุลาคม 2563 ดังนี้
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ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2563
จํานวนพนักงาน ไมใชคนพิการ
(คน)
DCC
TTOP
รวม
จํานวนคนพิการที่ ตองจางงาน
อัตราสวน 100 : 1 (คน)
DCC
TTOP
รวม
จํานวนคนพิการที่ จางงาน
ตามมาตรา 33
(คน)
DCC
TTOP
รวม
จํานวนคนพิการที่ สงเสริม
อาชีพ ตามมาตรา 35 (คน)
สงเงินสมทบกองทุน ตาม
มาตรา 34
(บาท)
DCC
TTOP

ป 2557

รวม

ป 2558

ป 2559

ป 2560

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ป 2561

ป 2562

ป 2563

1,945
802
2,747

1,912
758
2,670

2,005
749
2,754

2,056
690
2,746

2,258
675
2,933

2,314
680
2,994

2,101
683
2,784

19
8
27

19
8
27

20
7
27

21
7
28

23
7
30

23
7
30

21
7
28

10
3
13

8
3
11

5
3
8

5
3
8

5
3
8

6
5
11

4
4
8

0

0

0

0

0

0

0

985,500
547,500

1,204,500
547,500

1,642,500
438,000

1,752,000
438,000

2,023,560
449,680

1,911,140
224,840

1,942,165
342,735

1,533,000

1,752,000

2,080,500

2,190,000

2,473,240

2,135,980

2,284,900

ความปลอดภัย ,สุขภาพ และการสงเสริมสภาพการทํางานที่เปนธรรม ของพนักงาน
ในป 2563 ที่ผานมา จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งขยายวงกวางไปทั่วโลกอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอชีวิตประชาชนจํานวนมาก เพื่อปองกันความเสี่ยงและปกปองสวัสดิภาพของพนักงาน จากวิกฤตการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ไดใชมาตรการตามขั้นคอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแล
ความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งโรงงาน สาขา และสํานักงานใหญ โดยมีมาตรการหลัก ดังนี้
1.ประกาศ งด / หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโรค และเดินทางขามจังหวัด หรือ หากมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองไปในพื้นที่เสี่ยง หรือการเดินทางขามจังหวัด เมื่อกลับมาขอให ทํางานจากที่บาน Work From Home และสังเกตอาการ
เปนเวลา 14 วัน หากครบกําหนดแลว ไมพบอาการ ใหพบแพทยโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เพื่อนําใบรับรองแพทย แจงผล
ตรวจโรคมาแสดงกอนเขาปฏิบัติงานตามปกติ
2.งดการประชุม อบรม ทั้งภายใน และภายนอก โดยใหจัดเปนการประชุมออนไลน หรือทางโทรศัพท แทน
3.พนักงานกําหนดใหสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พรอมมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ทุกเชากอนเขา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
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4.ดําเนินการฉีดพนฆาเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน พรอมตั้งจุดบริการแอลกอฮอลเจลลางมือ ตามพื้นที่เขาออก จุด
บันทึกเวลา
5. เช็ดความสะอาดในสถานที่ทํางาน ดวยน้ํายาซาเชื้อ ตามจุดเสี่ยง สาธารณะ ที่มีการใชมือสัมผัสรวมกันอยาง
สม่ําเสมอ เชน ที่จับประตู ปุมลิฟต ราวบันได
6.ดําเนินการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลภายนอก กอนเขาอาคาร และพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ หากพบผูมีอุณหภูมิสงู
กวา 37.5 องศาเซลเซียส จะไมอนุญาตใหเขาพื้นที่โดยเด็ดขาด
7.ในสวนพื้นที่สาขา บริษัทฯ ยังจัดมีมาตรการ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่เขามาซื้อสินคาและบริการที่ทุก
สาขาทั่วประเทศ ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กอนเขาเลือกซื้อสินคา จัดวางเจลแอกอฮอลใหลูกคาตามจุดตางๆ รวมทั้ง
เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดจุดสาธารณะตางๆ เชน จุดชําระเงิน หองน้ํา แสตนโชวสินคา จุดรับรอง เพื่อสรางความ
มั่นใจแกลูกคาที่เขามาใชบริการ
8. พนักงานสาขา กําหนดใหสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หากมีพนักงานมีอาการ หรือความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดมาตรการใหพนักงานหยุดพักและกักตัวเอง (Self-quanratine) เพื่อเฝาระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ
เมื่อครบกําหนดแลวตองไปรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลที่ไดมาตรฐาน พรอมนําผลการตรวจมาแสดงใน
วันที่กลับมาปฏิบัติงาน
9.พนักงานโรงงาน และสํานักงานใหญ บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ทุกวันกอนเขา
งาน รวมทั้งประกาศขอความรวมมือ งด หรือ หลีกเลี่ยง การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของโรค และ/หรือ เดินทางขามจังหวัด
รวมทั้งงดการประชุม อบรมสัมมนาภายนอก
10.สําหรับพนักงานสํานักงานใหญที่มีความเสี่ยงในการเดินทางดวยรถสาธารณะ เชน รถไฟฟา BTS, MRT รถขสมก.
ชวงแรกของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไดจัดใหมีการสลับเวลาทํางาน ใหเดินทางในชวงเวลาที่ไมใชเวลา
เรงดวน เพื่อลดความแออัดในระบบขนสงสาธารณะ ระยะตอมา ไดปรับมาตรการและจั ดเตรียมอุปกรณใหพนักงานบางสวน
สามารถ Work From Home ได ต ามลั ก ษณะงานที่ เหมาะสม โดยคํ านึ งถึงความเสี่ย งจากการใชรถสาธารณะเป นป จจั ย
พิจารณา เพื่อการปองกันปญหาสุขภาพของพนักงานโดยรวมเปนสําคัญ
11.ในสวนบุคคลภายนอก ไมวาจะเปน คูคา ผูมาติดตองานตางๆ ได ปรับมาตรการใหติดตอประสานงานผานเมล
อิเลคทรอนิกส เปนหลัก ไมวาจะเปนการวางบิล หรือนําสงเอกสารสําคัญอื่นๆ และใหสงไปรษณียเอกสารตนฉบับมา เพื่อลด
ความเสี่ยงในการพบปะ กรณีที่บุคคลภายนอกตองพบกับพนักงาน กําหนดใหตรวจวัดอุณหภูมิกอนแลกบัตรเขาอาคารเชนกัน
และตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งบริษัทไดออกสื่อประชาสัมพันธ ใหความรูและแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและ
ปองกันตัวจากโรคดังกลาวแกพนักงานอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ทั้งนี้ยังไมมีพนักงานของบริษัทฯ ที่ตรวจพบวาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แตอยางใด
บริษทั มีนโยบายดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่คํานึงถึงสวัสดิภาพ ของพนักงาน
เปนหลักสําคัญ โดยจัดหาอุปกรณที่ใหความปลอดภัยในการทํางาน ชวยดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีของพนักงานในระยะยาว และใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย อีกทั้งพัฒนาสงเสริมใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อปองกัน ลดความเสี่ยง และอํานวยความสะดวกในการทํางาน บริษัทฯมีนโยบายหลัก
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางานอยางชัดเจน มีการบันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนํา มา
พัฒนา หาแนวทางปองกัน และจัดเตรียมมาตรการเฝาระวังใหดียิ่งขึ้น
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โดยในสวนโรงงานป 2563 ที่ผานมา ขอมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน (บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ
บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้ ) มีอุบัติเหตุบาดเจ็บรวม 14 ราย (ลดลงกวาปกอนที่มี 10 ราย) เปนการบาดเจ็บที่หยุดงานเกิน 3 วัน
จํานวน 4 ราย หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 5 ราย และ บาดเจ็บแตไมหยุดงาน จํานวน 7 ราย โดยในป 2563 พบวา สาเหตุ
การบาดเจ็บ ที่มากที่สุด คือการไดรับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน วัตถุหรือสิ่งของหนีบ /ดึง และวัตถุตัด/
บาด/ ทิ่มแทง เปนสาเหตุลําดับแรกๆมากกวาสาเหตุอื่น และอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเปนสวนใหญ ไดแก แขน/ศอก/ขอศอก
และนิ้วมือ
ขอมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน (บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.ไทลทอปอินดัสตรี้)
จํานวนลูกจาง
สูญเสีย
รวมผูบาดเจ็บ
ตาย
ทุพพลภาพ
(คน)
อวัยวะ
ป
20
2558
1377
0
0
0
30
2559
1428
0
0
0
30
2560
1375
0
0
0
29
2561
1440
0
0
0
25
2562
1215
0
0
0
16
2563
1194
0
0
0

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน

ไมหยุดงาน

2
5
5
8
3
4

3
2
3
6
1
5

15
23
22
15
21
7

บริษัทฯไดตระหนักถึงความสํา คัญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจน
พนักงานและการดําเนินธุรกิจ จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย และพัฒนาสงเสริมพนักงานใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพของการทํางานยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการความปลอดภัย มีนโยบายและ
จั ด ทํ าแผนงานด านการส งเสริม ความปลอดภั ย อย า งต อ เนื่ อ ง เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให มี แ ผนการดํ าเนิ น การ เก็ บ ข อ มู ล
ประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานแบบยั่งยืน ดังนี้
1. ความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนหนาที่รับผิดชอบ อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
1.1 ดําเนินการจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ดวยความปลอดภัย
เปนหลักสําคัญ
1.2 ดําเนินการตามประกาศวาดวยกฎระเบียบ มาตรการดานความปปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน เพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด
1.3 ดําเนินการตามแผนงาน และโครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.4 ทบทวนบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ ตางๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น
2. สนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยรวมทั้งการดูแลดานสุขภาพอนามัย
2.1 ดําเนินการตรวจความปลอดภัยในการทํางานพรอมแกไขปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัย
2.2 สํารวจความปลอดภัยในการทํางาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหนาแผนก
2.3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน นําขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไขสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมปลอดภัย ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการ
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2.4 ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟา อุปกรณ และหมอแปลงไฟฟ าประจําป ตรวจรับรองโดยวิศวกรไฟฟา เขามา
ดําเนินการตรวจสอบ
2.5 ดําเนินงานตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน แสงสวาง ความรอน เสียง ฝุน เปนประจําทุกป โดยใชหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
2.6 ดําเนินการตรวจระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกไตรมาส
2.7 ดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจําป
3. สนับสนุน สงเสริมใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสํานึกของพนักงาน เชน จัดอบรม และ
ประชาสัมพันธ
3.1 รวมโครงการ มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสถานประกอบกิจการ
3.2 รวมโครงการ ลดการประสบอันตรายจากการทํางาน ซึ่งทางสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานสระบุรี
เปนผูจัดโครงการ
3.3 จัดบอรดการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ติดตั้งปายสัญลักษณความปลอดภัยเพิ่มเติมในบริเวณที่ยัง
ไมมีปายเกี่ยวกับความปอลดภัย
3.4 โครงการ 365 วันอุบัติเหตุเปนศูนย เพื่อเปนการกระตุนจิตสํานึ กพนักงานใหทํางานอยางปลอดภัย กับตัว
พนักงานและเพื่อนรวมงาน
3.5 อบรมหลักสูตร การดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ ประจําป โดยวิทยากรจากภายนอกที่ไดรับอนุญาต
4. การฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามกฎหมายกําหนด
หลักสูตรการฝกอบรมที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนดตามกฎหมาย ประกอบดวย
4.1 หลักสูตรเจาหนาที่ความปอดภัยในการําทงานระดับหัวหนางาน
4.2 หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
4.3 หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.4 หลักสูตรฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
4.5 หลักสูตรการอบรมฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
5. การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอ มการทํ างาน บริษั ท ฯดํ าเนิ นการตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตามาตรฐาน ดังนี้
5.1 กฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ซึ่ ง บริ ห าร โดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
*พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ยังมีผลบังคับใชอยู 9 ฉบับ
5.2 กฎหมายเกี่ย วกับ ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และภาพแวดล อมในการทํ างาน ซึ่งบริห ารโดย สํ านัก งาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ในสวนของกระทรวงแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
นอกจากบริหารโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแลว ยังมีสวนเกี่ยวของซึ่งบริหารโดยสํานักงานประกันสังคมดังนี้
*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
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*ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทํางาน
พ.ศ. 2550
5.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่บริหารโดยหนวยงานอื่น เชน
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 02535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
*พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
*พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตลอดป ดังนี้
· จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เปนประจําทุกเดือน เพื่อวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ใหสามารถ
นําไปพัฒนาแผนงานดานความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
· ดําเนินงานตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน และวัดประเมิน สภาพแวดลอมการทํางานทั้งดาน เสียง แสง
ความรอน สารเคมีฝุน และบอน้ํา ในไตรมาส 3 ซึ่งประกอบไปดวย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทาง
สารเคมี สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอมทางเออรโกโนมิกส การปรับปรุงสภาพการทํางาน สิ่งแวดลอม
ในการทํางานใหเหมาะสมสัมพั นธกับงานนั้นๆ ซึ่งจะมีผลตอผูปฏิบั ติงานโดยตรง ทั้งนี้เพื่ อให ทราบแหลงที่
กอใหเกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ ใหสามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพ
การทํางานที่ปลอดภัย และเปนขอมูลสําหรับการติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดตั้งระบบการ
ควบคุมมลพิษ
· มีการตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย ใหเปนไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูเสมอ ตลอดป
· มีการตรวจระบบไฟฟา อุปกรณหมอแปลงประจําทุกป ทั้งที่โรงงาน และที่สํานักงานใหญ
· มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ทุกไตรมาส
· มีการรณรงคการใชอุปกรณ การใหความรู ขาวสาร ของกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยอยูเสมอ
· จัดใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยทั้งการดูแลดานสุขภาพอนามัย เชน การจัดสถานที่
ใหพักผอน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดลอม
· จัดใหมีการตรวจรางกายพนักงานประจําทุกป รวมทั้งเปนขอมูลพื้นฐานในการเฝาระวังโรค หรือการเจ็บปวย
จากการทํางาน เพื่อประเมินแนวโนมที่อาจเกิดขึ้น จัดลําดับความเสี่ยงดานสุขภาพ และหาแนวทางปองกันได
ถูกตองเหมาะสม
· ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งเรื่ อ งระบบการบริ ห ารความปลอดภั ย โดยใช ห ลั ก SHE (Safety, Healthy,
Environment) มีการออกระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานของทั้งพนักงาน และผูรับเหมา , มีการ
อบรมดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
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· สงเสริมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน เชน จัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน , โครงการ
รณรงคดานความปลอดภัยนอกสถานที่, การสัมมนา จป. หัวหนางานแตละฝาย, รวมทั้งจัดนิทรรศการดาน
ความปลอดภัยเสริมความรูตามจุดตางๆใหพนักงาน
· สําหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอรคลิฟตไฟฟา พรอมอบรมการใชงานอยางถูกวิธีใหกับสาขาอยางตอเนื่อง เพื่อชวย
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินคาดวยมือ ลดปญหาสุขภาพพนักงานไดในระยะยาว
· จัดหาถังดับเพลิงไวประจําทุกสาขา คํานวณตามพื้นที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ทํางาน และลูกคาผูมาใชบริการ และ กําหนดแนวทางการใชงานในภาวะฉุกเฉินใหกับสาขา
การพัฒนาบุคลากร
ในป 2563 ที่ผานมา ทั่วโลกประสบกับสถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําใหการจัดการอบรมไดไมเต็มที่
เนื่องจากการอบรม อาจเกิดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อโรคดังกลาว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงสงเสริมโอกาสในการเรียนรู
การพัฒนาพนักงานทุกระดับ กระตุนใหมีความพรอมในการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทั้งเปนการเสริมสรางทักษะ รวมถึงการเรียน
ความรูใหมเพื่อใหปรับตัวทันกับแนวโนมการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยการจัดการอบรมภายในกลุมยอยๆ หรือจัด
อบรมออนไลนเพื่อใหความรูแกพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง ตั้งแตพนักงานไดเขามารวมงานกับบริษัท เบื้องตนจะไดรับการ
ฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองคกรและขอมูลในการ
ทํางานเบื้องตน รับทราบระเบียบตางๆ เพื่ อการอยูรวมกัน เพื่อใหพนักงานใหมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางาน ซึ่ง
จะสงผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกรโดยรวม
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู ควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
ดวยจริยธรรมที่ถูกตอง การเรียนรูงานระหวางสายงาน เพื่อเสริมความรู สรางความผูกพัน และความสัมพันธอันดีระหวางสวน
งานที่เกี่ยวของกัน ทําใหเกิดความเขาใจในเปาหมายรวมของบริษัทรวมกัน และสามารถเติบโตไปกับองคกรไดอยางยั่งยืน
สวนโรงงาน
-อบรม เสริมความรู และทักษะในการทํางาน 5 หลักสูตร จํานวน 36 ชั่วโมง จํานวนผูเขาอบรม 385 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5

หลักสูตร
แนวคิด Lean (Lean Overview)
การขับและบํารุงรักษารถยกไฟฟาอยางถูกวิธีและปลอดภัย
การพัฒนาระบบการทํางานตามแนวทางลีน
การขับและบํารุงรักษารถยกไฟฟาอยางถูกวิธีและปลอดภัย
แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบ Solar Rooftop อยางปลอดภัยและคุมคา
รวม

จํานวน
(ชั่วโมง)
6
6
6
6
12
36

จํานวน
(คน)
184
4
189
7
1
385

จํานวน
(ชั่วโมง)
6

จํานวน
(คน)
120

สวนสาขา
- อบรม การขับและบํารุงรักษารถฟอรคลิฟตไฟฟา จํานวน 6 ชั่วโมง จํานวนผูเขาอบรม 120 คน
ลําดับ
1

หลักสูตร
การขับและการบํารุงรักษารักษารถฟอรคลิฟตไฟฟา อยางถูกวิธีและปลอดภัย ประจําป 2563
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สํานักงานใหญ
- ขอมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานสํานักงานใหญ ป 2563 รวม 6 ชั่วโมง จํานวน 60 คน
- ขอมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานสํานักงานใหญ ป 2563 รวม 138 ชั่วโมง จํานวน 21 คน
ลําดับ

หลักสูตร

จํานวน
(ชั่วโมง)
24
18
12

จํานวน
(คน)
2
3
2

1
2
3

CFO's Orientation Course รุนที่ 4
พัฒนา Mobile App ดวย Flutter (Android และ iOS)
เคลียรครบจบประเด็นปญหาการหักภาษี ณ ที่จายทั้งระบบ

4
5

การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวยหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การจัดทํางบกระเสเงินสดและการวิเคราะหงบกระแสเงินสด

24
18

4
3

6
7
8

Update ภาษีปา ย (Signboard Tax) 2563-2564 พรอมสรุปประเด็น..ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสรางที่สําคัญ
เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร
P-Directors Accreditation Program

6
6
6

1
1
1

9
10

เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
TFRS16 สัญญาเชาและประเด็น Deferred Tax
รวม

6
18
138

1
3
21
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กิจกรรมดานสังคม และสิ่งแวดลอม
· โครงการไดนาสตี้ รวมจิตอาสา พัฒนาชนบท
บริษัท ใหการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังใหกับ ชมรมคายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2556 ภายใตโครงการชื่อ “ไดนาสตี้ รวมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยรวมเปนสวนหนึ่งในการปลูก
จิตสํานึกใหกับคนรุนใหม ชวยเหลือผูอื่น รักการทําความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกคายพัฒนา สรางอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค โรงอาหาร ฯ ใหกับโรงเรียนในทองถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อใหนิสิต นักศึกษาใหไดเรียนรู การทําประโยชนเพื่อผูอื่น
ในสังคม รวมการดําเนิ น งานตลอด 8 ป ที่ผ านมา สนับ สนุ นกระเบื้ องค ายอาสาจํา นวนรวม 56 คาย โดยในป 2563
เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนา -19 เปนผลใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จําเปนตองงดการทํากิจกรรมออกคายสาขา
พัฒนาชนบท ตามมาตรการควบคุมโรค และลดความเสี่ยง ทําใหในปที่ผานมามีกิจกรรมสนับสนุนกระเบื้อง เพียง 1 คาย
· ป 2556 (ปที่ 1) สนับสนุน
9 คาย กระเบื้องจํานวน
995 ตรม.
· ป 2557 (ปที่ 2) สนับสนุน
10 คาย กระเบื้องจํานวน
1,343 ตรม.
· ป 2558 (ปที่ 3) สนับสนุน
11 คาย กระเบื้องจํานวน
1.566 ตรม.
· ป 2559 (ปที่ 4) สนับสนุน
13 คาย กระเบื้องจํานวน
1,717 ตรม.
· ป 2560 (ปที่ 5) สนับสนุน
2 คาย กระเบื้องจํานวน
237 ตรม.
· ป 2561 (ปที่ 6) สนับสนุน
3 คาย กระเบื้องจํานวน
380 ตรม.
· ป 2562 (ปที่ 7) สนับสนุน
7 คาย กระเบื้องจํานวน
995 ตรม.
· ป 2563 (ปที่ 8) สนับสนุน
1 คาย กระเบื้องจํานวน
165 ตรม.
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนกระเบื้องเซรามิค ใหกับสถานที่ตางๆ โดยตรง ผานชองทางการประสานงานกับสาขา
ที่มีอยูทั่วประเทศ ไปยังสถานที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย ที่ประสงคจะปรับปรุงพื้นที่สาธารประโยชน สําหรับการใชงานของ
สวนรวม ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก วัด สถานีตํารวจ ศูนยบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค เรือนจําตางๆ ตั้งแตป 2552 เปน
ตนมา ถือเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน สวนราชการ และโรงเรียน ที่อยูในบริเวณ สาขาของบริษัทฯ โดยในป
2563 ที่ผานมา บริษัทไดใหกับสนับสนุน 41 สถานที่ ผานการดําเนินการ 29 สาขา รวมจํานวนกระเบื้องที่สนับสนุน ทั้งในสวน
ที่ ผานคายอาสาของสถาบันอุดมศึกษา และ ผานการดําเนินการของสาขาโดยตรง รวม 10,797 ตารางเมตร ดังขอมูลตาราง
ประกอบ
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สาขา

คายกิจกรรม หรือ สถานที่ที่ไดรับการสนับสนุน

แบบ 56-1 ประจําป 2563
ตร.ม.(รวม)

กุฉินารายณ

คายฮักนะกาฬสินธุ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา รร.บานนากระเดา อ.นาคู จ.กาฬสินธุ

165

กระนวน

สถานีตํารวจภูธรกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแกน

43

กองบิน7-คลองไทร

วัดหนองขรี จ.สุราษฎรธานี

648

โรงเรียนบานวังพลาย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี

180

วัดวังใหญ อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี

606

วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

234

วัดอินทรอัมพวัน อ.พัฒนานิคม จ.ชลุบรี

517

กันทรลักษ

โรงเรียนบานพรทิพย อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ

80

แกงเสี้ยน

โรงเรียนบานหนองหวา อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

132

แกลง

โรงเรียนวัดทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

69

จอมทอง

โรงเรียนบานเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

60

โรงเรียนบานยางเปา อ.อมกอย จ.เชียงใหม

175

สถานีตํารวจภูธรเชียงคํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา

18

สถานีตํารวจภูธรเชียงคํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา

21

เชียงราย-นางแล

โรงเรียนบานปงเคียน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

380

ถนนชยางกูร-กม.6

โรงเรียนบานบก (วงศทีประชาราษฎรสามัคคี) อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

250

ถนนมิตรภาพโคราช

บริจาควัดสระบัวเกลื่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1,027

ถนนรัตนาธิเบศร

บริจาควัดโสภาราม จ.ปทุมธานี

ทุงครุ

สถานีตํารวจทุงมหาเมฆ รับปรุงหองน้ําและหองพัก

200

วัดไตรมิตรวราราม จ.สมุทรปราการ

671

โรงเรียนบานหัวนากลาง อ.ชนบท จ.ขอนแกน

161

โรงเรียนบานใหมนาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

270

บายพาส-ตระการ

สถานีตํารวจภูธรเหลาเสือโกก อ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี

65

พยัคฆภูมิพิสยั

โรงเรียนบานหัวนาคํา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

296

มหาชัย

วัดโสภาราม จ.สมุทรสาคร

103

แมริม 2

ศาลาหมูบาน หมู4 อ.แมริม จ.เชียงใหม

239

แมสอด

โรงเรียนกอสะเบล อ.ทาสองยาง จ.ตาก

225

ลาดบัวหลวง

วัดวังใหญ

ลําปาง 2

โรงเรียนบานจําปุย อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

132

วัดสันติธรรม อ.แจหม จ.ลําปาง

130

โรงเรียนบานโคกสนวน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร

432

โรงเรียนบานชองยางชุม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

233

โรงเรียนบานดู อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

400

โรงเรียนบานบอน (ทาวารีวิทยา) อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

216

กะทิงลาย

เชียงคํา

บานไผ

ศีขรภูมิ

4

5
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สมุย

วัดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

สัตหีบ

วัดกลางคลอง จ.ชลบุรี

99

สารภี

วัดพันตน อ.แมวาง จ.เชียงใหม

138

สุรินทร 2

โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร

200

โรงเรียนสระขุดดงสําราญวิทยา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

216

เสนาใหม

โรงเรียนวัดเจาแปดทรงไตรย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

251

หลังสวน

โรงเรียนบานเขาลาน อ.สวี จ.ชุมพร

201

อรัญประเทศ

โรงเรียนบานบอนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

201

รวมสนับสนุนกระเบื้อง ใหกับคายอาสา และ สนับสนุนผานสาขาโดยตรง ในป 2563

1,104

10,797

การประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม
บริษัท และบริษัทในเครือใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดวยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม มีการดําเนินการที่ตรวจสอบได โดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต และเปนธรรมภายใตกรอบของ
กฎหมายและจริย ธรรมทางธุร กิจ ของบริ ษั ท และบริษั ท ย อ ย และยึ ด กติ ก าของการแข งขั น อย างเสมอภาคของการได รั บ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทยอย
หรือขัดตอกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจ
อยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทเล็งเห็นวาการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรมจะเปนเครื่องมือที่ชวยปองกัน
ความขัดแยงตางๆที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังทําใหบริษัทไดรับความเชื่อมั่น ไดรับความไววางใจ และยอมรั บจากผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม โดยปลูกฝงใหพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบดวยความเปนธรรม ตามแผนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติ
ของหนวยงานที่กํากับดูแล เพื่อใหพนักงานมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกันทั้งองคกร โดยบริษัทยึดหลักการเคารพตอกฏหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคลองกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแตละทองถิ่นอีกดวย โดยมีหลักในการดําเนินธุรกิจ
ดังนี้ คือ
v มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือชองทางการคารวมกับคูคา เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว
v บริษัทและบริษัทในเครือตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม โดยการกําหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณา
สภาวะตลาด ความตองการซื้อ ตลอดจนตนทุนอื่นๆ ที่เกีย่ วของ หรืออาจกลาวไดวา เปนการกําหนดราคาสินคาตาม
ตนทุนสินคาและคาใชจายตางๆ เพื่อใหสามารถแขงขันได
v นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกําหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
v บริษัทฯจะไมดาํ เนินการใดๆ ที่เกีย่ วของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งสงเสริมใหผบู ริหาร พนักงานใช
ทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและบริการที่มลี ิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคา
หรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

หน้าที 83

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 ประจําป 2563

v บริษัทฯไดกําหนดชองทางการรองเรียนเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยมีจุดรับเรื่องรองเรียนดังกลาวที่บริษัท
ตลอดจนผานเวปไซตของบริษัท
v ไมเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูน อกเหนือขอตกลงการคา หรือเงือ่ นไขทางการคา
v รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
การตอตานทุจริตคอรัปชั่น
*นโยบายวาดวยการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น” “บริษั ท และ บริษั ท ในเครือ มีค วามมุงมั่น ในการต อตานทุ จริต
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ และกําหนดใหบริษัท และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาวซึ่งครอบคลุมใหมีการปฏิบัติตามในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทาน ทบทวน
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย”
ตั้งแตป 2556 เป น ตน มา บริษั ท และบริษั ท ในเครื อ ดํ าเนิ น ธุร กิจ ด วยความโปรงใส ยึด มั่ น ในควา มถู ก ตอ ง จึ ง
ประกาศใชนโยบายการตอตานทุจริตคอรัปชั่น เปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน โดยเผยแพรใหทั้งพนักงาน คูคาที่ทําธุรกิจ
รวมกัน และผูมีสวนไดเสีย ผานชองทางการติดตอทั้งที่เปนเอกสารสําหรับพนักงานในบริษัทฯ และ เปนระบบอิเลคทรอนิกส
ผานชองทางเว็บไซดของบริษัท ใหคูคาที่ทําธุรกิจรวมกัน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดรับทราบ รวมทั้งมีการชี้แจงใหพนักงาน
เขาใหมรับทราบนโยบายการตอตานทุจริตคอรัปชั่น ทุกครั้งในการปฐมนิเทศพนักงานที่โรงงาน สาขา และสํานักงานใหญ และ
ยังดําเนินการตอเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานวา บริษัทไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกําหนด
นโยบาย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัท มีแนวปฏิบัติเพื่อตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
v สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
v จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริต หรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่นตางๆ
v หามมิใหพนักงานทุกระดับกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสีย
ประโยชนอันชอบธรรม
v หามมิใหพนักงานทุกระดับใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอกเพือ่ จูงใจใหบุคคล
นั้นกระทําหรือละเวนกระทําใดทีผ่ ดิ ตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายการใหความคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานที่แจงเบาะแส เกี่ยวกับการ
ทุจริต และหรือ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท (Whistle Blower Policy) โดย ผู
รองเรียน และผูแจงเบาะแส สามารถแจงผานไดตามชองทางที่บริษัทฯ จัดใหดังนี้
1.สงเอกสารทีต่ ูรองเรียนทั้ง 3 จุด ที่โรงงาน จ.สระบุรี 2 แหง และทีส่ ํานักงานใหญ
2.สงจดหมายทางไปรษณียมายัง สํานักงานตรวจสอบภายใน ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท
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3.ผานเมลของบริษัท ที่ wecare@dynastyceramic.com
4.ผาน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทและบริษัทในเครือ มีนโยบายในการปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอ
พนักงานทุกคน บริษัทฯ มีระบบการดูแลพนักงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ รวมทั้งดูแล
ผลตอบแทนพนักงานทุกคนอยางเหมาะสมเปนธรรม ซึ่งเปนการดําเนินการตามระบบการทํางานปกติ อีกทั้งจะ ปฏิบัติตอ
พนักงานโดยเทาเทียมกัน
หากพนักงานมีขอรองทุกข บริษัทฯมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเรื่องรองทุกขของพนักงานอยางชัดเจน อยูใต
หนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเปนเอกเทศในการดําเนินการ เพื่อหาทางแกไขไดโดยเร็วและเปนธรรม และจํากัดปญหา
ใหอยูในขอบเขตไมขยายผลออกไปในวงกวาง
ตามแนวทางปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมดังกลาว บริษัทไดกําหนดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
คน โดยกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการปฏิบัติงาน ที่พนักงานพึงปฏิบัติ รวมทั้งไดดําเนินการชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบ
ตั้งแตวันแรกของการเขารวมงานกับบริษัทอีกดวย
กลาวโดยสรุปบริษัท และบริษัทในเครือ มีหลักการในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีเปาหมายของการ
ประกอบธุรกิจ ที่ดําเนินการภายใตกลยุทธดานความยั่งยืน มีความรับผิดชอบทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ ดาน
สิ่งแวดลอม บริหารงานโดยเนนการพัฒนา และการปรับปรุงการดําเนินการในทุกๆดาน ที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดเสีย ทั้งประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม อยูในกระบวนหลักของการดําเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่อง ดวย
มุงหมายใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ควบคูไปกับความสําเร็จของธุรกิจรวมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอ เนื่องดวยตระหนักวา
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการ
ดําเนิ นธุรกิจ มีป ระสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ล โดยมี การจัดสรรทรัพ ยากรอยางเหมาะสม และบรรลุเป าหมายตามที่ ตั้งไว
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยางนอยปละครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใชทรัพยสิน เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได
จัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเปนอิสระทําหนาที่ในการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแล
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กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑการกํากับดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสมาคมส งเสริม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) และ Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกตใชใหการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
กํากับดูแลใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ตาม
แนวทางของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เป นประจํ าทุ กป โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัทฯ ไดมีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในประจําป 2563 ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อางอิงจาก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ ง 5 องค ป ระกอบ 17
หลักการยอย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
สําหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักระบบงานและ
ตรวจสอบภายในใชยึดถืออางอิงในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1.สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3.มาตรการควบคุม (Control Activities)
4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
5.ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1.สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
1. บริษัทฯแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยจัดใหมีจริยธรรมขององคกร
(Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยโปรงใสและมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมและไดมีขอกําหนดหามการกระทําการใดๆที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจสงผลเสียหายตอองคกร
2. คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในดวยความอิสระ โดยมีสัดสวนกรรมการอิสระ
มากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทําหนาที่กํากับ
ดูแลและพัฒ นาการดําเนินงานตางๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิ บั ติ งาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข อ มู ล และระบบการติ ด ตาม โดยบริ ษั ท ได กํ าหนดขอบเขตอํ านาจหน า ที่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรโดยแยกหนาที่ออกจากฝายบริหาร
3. บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางสายการรายงานและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม โดย
สอดคลองกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหการดําเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญเพื่อใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน รวมทั้งมีการกําหนดและ
จํากัดอํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวอยางชัดเจน
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4. บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถ โดยมีนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติ ดานบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทานความมีประสิทธิผล ของการดําเนินงานตามนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัตินั้นอยางสม่ําเสมอ บริษัทมีการจัดระบบใหหัวหนางานสามารถเปนที่ปรึกษาใหแกผูใตบังคับบัญชาและมีการกําหนดแผน
และกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ
5. บริษัทฯ กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอผลสําเร็จของการควบคุมภายในที่ตนไดรับมอบหมาย
โดยผานการบังคับบัญชาตามสายงาน การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ที่ชัดเจนเพื่อใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดรวมทั้งกําหนดใหหัวหนางานเป นผูประเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมดวยตนเอง (Control SelfAssessment: CSA)
คณะกรรมการและผูบริหารยังไดกําหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสรางแรงจูงใจให
รางวัลตอพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และบริหารจัดการหากผลงานไมบรรลุ เปาหมาย โดยตัวชี้วัดมีทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงคระยะสั้นและวัตถุประสงคระยะยาว รวมถึงมี
การพิจารณาไมใหผูบริหารและพนักงานมีแรงกดดันที่มากเกินไปจน มีความเสี่ยงตอการทําทุจริตหรือการละเลยการควบคุม
ภายในบางสวนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
บรรลุวัตถุประสงคในดานตางๆไวอยางเหมาะสม เชน
• มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงโดยสอดคลอง และสนับสนุน
พันธกิจและกลยุทธของบริษัท
• มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว
• มีการปองกันทรัพยสิน ขอมูล ชื่อเสียง บุคลากรของเราใหมีความปลอดภัย
• มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยางตอเนื่องใหเทียบเทามาตรฐานสากล
• การรายงานทางการเงินและรายงานที่มิใชทางการเงิน มีความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา โดยรายงาน
ทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน สามารถสะทอนถึงกิจกรรมและผลการดําเนินงานของบริษัทไดอยางแทจริง
• มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ขอกําหนดตามกฎหมายและขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก
• มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในดวยตนเองในระบบงานที่สําคัญ
7. บริษัทฯ ไดระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางเหมาะสม
ครอบคลุม ทั้ งความเสี่ ย งระดั บ องค ก รและระดั บ ปฏิ บั ติ งาน โดยพิ จ ารณาจากป จ จั ยและเหตุ ก ารณ ภ ายในและ ภายนอก
ครอบคลุมความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท
ไดประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เหตุการณจะเกิดขึ้นโดยผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการในบริหารความเสี่ยง
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8. บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริต และไดกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อปองกัน และตรวจพบการ
ทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานที่สุมเสี่ยงตอการทุจริต เชน ระบบงานที่เกี่ยวของกับเงินสด สินคา การจัดซื้อ การรายงาน ทาง
การเงิน เปนตน โดยไดจัดใหมีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่ผิดปกติ การใชระบบวิเคราะหความผิดปกติของรายการ
ธุรกิจอยางตอเนื่อง มาตรการรักษาทรัพยสิน และชองทาง แจงเบาะแสการทําทุจริต
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาขอมูลและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและ
มาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันตรวจพบ หรือแกไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองคกร
9. บริษัทฯ ไดระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญจากปจจัยภายนอกองคกร รูปแบบการทําธุรกิจ
และผูนํ าองคก รที่ อาจมี ผลกระทบต อการดํ าเนิน ธุรกิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ต ลอดจนได กําหนด
มาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเหมาะสมรัดกุม
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. บริษัทฯไดเลือกและพัฒนามาตรการควบคุมใหเหมาะสมสอดคลองกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท
เชน สภาพแวดล อ ม ความซั บ ซ อ นของงาน ลั กษณะงาน ขอบเขต การดํ าเนิ น งาน และลัก ษณะเฉพาะอื่น ๆ ครอบคลุ ม
กระบวนการทุกระดับของบริษัท โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมตางๆ ที่เหมาะสมในการจัดการแตละความ
เสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหวางการควบคุม รวมทั้งจัดใหมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ขัดแยงออกจากกัน เชน
หนาที่การอนุมัติหนาที่การบันทึกรายการ และหนาที่การดูแลจัดเก็บทรัพยสิน เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอยาง
เหมาะสม
11. บริษัทฯ ไดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีอยางหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม
เพื่อใหมั่นใจวาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพรอมใชงานไดตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเขาถึงของผูที่ไมเกี่ยวของ
และสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค ไดแก
• การควบคุมโครงสรางพื้นฐาน เชน การออกแบบและดูแล อุปกรณโครงสรางพื้นฐานแบบศูนยรวม การบริหารและ
ควบคุม การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (Change Management) การกําหนดแผนปองกันการ
หยุดชะงัก เปนตน
• การควบคุมดานความปลอดภัย เชน การกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝา
ตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือขาย การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก เปนตน
• การควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาเชน กระบวนการจัดซื้อระบบที่รัดกุม การบริหาร
จัดการและพัฒนาผูพัฒนาระบบทั้งภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบัติตามคูมือการพัฒนาระบบ การ
ควบคุม รหัสตนฉบับ (Source Code) ของระบบเปนตน
12. บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหพนักงานทราบสิ่งที่
ผูบ ริห ารคาดหวังและสามารถนํ ากิ จกรรมการควบคุม ไปปฏิ บั ติจ ริงได อย างถูก ต องโดยมีก ารกํ าหนดพนั กงานที่ มี ค วามรู
ความสามารถเปนผูรับผิดชอบขั้นตอนและเวลาที่ตองปฏิบัติ และกระบวนการแกไขหากพบขอผิดพลาดไวอยางชัดเจน รวมถึงมี
การทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ บริษัทฯไดกําหนดนโยบายตางๆเพื่อใหมีการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมของบริษัทที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก รวมทั้ง
มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดแนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทยอยนั้น ถือปฏิบัติ
หน้าที 88

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 ประจําป 2563

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. บริษัทฯ ใชขอมูลที่ตรงประเด็นและมีคุณ ภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมขอมูลจาก
ภายใน และภายนอก บนพื้นฐานการพิจารณาตนทุนและประโยชนที่จะไดรับโดยบริษัทใชระบบสารสนเทศในการประมวลและ
จัดเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการใหคณะกรรมการไดรบั ขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจลวงหนากอนการประชุมเปน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันลวงหนากอนวันประชุม เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณาที่มาและผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ขอ
ซักถาม และการไมเห็นดวยพรอมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการไดยอนหลัง
14. บริษัทฯมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในองคกร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค นโยบายและวิธีปฏิบัติ หนาที่
ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหนวยงานครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งมีการ
เลือกชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เชน จัดใหมีการสื่อสารผาน Intranet รวมทั้งจัดใหมีชองทางใหพนักงาน
สามารถแจงเบาะแสที่ เกี่ ยวกับ การกระทํ า ผิ ดและการทํ าทุ จ ริต (Whistle-blower Hotline) แกบ ริ ษั ท ได อ ยางเหมาะสม
ปลอดภัย เปนตน
นอกจากนี้ ยังไดมี การรายงานขอมู ลที่สําคัญ ตอคณะกรรมการบริษัท อยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษั ท
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ หรือสอบทานรายการต างๆ ไดตามที่ตองการ เชน การ
กําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถไดรับขอมูลอื่นๆนอกเหนือจากผูบริหารรวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจาก
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ เปนตน
15. บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพผานชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน
· จัดใหมีการสื่อสารผาน Internet ผาน Social Media
· จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
· จัดใหมีศูนยรับเรื่องรองเรียนคุณภาพการใหบริการ
· จัดใหมีชองทางใหบุคคลภายนอกสามารถแจงเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทําผิดและการทําทุจริตไดอยาง
ปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. บริษัทฯ ไดกําหนดใหผูบริหารและหัวหนางานของทุกหนวยงานประเมิน ประสิทธิผลและหาขอบกพรองของการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องคประกอบ 17 หลักการนั้นยังดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิผล
17. เมื่อพบขอบกพรองของการควบคุมภายใน บริษัทฯไดประเมินระดับความมีสาระสําคัญของขอบกพรอง เพื่อ
สื่อสารไปยังผูรับผิดชอบใหมีการแกไขอยางทันทวงที รวมทั้งกําหนดใหรายงานขอบกพรองที่มีสาระสําคัญและความคืบหนา
ของการแกไขตอคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมรวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานเบาะแสหรือ
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เหตุการณทุจริตการฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทําที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที
จากระบบขอมูลในปจจุบันที่สามารถใหขอมูลที่เชื่อถือไดและทันเวลา ทําใหฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถควบคุมและติดตามผลการดําเนินงาน ผานรายงานทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบ
ทาน ประเมิน และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผานกระบวนการกํากับดูแลที่สํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ
การปฏิบัติการอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
การตรวจสอบภายใน
หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบในดานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานตอประธานกรรมการบริหารในดานงานบริหารหนวยงาน โดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีหนาที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง และการกํากับดูแล
กิจการ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบั ติห น าที่ เปน เลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อสนับ สนุ นให
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให และเปนที่ปรึ กษาเพื่อใหคําแนะนําแก
บริษัทในดานตางๆ เชน ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง ดานจริยธรรมธุรกิจ ดานความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เปนตน
ทั้งนี้ สํานักระบบงานและตรวจสอบภายในไดดาํ เนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบประจําป และรายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปจจุบัน ยังไมพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ แตไดใหความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ไดตรวจพบ โดยสํานักตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีหนาที่สอบทานเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมายภายใตแนวทางที่กําหนด
สรุปขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรอบป 2563
ทั้งนี้สํานักระบบงานและตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบประจําป และรายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปจจุบัน ยังไมพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ แตไดใหความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ไดตรวจพบ โดยสํานักตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีหนาที่สอบทานเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคั ญของบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมายภายใตแนวทางที่กําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษั ทฯ ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ การควบคุม ภายในเปนไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษั ท
(อางอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป) ประกอบกับในรอบปที่ผานมา ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน
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หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ณ ปจจุบัน ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน และไดรับแตงตั้ง เปน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบวา มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม
ที่เหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย
หัวหนางานตรวจสอบภายใน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหวางกัน
บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมีการตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกลาวเปนรายการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทและบริษัทยอย และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับขอกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551)
มาตรา 89/12 (1) โดยมีกําหนดมาตรการดังนี้
1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นกอนทํารายการระหวางกัน
2. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะตองจัดใหมีที่
ปรึกษาบริษัทฯ (เปนกรณีพิเศษ) เปนผูใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกอน
เสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
3. บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะไมสามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวของกับตนได
4. บริษั ท ฯ จะเป ด เผยรายการระหวางกั น ไวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินของบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเป นและสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทยอย คือ
1. บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย
Ø รับซื้อสินคาสําเร็จรูปจาก บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตสินคากระเบื้องปูพื้น
และกระเบื้องบุผนัง โดยรับซื้อกระเบื้องฯทั้งหมด ในราคาขายสง โดยบริษัทฯจะเปนผูจัดจําหนายแตเพียง
ผูเดียว และ บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ไดทําสัญญาจางให บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด
(มหาชน) เปนผูบริหารระบบงานดวยคอมพิวเตอร Online ในดานระบบสินคาคงคลัง (รวมทั้งวัตถุดิบและ
พัสดุ) ระบบการซื้อ-ขายสินคา , ระบบการเงิน และระบบบัญชีทั้งหมด ใหแกบริษัทฯ ดวย ในวงเงินป
ละ 13.2 ลานบาท จึงทําใหเกิดรายการระหวางกันขึ้น
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Ø นอกจากนั้ น บริษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จํากั ด(มหาชน) ยั งไดเช าพื้ นที่ ค ลังสิน ค าในบริเวณโรงงานของ
บริษัท ไทล ทอปฯ เพื่อวางสินคาที่รับซื้อจากบริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) รวมทั้งทําสัญญา
จางบริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูบริหารคลังสินคาใหแกบริษัทฯ ดวยในวงเงินปละ
3.96 ลานบาท
Ø และเนื่องจากบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) เปนผูควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอยทั้งหมด เพื่ อประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงิน ในบางครั้งเมื่อบริษัท ยอยแหงใด ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกูยืมระหวางบริษัทใหญกับบริษัทยอย โดยบริษัทผูกูยืมเงินจะออกตั๋วสัญญา
ใชเงินใหแกบริษัทผูใหกูเงิน และมีการคิดดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางกันในอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ
วันที่กูยืมนั้น
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย)
Ø รับซื้อสินคาสําเร็จรูปจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตสินคา
กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง ในราคาขายสง
Ø ทําสัญญาจาง บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) บริหารคลังสินคาและจัดสงสินคา 1 ป
(วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) คาจางเดือนละ 0.15 ลานบาท มูลคารวมตามสัญญา
1.8 ลานบาท และไมตอสัญญาเมื่อครบสัญญา
Ø ตอสัญญา ให บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) เชาพื้นที่อาคารสํานักงาน 3 ป (วันที่ 1
เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) คาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท มูลคารวมตามสัญ ญา 2.16
ลานบาท
Ø ตอสัญญา ให บริษัท โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล จํากัด (RABT) บริษัทยอยของ บริษัท โรแยล ซีรามิค
อุต สาหกรรม จํ ากั ด (มหาชน) เช าพื้ น ที่ อ าคารสํ านั ก งาน 3 ป (วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึ งวัน ที่ 30
เมษายน 2564) คาเชาเดือนละ 0.012 ลานบาท มูลคารวมตามสัญญา 0.432 ลานบาท
Ø ทําสัญญาใหเชาเครื่องจักรเพื่อใชในการผลิต 3 ป (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) คา
เช าเดื อ นละ 0.20 ล านบาท มู ล ค า รวมตามสั ญ ญา 7.2 ล านบาท และยกเลิ ก สั ญ ญาเช า เมื่ อ วัน ที่ 1
พฤษภาคม 2562 เนื่องจากไดซื้อเครื่องจักรดังกลาวจาก DCC
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) มีรายการเกี่ยวโยงกับบุคคลที่เกี่ยวโยง คือ
1. นายมนตรัก แสงศาสตรา : กรรมการ
ป 2561
Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขาหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ อายุสัญญา 16 ป (วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
ถึง วันที่ 31 มกราคม 2577) มูลคารวมตามสัญญา 18.44 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.15 ลานบาท
Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสัญญา 12 ป (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 14.70 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.23 ลานบาท
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Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุสัญญา 12 ป (วันที่ 1
กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 23.60 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.97 ลาน
บาท
Ø ตอสัญญาเชาที่ดิน สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ป (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 10.40 ลานบาท เฉลี่ยปละ 0.86 ลานบาท
ป 2562
Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขาแมริม จังหวัดเชียงใหม อายุสัญญา 3 ป (วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 14 มกราคม 2565) มูลคารวมตามสัญญา 5.8 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.93 ลานบาท
Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 3 ป (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) มูลคารวมตามสัญญา 9.09 ลานบาท เฉลี่ยปละ 3.03 ลานบาท
2. นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการ
ป 2561
Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม อายุสญ
ั ญา 12 ป (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 14.70 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.23 ลานบาท
Ø ตอสัญญาเชาที่ดิน สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ป (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 10.40 ลานบาท เฉลี่ยปละ 0.86 ลานบาท
ป 2562
Ø ทําสัญญาเชาที่ดิน เพื่อสรางสาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา อายุสัญญา 3 ป (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) มูลคารวมตามสัญญา 10.50 ลานบาท เฉลี่ยปละ 3.50 ลานบาท
เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากนโยบายการจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางสาขานั้น ตองเปนพื้นที่ติดถนนสายหลัก การ
คมนาคมสะดวก หนากวาง เพื่อสะดวกตอการขนถายสินคา ซึ่งทีมฝายพัฒนาธุรกิจ ไดสํารวจแลว สวนใหญเปนพื้นที่
แปลงใหญขายยกแปลง จําเปนตองใชเงินลงทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการเชาเห็นวาคุมคากวา สําหรับนโยบายการ
ลงทุนซื้อที่ดินตองพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบดวย
การทําสัญญาที่เปนรายการเกี่ยวโยงทุกสัญญาผานการพิจารณาสอบทานอยางรอบคอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้งกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
ซึ่งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของไมไดเขารวมและออกเสียงลงมติในวาระดังกลาว และเปดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของทุกครั้ง
รายการที่เกี่ยวโยง
บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ
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1. บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย) ซึ่งบริษัทเปนผูถือหุนรายใหญ เกินกวารอยละ 95 และ
กรรมการของบริษัทยอยเปนกรรมการของบริษัทใหญดวย ดังนั้นรายการระหวางกันจึงไมมีผลกระทบตองบการเงิน
รวมของบริษัทหรือผูถือหุนรายยอยแตอยางใด
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย / RCI ) ทั้งนี้บริษัทไมไดเปนผูถือหุน แตมีกรรมการ
รวมกัน โดยไดจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนมา และ บริษัทฯไดเขาลงทุนซื้อหุนสามัญ
ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) คิดเปนรอยละ 4.05 ในชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
2561 และ เมื่อ ตุลาคม 2562 บริษัทฯ เขาซื้อกิจการของ RCI โดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ RCI
โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถือหุนทุกรายของ RCI หลังทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด บริษัท
ฯ มีสัดสวนการถือหุนใน RCI รอยละ 84.88 และปลายเดือนสิงหาคม 2563 ลงทุนซื้อหุนของ RCI เพิ่มไดอีก รอยละ
6.99 รวมเปน บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน RCI รอยละ 91.87
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯจะยึดแนวปฏิบัติเชนเดียวกันกับการทํารายการอื่นๆทั่วไป โดยมีการกํา หนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตาม
วงเงินที่กําหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่เปนผูสอบทานการทํารายการระหวางกันของบริษัทและ
บริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561- 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผานการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหนาที่สอบทานแลว และมีความเห็นว า รายการระหวางกันทุกรายการเปนการทํารายการอยางสมเหตุสมผลและเปนไป
ในทางการคาปกติ
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยแสดงผลของรายการเหลานี้ตามมูลฐานที่
พิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
1. รายไดและคาใชจายระหวางกันกับบริษัทยอย และบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะของรายการระหวางกัน

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2563

บมจ.ไทลทอปอินดัสตรี้

บริษัทยอย
DCC ถือหุนรอย
ละ 96.87

ป 2562

ป 2561

คาขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

3.4

3.6

2.4

รายไดคาเชาสํานักงาน

0.7

0.7

0.7

รายไดคาบริหารงาน

13.2

12.0

12.0

2,140.6

2,251.2

2,267.4

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

2.7

2.4

3.1

คาจางบริหารคลัง

4.0

3.6

3.6

ซื้อสินคา
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คาขายวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

บริษัทยอย DCC
ถือหุนรอยละ
91.87

แบบ 56-1 ประจําป 2563
11.6

17.9

14.9

รายไดคาเชาสํานักงาน

0.7

0.7

0.7

รายไดคาเชาเครื่องจักร

-

0.8

1.8

52.5

50.8

50.7

1,010.3

1,156.2

974.3

3.4

4.6

1.2

-

-

0.5

0.1

0.1

0.1

รายไดคาขนสง
ซื้อสินคา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
คาจางบริหารคลัง

บจก.โรแยลเอเซียบริคแอนดไทล

2.

บริษัทยอย
รายไดคาเชาสํานักงาน
RCI ถือหุนรอยละ
100

สินทรัพยและหนี้สินระหวางกันกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของ

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของ
บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
นายมนตรัก แสงศาสตรา และ
นายมารุต แสงศาสตรา

ความสัมพันธ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
กรรมการ

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2563
ป 2562
ป 2561
1,144.8
991.6
896.1
144.6
43.7
98.1

หนี้สินตามสัญญาเชา

108.3

ลักษณะของรายการระหวางกัน

-

นโยบายการกําหนดราคาและเงื่อนไขระหวางกัน
1. บริษัทฯ ซื้อสินคาจากบมจ.ไทลทอ ปอินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขที่สามารถ
แขงขันไดในตลาดและราคาสูงกวาตนทุนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ เปนลูกคารายใหญ
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13.ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 3 ป ยอนหลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2563
"ตรวจสอบแลว"
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถอื ไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนในบริษทั ยอย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

70.87
143.51
2,089.41
1.06
2,304.86

%

0.8%
1.6%
23.8%
0.0%
0.0%
0.0%
26.2%

0.31
0.0%
68.80
0.01
5,810.62
66.1%
536.67
6.1%
12.72
0.1%
48.60
0.6%
13.05
0.1%
6,490.77 73.8%
8,795.63 100.0%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
%
"ตรวจสอบแลว"

117.93
308.53
2,164.32
1.06
29.00
2,620.84

1.4%
3.5%
24.8%
0.0%
0.0%
0.3%
30.0%

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

0.0%
0.00
0.00
68.9%
0.0%
0.2%
0.4%
0.2%
70.0%
100.0%

31 ธันวาคม 2561
"ตรวจสอบแลว"

%

125.85
290.97
1,964.10
1.06
2,381.99

1.6%
3.6%
24.5%
0.0%
0.0%
0.0%
29.8%

29.31
5,479.42
27.23
67.55
17.34
5,620.85
8,002.85

0.0%
0.00
68.5%
0.0%
0.3%
0.8%
0.2%
70.2%
100.0%
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(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2563

%

"ตรวจสอบแลว"

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

%

"ตรวจสอบแลว"

31 ธันวาคม 2561

%

"ตรวจสอบแลว"

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา - สวนทีถ่ ึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินสํารองเผื่อเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประเภทไมจายสมทบ
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนทีถ่ ึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ป
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

2,165.00
785.77
106.08

24.6%
8.9%
1.2%

3,966.55
857.14
-

45.5%
9.8%
0.0%

2,405.87
918.92
-

30.1%
11.5%
0.0%

183.44
3,240.30

2.1%
36.8%

103.40
4,927.09

1.2%
56.5%

110.95
3,435.74

1.4%
42.9%

51.187752

0.6%

49.27848

0.6%

50.980356

0.6%

408.279187

4.6%

-

0.0%

-

0.0%

197.178407
32.598643
7.840238
697.08
3,937.38

2.2%
0.4%
0.1%
7.9%
44.8%

190.997839
30.147344
5.465148
275.89
5,202.98

2.2%
0.3%
0.1%
3.2%
59.7%

160.243824
32.283153
1.81298
245.32
3,681.06

2.0%
0.4%
0.0%
3.1%
46.0%

913.92

10.4%

913.92

10.5%

913.92

11.4%

819.89

9.3%

723.14

8.3%

652.80

8.2%

2,260.50

25.7%

1,244.61

14.3%

506.00

6.3%

81.99
3,178.60
(1,578.81)
4,762.16

0.9%
36.1%
-17.9%
54.1%

72.31
2,790.25
(1,463.69)
3,366.63

0.8%
32.0%
-16.8%
38.6%

65.28
2,548.83
(79.13)
3,693.78

0.8%
31.8%
-1.0%
46.2%

96.09
4,858.25
8,795.63

1.1%
55.2%
100.0%

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.1 บาท

ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน
ทุนเรือนหุนที่ออกและรับชําระแลว
หุนสามัญ 8,198,942,195 หุน ณวันที่ 31
ธันวาคม 2563 หุนสามัญ 7,231,432,657
หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ หุน
สามัญ 6,527,993,958 หุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
สวนเกินมูลคาหุน สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไมจัดสรร
องคประกอบอืน่ ของสวนของผูถอื หุน
รวมสวนของผูถอื หุนของบริษทั
สวนไดเสียในบริษทั ยอยที่ไมอยูในอํานาจ
ควบคุม
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

152.29
1.7%
3,518.92
40.3%
8,721.90 100.0%

628.00
7.8%
4,321.78
54.0%
8,002.85 100.0%

หน้าที& 97

บมจ.ไดนาสตี เซรามิค

ส่วนที" 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : ลานบาท)
2563
กําไรขาดทุน:
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไมถูกจัดประเภทใหมไวในงบกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จจากปรับประมาณการ
ผลประโยชนพนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจาก
ภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

%

งบการเงินรวม
2562
%

2561

%

8,026.55
(4,924.27)
3,102.28
25.61
(869.42)
(879.51)
(40.73)
1,338.22
(201.67)
1,136.55

100.0%
-61.3%
38.7%
0.3%
-10.8%
-11.0%
-0.5%
16.7%
-2.5%
14.2%

8,501.25
(4,972.52)
3,528.73
88.11
(777.61)
(843.83)
(48.90)
1,946.49
(360.01)
1,586.49

100.0%
-58.5%
41.5%
1.0%
-9.1%
-9.9%
-0.6%
22.9%
-4.2%
18.7%

8,117.59
(4,991.20)
3,126.39
72.88
(842.00)
(927.49)
(41.81)
1,387.97
(275.12)
1,112.85

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

-

0.0%

11.57

0.1%

-

0.0%

1,586.49

0.0%
18.7%

11.57
1,124.42

0.1%
13.9%

1,136.55

0.0%
14.2%

1,585.34
1.14
1,586.49

18.6%
0.0%
18.7%

972.79
140.06
1,112.85

12.0%
1.7%
13.7%

978.75
157.79
1,136.55

12.2%
2.0%
14.2%

1,585.34
1.14
1,586.49

18.6%
0.0%
18.7%

984.42
140.00
1,124.42

12.1%
1.7%
13.9%

978.75
157.79
1,136.55

12.2%
2.0%
14.2%

0.202
7,847.36
0.192
8,260.15

0.139
6,982.82
0.125
7,788.10

0.150
6,527.99
0.150
6,527.99
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งบกระแสเงินสด (บางสวน) : ลานบาท
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนที" 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ป 2563
2,574.04
(589.72)
(2,031.38)
(47.06)
117.93
70.87

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ป 2562
1,467.98
(3,073.22)
1,597.31
(7.92)
125.85
117.93

ป 2561
1,547.03
(1,274.40)
(241.35)
31.28
94.57
125.85
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ส่วนที" 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) 3 ป ยอนหลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2563
"ตรวจสอบแลว"
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทยอย
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

50.41
137.17
4.94
1,868.99
1.06
2,062.59

%

0.5%
1.5%
0.1%
19.9%
0.0%
0.0%
21.9%

2,382.27
25.3%
68.80
0.7%
4,337.67 46.1%
525.63
5.6%
12.72
0.1%
11.57
0.1%
7,338.66 78.1%
9,401.25 100.0%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
%
"ตรวจสอบแลว"

92.32
302.40
1,972.95
1.06
2,368.73

1.0%
3.3%
0.0%
21.7%
0.0%
0.0%
26.1%

2,209.80
24.3%
23.39
0.3%
4,440.09 48.9%
0.0%
17.69
0.2%
16.77
0.2%
6,707.74 73.9%
9,076.47 100.0%

31 ธันวาคม 2561
"ตรวจสอบแลว"

115.07
272.93
1,787.26
1.06
2,176.33

%

1.8%
4.3%
0.0%
27.9%
0.0%
0.0%
34.0%

209.53
3.3%
0.0%
3,975.11 62.1%
0.0%
20.41
0.3%
16.18
0.3%
4,221.24 66.0%
6,397.57 100.0%
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ส่วนที" 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2563
"ตรวจสอบแลว"

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
%
"ตรวจสอบแลว"

22.2%
4.4%
13.8%

3,885.08
530.59
1,035.29

31 ธันวาคม 2561
"ตรวจสอบแลว"

%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาบริษัทยอย
หนี้สินตามสัญญาเชา - สวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย

2,090.00
417.53
1,294.32

42.8%
5.8%
11.4%

2,290.00
528.03
994.22

35.8%
8.3%
15.5%

รวมหนี้สินหมุนเวียน

98.39 1.0%
178.37 1.9%
4,078.60 43.4%

- 0.0%
95.26 1.0%
5,546.22 61.1%

- 0.0%
108.75 1.7%
3,921.00 61.3%

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

404.79 4.3%
83.96 0.9%
32.60 0.3%
7.84 0.1%
529.20 5.6%
4,607.80 49.0%

- 0.0%
81.44 0.9%
30.15 0.3%
5.47 0.1%
117.05 1.3%
5,663.27 62.4%

- 0.0%
78.11 1.2%
32.28 0.5%
1.81 0.0%
112.21 1.8%
4,033.21 63.0%

913.92 10.1%

913.92 14.3%

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.1 บาท
ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน

913.92

9.7%

819.89
2,260.50

8.7%
24.0%

723.14
1,244.61

8.0%
13.7%

652.80
506.00

10.2%
7.9%

81.99

0.9%

72.31

0.8%

65.28

1.0%

1,631.07

17.3%

1,373.12

15.1%

1,140.28

17.8%

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท

4,793.45

51.0%

3,413.19

37.6%

2,364.36

37.0%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

9,401.25

100%

9,076.47

100%

6,397.57

100%

ทุนเรือนหุนที่ออกและรับชําระแลว
หุนสามัญ 8,198,942,195 หุน ณวันที่ 31
ธันวาคม 2563 หุนสามัญ 7,231,432,657 หุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ หุน สามัญ
6,527,993,958 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไมจัดสรร
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ส่วนที" 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : ลานบาท)
2563

%

กําไรขาดทุน:
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

8,501.25 100.0%
5,247.57) -61.7%
3,253.68 38.3%
100.96
1.2%
690.82)
-8.1%
805.14)
-9.5%
44.86)
-0.5%
1,813.82 21.3%
358.88)
-4.2%
1,454.94 17.1%

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไมถูกจัดประเภทใหมไวในงบกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จจากปรับประมาณการผลประโยชน
พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

1,454.94

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2561

%

8,117.43
(5,343.82)
2,773.61
68.43
(739.24)
(872.37)
(37.31)
1,193.12
(230.67)
962.45

100.0%
-65.8%
34.2%
0.8%
-9.1%
-10.7%
-0.5%
14.7%
-2.8%
11.9%

0.0%
0.0%
17.1%

13.39
13.39
975.84

0.2%
0.2%
12.0%

965.62

0.0%
0.0%
12.0%

1,454.94
1,454.94

17.1%
0.0%
17.1%

975.84
975.84

12.0%
0.0%
12.0%

965.62
965.62

12.0%
0.0%
12.0%

1,454.94
1,454.94

17.1%
0.0%
17.1%

975.84
975.84

12.0%
0.0%
12.0%

965.62
965.62

12.0%
0.0%
12.0%

0.185
7,847.36
0.176
8,260.15

0.138
6,982.82
0.124
7,788.10

8,019.93 100.0%
5,217.89) -65.1%
2,802.04
34.9%
38.24
0.5%
(774.67) -9.7%
(836.03) -10.4%
(33.14)
-0.4%
1,196.44
14.9%
(230.83) -2.9%
965.62
12.0%

0.148
6,527.99
0.148
6,527.99
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งบกระแสเงินสด (บางสวน) : ลานบาท
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ป 2563
2,504.95
(501.53)
(2,045.33)
(41.90)
92.32
50.41

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ป 2562
1,204.90
(2,861.15)
1,633.50
(22.75)
115.07
92.32

ป 2561
1,318.00
(924.43)
(362.23)
31.34
83.73
115.07

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis:
MD&A)
ภาพรวม
สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในป 2563 ก็คงจะหนีไมพนเรื่องของ COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบทําใหเงินสะพัดใน
ประเทศไทยต่ําสุดในรอบ 13 ป GDP ของประเทศไทยทั้งปคาดวาจะติดลบประมาณ 7.1% (ตัวเลขคาดการณจาก IMF)
เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลงอยางมาก ทําใหการแขงขันในธุรกิจเปนไปอยางรุนแรง และหลายธุรกิจตองปดกิจการไป รวมไป
ถึงรานคาคูคาของบริษัทฯ หลายแหงที่ปดตัวลง
อยางไรก็ดี ชวงตนปที่ทางรัฐบาลประกาศล็อคดาวนประเทศ ในสวนสาขาของบริษัทฯ ถูกจัดวาเปนรานคาขนาดเล็ก
ไมใชศูนยการคา จึงทําใหธุรกิจเรายังสามารถดําเนินกิจการได และเราไดเพิ่มมาตรการการควบคุมโรคตามคําแนะนําของ
กฎกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงานและลูกคาทุกทาน จึงทําใหลูกคาที่เคยใชบริการของ
ศูนยการคาขนาดใหญหันมาเลือกชองทางของบริษัทฯ มากขึ้น ในทางลบผลจากสถานการณโรคระบาดนี้ ทางบริษัทฯ ก็ได
หยุดการทําการตลาดเชิงรุกลงไปเชนกัน ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการดังกลาวของรัฐบาล
ชวงครึ่งปหลัง ทางบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาดนี้ โดยยังคงรักษา
มาตรฐานการทําตลาดเชิงรุก มีการใชเครื่องมือสื่อสารในการติดตามลูกคามากขึ้น เชน การสงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ โดย
ใชชองทางสนทนาผานสื่อโซเชียลมีเดีย มุงหวังผลปดการขายโดยที่ลูกคาไมตองเดินทางมาทีส่ าขา ซึ่งผลการทํางานเปนที่นา
พอใจอยางยิ่ง ในดานของนโยบายควบคุมคาใชจาย ในป 2563 ทางบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายลงไดถึง 8.1% เนื่องมาจาก
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุกภาคสวน การตรวจสอบและควบคุมคาใชจายในทุกขั้นตอนการทํางาน
สิ่งที่เราไดประโยชนมากทีส่ ุดจากการทํางานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรื่องการลดคาใชจายในการเดินทาง
นอกจากตองพิจารณาวาสามารถติดตอชองทางอื่นไดหรือไม ทุกครั้งกอนที่พนักงานขับรถจะออกจากสาขาตองมีการวางแผน
เสนทางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ ไดนํา บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (“RCI”) มาจัดทํางบการเงินรวม ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดย บริษัทมีอํานาจควบคุมผาน
การมีกรรมการและผูบริหารที่สําคัญรวมกัน และมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการบริหาร โดยไมมีการถือหุน ในชวง
ปลายเดือนตุลาคม จนถึง พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดเขาทําธุรกรรมซื้อหุนบริษัท RCI จํานวน 25.00 ลานหุน หรือ รอยละ
4.05 ของหุนสามัญชําระแลวทั้งหมด และเพิ่มเปนจํานวน 38.01 ลานหุน หรือ รอยละ 6.16 ของหุนสามัญชําระแลวทั้งหมด
ในชวงเดือนไตรมาสที่ 1/2562
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ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติใหบริษัทฯเขาซื้อกิจการของ
RCI โดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถือหุนทุกรายของ RCI
ผลของการทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง หมดของ RCI จากผู ถื อ หุ น ทุ ก รายระหว า งวั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2562 รวม 25 วันทําการ ไดจํานวน 485.57 ลานหุน หรือรอยละ 78.72 รวมกับที่บริษัทฯ ถือหุนไวแลวจํานวน
38.01 ลานหุนหรือรอยละ 6.16 ดังนั้น ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุน RCI จํานวน 523.58 ลานหุน
หรือรอยละ 84.88 ของหุนสามัญชําระแลวทั้งหมด และ ปลายเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุนสามัญของ RCI เพิ่ม
จากผูถือหุนรายยอยไดอีก รอยละ 6.99 ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญของ RCI คิดเปนรอยละ 91.87
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย ( งบการเงินรวม)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจาก
ภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ป 2563

%

ป 2562

%

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

8,501.3
(4,972.5)
3,528.7
88.1
(777.6)
(843.8)
(48.9)
1,946.5
(360.0)
1,586.5

100.0%
-58.5%
41.5%
1.0%
-9.1%
-9.9%
-0.6%
22.9%
-4.2%
18.7%

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

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

-

0.0%

11.6

0.1%

1,586.5

18.7%

1,124.4

13.9%

41%

1,585.3

18.6%

972.8

12.0%

63%

1.1

0.0%

140.1

1.7%

-99%

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเสียในบริษัทยอยที่ไมอยูในอํานาจ
ควบคุม

1.การวิเคราะหผลการดําเนินงาน ป 2563
1.1 รายไดจากการขาย
รายไดจากยอดขายสินคารวม 8,501.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 383.7 ลานบาทหรือรอยละ 5 โดยรายไดหลักของบริษัทมา
จากการขายตามชองทางเหลานี:้
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ป 2563
78
5
14
3
100

%
Outlets
Agents by DCC
Agents by Outlets
Export

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ป 2562
72
9
15
4
100

1.ขายปลีก: ในป 2563 รายไดจากชองทางขายปลีกผานสาขาของบริษัทฯ ที่กระจายอยูทั่วประเทศกวา 200 สาขาคิดเปน
สัดสวนรอยละ 78 ของยอดขายรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนที่มสี ดั สวนรอยละ 72 จากชวงเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทําให
ประชาชนตองหยุดอยูบาน มีการปรับปรุงรีโนเวทบานใหม คนเมืองกรุงกลับบานตางจังหวัด รวมทั้งทีมการตลาดมีการปรับ
แผนกระตุนยอดขายใหมๆในแตละเดือน และยังคงพัฒนาศักยภาพของสาขาใหสามารถเพิ่มมูลคาไดดวยตนเอง ปรับปรุงให
ปายและหนาอาคารใหโดดเดน ทันสมัยมากขึ้น คัดสรรสินคาเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหลัก เชน กาวซีเมนต กาวยา
แนว จมูกบันได คิ้วอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาไดมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น
2.ขายสง: รายไดจากชองทางขายสงผานผูแทนจําหนายในประเทศ ทั้งจากสวนกลางและสาขารวม คิดเปนสัดสวนรอยละ 19
ของยอดขายรวมลดลงจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 24 เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลชวงการระบาดของโควิด -19 กลุม
โมเดิรนเทรดถูกสั่งปด แตสาขาของบริษัทฯ เปนรานคาขนาดเล็ก และมีพื้นที่กวางขวางไมแออัด ทําใหลูกคายังสามารถซื้อ
สินคาผานสาขาไดซึ่งไดรับผลตอบรับเปนอยางดี เปนผลใหชองทางขายสงมีเปอรเซนตที่ลดลง
3.สงออก:คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของยอดขายลดลงจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 4 ยอดขายสงออกหยุดชะงักลงชวงปด
ประเทศในสถานการณโควิด-19 ไมสามารถสงสินคาออกไปไดในระยะหนึ่ง
โครงสรางรายไดรวมเปรียบเทียบ (ตามงบการเงินรวม)
ประเภทผลิตภัณฑ

ดําเนินการโดย

ป 2563
ลานบาท
%

ป 2562
ลานบาท
%

จําหนายในประเทศ
ผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิค

DCC รวมซื้อจากบริษัทยอย

จําหนายกาวยาแนวและอื่นๆ

DCC และ สาขา

รวมรายไดในประเทศ

7,717
486
8,203

90
6
96

7,446
370
7,816

91
4
95

298
0
298
8,501
88
8,589

3
0
3
99
1
100

302
0
302
8,118
73
8,191

4
0
4
99
1
100

จําหนายตางประเทศ
ผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิค

DCC รวมซื้อจากบริษัทยอย

จําหนายกาวยาแนวและอื่นๆ
รวมรายไดตา งประเทศ

DCC

รวมรายไดจากการขายทั้งสิ้น
รายไดอื่น
รวมรายไดทั้งสิ้น
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1.2 ตนทุนและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายรวมป 2563 เทากับ 4,972.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.5 ของยอดขาย สงผลใหมีกําไรขั้นตน 3,528.7
ลานบาท มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 41.5 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีกําไรขั้นตนรอยละ 38.5 จากตนทุนผลิตที่ลดลง เนื่องจาก
ราคาคากาซซึ่งเปนตนทุนพลังงานและเปนปจจัยหลักของตนทุนผลิตปรับลดลงเฉลี่ยรอยละ 22 และปริมาณการผลิตรวมลดลง
รอยละ 2
1.3 รายไดอื่น
รายไดอื่นรวม เพิ่มขึ้น 15.2 ลานบาทหรือรอยละ 21 สวนหนึ่งจากรายไดคาเชาพื้นที่เพิ่มขึ้น 33.9 ลานบาทหรือรอย
ละ 124 จากปกอน โดยมีจํานวนสาขาที่มีพื้นที่ใหเชามากขึ้น 30 สาขาและไดรับเงินชดเชยเวนคืนที่ดินและอาคารของสาขาอีก
7.3 ลานบาท
1.4 ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร
ตนทุนในการจัดจําหนายลดลง 64.4 ลานบาทหรือรอยละ 8 จากคาขนสงที่ลดลง เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลที่ลดลง
เฉลี่ยรอยละ 18 และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2 รวมถึงไดทําการขนสงกระเบื้องขนาดใหญที่มีน้ําหนักมากขึ้น
คาใชจายบริหารลดลง 83.7 ลานบาทหรือรอยละ 9 เนื่องจากงวดเดียวกันปกอนซึ่งมีผลกระทบการรับรูคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานซึ่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจาง
ที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติมจาก 300 วัน เปน 400 วัน จํานวน 42.0 ลานบาท และขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยไมมีตัวตน 6.5
ลานบาท รวมทั้งมีการลดคาใชจายอื่นๆตามนโยบายการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 7.1 ลานบาทหรือ รอยละ 17 เปนสวนของดอกเบี้ยจายในระหวางงวด และมีสวนของ
ดอกเบี้ยจายจากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 - สัญญาเชา (TFRS16) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนรายการเกีย่ วกับ
สัญญาเชาที่ดินสาขาและสัญญาเชารถใชงานจํานวน 9.2 ลานบาท ซึง่ ปกอนไมมี
1.6 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 84.9 ลานบาทหรือรอยละ 31 จากกําไรที่เพิ่มขึ้น
1.7 กําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
กําไรสุทธิรวม 1,586.5 ลานบาท สวนไดเสียในบริษัทยอยที่ไมอยูในอํานาจควบคุมลดลง 139.0 ลานบาท หรือรอย
ละ 99 เนื่องจากบริษัทฯไดสวนแบงกําไรมากขึ้นของการเขาถือหุนใน RCI เพิ่มขึ้น เหลือเปนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัททั้งสิ้น 1,585.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 612.5 ลานบาทหรือรอยละ 63
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ภาพรวมฐานะทางการเงิน ป 2563
ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย:ลานบาท
สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน

31-ธ.ค.-63
8,795.6
2,304.9
6,490.8
3,937.4
3,240.3
697.1
4,858.3

%
100%
26%
74%
45%
82%
18%
55%

31-ธ.ค.-62
8,721.9
2,620.8
6,101.1
5,203.0
4,927.1
275.9
3,518.9

%
100%
30%
70%
60%
95%
5%
40%

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

สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 8,795.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก สินทรัพยรวม
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 73.7 ลานบาทหรือรอยละ 1
สินทรัพยหมุนเวียน ลดลง 315.9 ลานบาทหรือรอยละ 12 จาก
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 47.1 ลานบาทหรือรอยละ 40 จากการบริหารเงินสดที่ไดดีขึ้น
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 165.0 ลานบาทหรือรอยละ 53 จากการเปลี่ยนนโยบายการขายมา
เนนการขายเงินสดมากขึ้น
อัตราสวนสภาพคลอง
หนวย
ป 2562
ป 2561
(LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
เทา
50.98
37.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
7
10
จําแนกตามอายุหนี้ (เพิ่มเติมไดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9)
ลูกหนีก้ ารคา (ลานบาท)
ป 2563
ป 2562
%เพิ่ม(ลด)
คางชําระไมเกิน 90 วัน
115.1
212.1
-45.7%
คางชําระมากกวา 90 วันถึง 120 วัน
0.2
-100.0%
คางชําระมากกวา 120 วัน ถึง 180 วัน
0.2
0.4
-50.0%
คางชําระมากกวา 180 วัน ถึง 365 วัน
0.5
0.5
คางชําระมากกวา 365 วัน
1.6
3.0
-46.7%
รวมลูกหนี้
117.4
216.2
-45.7%
โดยบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นไว 1.30 ลานบาท อยูในระหวางการดําเนินคดีตามกฎหมาย
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- สินคาคงเหลือลดลง 74.9 ลานบาทหรือรอยละ 3 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการบริหารสินคาคงเหลื อที่สาขาที่มี
ประสิทธิภาพมาก
สินทรัพยหมุนเวียน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จาก
-อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 45.4 ลานบาทหรือรอยละ 194 เพื่อรองรับผูเชาที่มากขึ้นสงผลใหรายไดพื้นที่
เชาเพิ่มขึ้น
-สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้น 536.7 ลานบาทหรือรอยละ 100 จากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 - สัญญาเชา
(TFRS16) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนรายการเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินสาขาและสัญญาเชารถใชงาน
หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 3,937.4 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน
1,265.6 ลานบาท หรือรอยละ 24
จากเงินกูยืมระยะสั้นลดลง 1,801.5 ลานบาทหรือรอยละ 45
หนี้สินตามสัญญาเชารวมเพิ่มขึ้น 514.4 ลานบาทหรือรอยละ 100 จากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 - สัญญา
เชา (TFRS16) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนรายการเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินสาขาและสัญญาเชารถใชงาน
สวนของผูถือหุนรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 4,858.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป
2562 จํานวน 1,339.4 ลานบาท หรือรอยละ 38 จาก
ทุนหุนสามัญที่ออกและรับชําระแลวเพิ่มขึ้น 96.8 ลานบาท หรือ รอยละ 13
สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 1,015.9 ลานบาท หรือ รอยละ 82 จากผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DCCW1) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จํานวน 967,509,538 หุน ในราคาหุนละ 1.15 บาท
กําไรยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น 388.3 ลานบาท หรือ รอยละ 14 เพิ่มจากกําไรสวนของบริษัทฯ ของป 2563 จํานวน
1,585.3 ลานบาท และลดลงจากการจายเงินปนผลไตรมาสที่ 4/2562 และไตรมาสที่ 1-3/2563 จํานวน 1,187.3 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 115.1 ลานบาท หรือรอยละ 8 จากการที่บริษัทฯเขาไปลงทุนใน
หุนสามัญของ RCI เพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 84.88 เมื่อ ณ สิ้นป 2562 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 91.87 ณ สิ้นป 2563
สวนไดเสียในบริษัทยอยที่ไมอยูในอํานาจควบคุมลดลง 56.2 ลานบาทหรือรอยละ 37 จากการที่ บริษัทฯไดเพิ่ ม
สัดสวนที่เปนของบริษัทฯในผลการดําเนินงานของบริษัทยอย นับเปนปที่บริษัทฯมีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแตทําธุรกิจมา

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สําหรับผลดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกอบ
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อัตราสวนทางการเงิน
ลําดับที่

อัตราสวนสภาพคลอง

ป 2563
หนวย

(LIQUIDITY RATIO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้

12

วงจรเงินสด

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

อัตราสวนแสดงความสามารถ
ลําดับที่

ในการหากําไร

ลําดับที่

อัตรากําไรขัน้ ตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราสวนรายไดอื่นตอรายไดรวม
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ ือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน

%
%
%
%
%
%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย

งบการเงิน
รวม
41.51
23.47
1.03
129.00
18.47
39.03

งบการเงิน
รวม
0.53
0.46
0.35
37.81
10
2.76
132
2.42
151
5.62
65
96

ป 2561
เฉพาะ
บริษัท
0.43
0.40
0.25
37.82
10
2.98
122
2.84
128
10.10
36
102

ป 2562
เฉพาะ
บริษัท
38.27
21.86
1.17
134.77
16.91
35.46

ป 2563

งบการเงิน
รวม
38.51
17.61
0.89
102.67
13.59
31.52

งบการเงิน
รวม
0.69
0.59
0.48
38.01
10
3.07
119
2.51
146
5.49
66
89

เฉพาะ
บริษัท
0.56
0.51
0.36
39.03
9
3.25
112
2.92
125
9.61
38
96

ป 2561
เฉพาะ
บริษัท
34.17
15.16
0.84
97.92
11.76
33.32

ป 2562

งบการเงิน
รวม
38.65
17.18
0.32
112.19
14.11
31.49

เฉพาะ
บริษัท
34.94
15.33
0.47
107.19
11.98
40.84

ป 2561

หนวย

(EFFICIENCY RATIO)
1
2
3

เฉพาะ
บริษัท
0.51
0.48
0.52
50.98
7
2.85
128
2.73
134
11.07
33
108

ป 2563
หนวย

(PROFITABILITY RATIO)
1
2
3
4
5
6

งบการเงิน
รวม
0.71
0.63
0.63
50.98
7
2.63
139
2.34
156
6.05
60
103

ป 2562

%
%
เทา

งบการเงิน
รวม
18.11
36.38
0.98

เฉพาะ
บริษัท
15.75
41.82
0.93

งบการเงิน
รวม
13.31
28.52
0.98

เฉพาะ
บริษัท
12.44
31.71
1.06

งบการเงิน
รวม
15.05
32.07
1.07

เฉพาะ
บริษัท
15.09
33.83
1.26
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ลําดับ
ที่

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทาง
การเงิน

1
2

อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระ
ดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกําไรกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนาย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระ
ผูกพัน
อัตราสวนจายเงินปนผล

เทา

ขอมูลตอหุน

หนวย

3

4
5

ลําดับ
ที่
1
2

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

มูลคาตามบัญชีตอ หุน
กําไรสุทธิตอหุน

อัตราการเติบโต
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดจากการขายหรือบริการ
คาใชจายขายและบริหาร
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

หนวย

ป 2563
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
0.83
0.96

ป 2562
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
1.55
1.66

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ป 2561
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
1.00
1.71

เทา

61.09

55.34

54.03

46.60

51.73

52.01

เทา

0.99

1.08

2.02

2.41

1.27

1.42

เทา
เทา

1.20
85.33

1.09
92.98

0.50
77.61

0.41
78.44

0.79
77.37

0.71
78.42

บาท
บาท

หนวย
%
%
%
%
%

ป 2563
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
0.58
0.58
0.20
0.19

ป 2562
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
0.47
0.47
0.16
0.14

ป 2561
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
0.57
0.36
0.17
0.15

ป 2563
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
0.85
3.58
(24.32)
(18.64)
4.73
4.73
(8.37)
(7.18)
42.56
51.17

ป 2562
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
8.98
41.87
41.34
40.42
1.13
1.22
1.18
0.06
(2.09)
(0.33)

ป 2561
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
บริษัท
12.76
13.54
11.00
15.08
9.01
8.96
12.91
8.80
(1.76)
11.29
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 11 คน
1.ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน

นายรุงโรจน แสงศาสตรา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(มีอํานาจลงนาม)
อายุ
70 ป
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วันที่ 26 มกราคม 2541
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
22 ป 11 เดือน
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
DCC: 1,600,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 19.515 ของหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
DCC-W1: -0- หนวย(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
-บิดา ของ นายมนตรัก แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา
-นองชาย ของ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1 แหง คือ
1. ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอ สราง)
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
2 แหง คือ
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1.ประธานกรรมการ / บมจ.ไทลทอ ปอินดัสตรี(้ ธุรกิจวัสดุ
กอสราง)
2.กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล(ธุรกิจผลิต
กระเบื้องดินเผา)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรา
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
มิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
ประสบการณทํางาน
ป 2554-2557 - ประธานกรรมการ
บจ.พิคแอนดเปย (ธุรกิจจําหนายกระเบื้องเซรามิค)
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบื้องเซรามิค)
บจ.เวิลดไวด เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบื้องเซรามิค)
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
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ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

เอกสารแนบ "

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ไมมี
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ไมมีอํานาจลงนาม)
83 ป
ไทย
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ที่ 33
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48
-โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
วันที่ 21 เมษายน 2558
5 ป 8 เดือน
ไมม(ี รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน 56/2006 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุนที่ 11 พ.ศ.2553
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ ไมมี
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน
-ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝายความมั่นคง)
-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี
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3. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท(มีอํานาจลงนาม)
72 ป
ไทย
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-Management Development Program-J.J.Kellogg
North Western University
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วันที่ 26 มกราคม 2541
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
22 ป 11 เดือน
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
DCC: 183,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.232 ของหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
DCC-W1: 2,500,000 หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน 47/2005 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
พี่สาวของนายรุงโรจน แสงศาสตรา
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2 แหง
1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท
2.เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
(ธุรกิจวัสดุกอสราง)
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
1 แหง
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้
(ธุรกิจวัสดุกอสราง)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
(ธุรกิจวัสดุกอสราง)
ประสบการณทํางาน
ป 2554-2557 กรรมการ
บจ.พิคแอนดเปย (ธุรกิจจําหนายกระเบื้องเซรามิค)
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบื้องเซรามิค)
บจ.เวิลดไวด เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบื้องเซรามิค)
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
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ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา

ไมมี

4. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)
71 ป
ไทย
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุน 2511
-ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ และ
เอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ 26 มกราคม 2541
22 ป 11 เดือน
DCC : 496,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.056 ของหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
DCC-W1: 7,000,000 หนวย(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 20/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through
Effective Communication 2003
- หลักสูตร บทบาทกรรมการตอการบริหารความเสี่ยง ของ
องคกร
-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ไมมี
3 แหง
1.ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
(ธุรกิจบริการทางการแพทย)
2.กรรมการ บมจ.เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย
(ธุรกิจบริการทางการแพทย)
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร
4. ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรีน รี
ซอรสเซส (พลังงานและสาธารณูปโภค)
2 แหง
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล
เจาพระยา จํากัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
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2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา
ราม จํากัดและบริษัทในเครือ
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ ไมมี
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี
5. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไมมีอํานาจลงนาม)
77 ป
ไทย
นิติศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่ 30 เมษายน 2541
22 ป 8 เดือน
ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 48/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1 แหง
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
1 แหง
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ ไมมี
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน
ป 2554- ปจจุบัน เจาของสํานักงาน /สํานักงานจัตุธรรม
ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสํานักงานทนายความ)
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี
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6. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นาย ศิริพงษ ทิณรัตน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไมมีอํานาจลงนาม)
71 ป
ไทย
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-พาณิชยศาสตรบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วันที่ 24 เมษายน 2560
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3 ป 8 เดือน
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ)
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน 143/2017 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
3 แหง
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1.ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
2.เหรัญญิก มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
3.เหรัญญิก สมาคมผูป ระกอบอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน
นนทบุรี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ ไมมี
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน
ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี

7. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายทศพร บรรยงคเวทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไมมีอํานาจลงนาม)
70 ป
ไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
หน้าที& 117

บริษัท ไดนาสตี ! เซรามิค จํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ "

แบบ 56-1 ประจําปี 2563

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 เมษายน 2560
3 ป 8 เดือน
DCC: 1,368,080 หุน คิดเปนรอยละ 0.017 ของหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด (รวมการถือหุนของคูส มรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ)
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน 143/2017 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
1 แหง
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการผูจดั การ บริษัท ซีที ลิง้ ค จํากัด
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ ไมมี
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน
-ผูจัดการฝายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศ
ไทย)
-ผูจัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี
8. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายมนตรัก แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ
(มีอํานาจลงนาม)
45 ป
ไทย
-Master of Business Administration, Kasetsart
University
-Master of Art in International Economics
Southern Methodist University (SMU)
-Bachelor of Science in Business Computer
Information Systems, University of North Texas (UNT)
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วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วันที่ 29 มกราคม 2556
7 ป 11 เดือน
DCC: 925,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 11.282 ของหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
DCC-W1: -0- หนวย(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 107/2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
บุตร นายรุงโรจน แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสง
ศาสตรา
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1 แหง
1.กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
2 แหง
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้
(ธุรกิจวัสดุกอสราง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ /
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
ประสบการณทํางาน
2556-2560 - กรรมการรองผูจ ัดการ(บริหาร)
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุกอสราง) และ
บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี
9. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ

นายมารุต แสงศาสตรา
กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายการตลาดและการ
ขาย (มีอํานาจลงนาม)
43 ป
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สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ไทย
M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันที่ 21 เมษายน 2558
5 ป 8 เดือน
DCC: 925,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 11.282 ของหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 107/2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-CFO’s Orientation Course รุน ที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
บุตร นายรุงโรจน แสงศาสตรา และ นองชาย นายมนตรัก แสง
ศาสตรา
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1 แหง
1.กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายการตลาดและการ
ขาย / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
2 แหง
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้
(ธุรกิจวัสดุกอสราง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายการตลาดและการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ขาย / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
ประสบการณทํางาน
ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน /
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค , บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้ และ บมจ.
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
2554-2560 รองกรรมการผูจัดการ (ตลาด) /
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค และ บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้
2554-ปจจุบัน ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ และ
นักลงทุนสัมพันธ / บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค
2554-2558 ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ /
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิคและ บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
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ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
10. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
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ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ไมมี
นายจารุวัตร ไตรถวิล
กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง/
ประธานเจาหนาที่ฝายผลิต(มีอํานาจลงนาม)
40 ป
ไทย
-Master of Engineering Project Management, University
of Melbourne, Australia
-Bachelor of Engineering (Honours), Australian National
University, Australia
-Bachelor of Information Technology, Australian
National University, Australia
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
3 ป 5 เดือน
DCC: 11,200,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.137 ของหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนติ ิภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 143/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ไมมี
1 แหง
1.กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายผลิต / บมจ.
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
2 แหง
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้
(ธุรกิจวัสดุกอสราง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล/
ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายผลิต / บมจ. โรแยล
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอ สราง)
ประสบการณทํางาน
2553-2560 ผูชวยกรรมการผูจ ัดการฝายผลิต บมจ. ไดนาสตี้
เซรามิค
2552 –ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจ ัดการฝายผลิต บมจ. ไทล
ทอปอินดัสตรี้
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 1/1 ครั้ง
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
ไมมี
11. ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน (มีอํานาจ
ลงนาม)
36 ป
ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
- ป 2 เดือน
DCC: -0- หุน คิดเปนรอยละ -0- ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิ
ภาวะ)
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนติ ิภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน 178/2020 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-CFO’s Orientation Course รุน ที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
ไมมี
1 แหง
1.ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอ สราง)
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การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน
ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563
ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
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ไมมี
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอ สราง)
2549-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายระบบสารสนเทศ /บมจ. ได
นาสตี้ เซรามิค
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง
ไมมี

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 กรรมการลาออกและแตงตั้งกรรมการใหมแทน
ตําแหนงที่วาง 2 คน ดังนี้
1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา ลาออกจากการเปนกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ แตงตั้ง
นายตระกูล วินิจนัยภาค เปน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางสาวคัท ลียา แสงศาสตรา ลาออกจากการเปน กรรมการ แตยังคงตําแหนง เลขานุการบริษัท และ แตงตั้ง
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ เปน กรรมการ
รายละเอียดกรรมการเขาใหม 2 คน ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร (ไมมีอํานาจลงนาม)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
70 ป
ไทย
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา
- Master of Law (LL.M) Tulane University, School of Law
(U.S.A.)
วันที่ 26 มกราคม 2564
ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)รุน147/2011สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 13 (ว.ต.ท. 13)
-ประกาศนียบัตร สถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุน รุนที่ 70
-ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุนที่ 70
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 3
(หลักสูตรอธิบดีอัยการ) สํานักงานอัยการสูงสุด
-ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุนที่ 17)
-ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกลา (ปปร. รุนที่ 11)
ไมมี
ไมมี
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การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
2.ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
การถือหุนบริษัท ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่
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3 แหง
2561- ปจจุบัน อัยการอาวุโส สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชนระหวางประเทศสํานักงานอัยการสูงสุด
2561- ปจจุบัน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม
2554 - ปจจุบัน กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมมี
2559 - 2562
กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
2558 – 2561
อัยการอาวุโส สํานักงานกิจการและโครงการใน
พระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา สํานักงานอัยการ
สูงสุด
2558 – 2561
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2554 - 2556
รองอัยการสูงสุด
2549 - 2554
ผูตรวจการอัยการ สํานักงานผูตรวจการอัยการ
อธิบดีอัยการฝายปรึกษา สํานักงานที่ปรึกษา
2548 - 2549
กฎหมาย
2546 - 2548
อธิบดีอัยการฝายตางประเทศ สํานักงาน
ตางประเทศ
ไมมี
นางสาวสมฤทัย บุญฤทฺธิ์
กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)
กรรมการและผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน
52 ป

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย
- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง /
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วันที่ 26 มกราคม 2564
ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน /
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อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ
ประสบการณทํางาน

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา
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บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม / (ธุรกิจวัสดุกอสราง)
ป 2560-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน /
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
ป 2554-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน /
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
ป 2548-2554 ผูอํานวยการสํานักบัญชี / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ
บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้
ป 2543-2548 ผูจัดการสวนบัญชีตนทุน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ
บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้
ไมมี
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เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทยอย

บริษัทยอย
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ
1. บริษั ท ไทล ท อ ป อิ น ดั ส ตรี้ จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ งอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของบริ ษั ท ใหญ ควบคุ ม ผ า น
คณะกรรมการบริษัทบางทานจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
ถือหุนรอยละ 96.83
เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษั ท ไดนาสตี้ เซรามิ ค จํ า กั ด (มหาชน) รั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมด (Entire
Business Transfer) จากบริษัทยอยทั้ง 3 แหง ซึ่งบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนด เปย
จํากัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด โดยบริษัทยอยทั้ง 3 แหงไดจด
ทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557
ในป 2561 บริษัท พิคแอนดเปย จํากัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จํากัดไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว สวน
บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด อยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (RCI) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 5 ทาน เขาเปนกรรมการและ
ผูบริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอํานาจ
ควบคุมนโยบายตางๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองจัดทํางบการเงินรวมโดยนํา บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย มารวม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนมา โดยบริษัทฯยังไมมีการลงทุน
ในหุนของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) แตอยางใด
ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)
คิดเปนรอยละ 4.05
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติให บริษัทฯ เขาซื้อกิจการ
ของ RCI โดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ผลของ
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ RCI ไดจํานวน 485,572,024 หุน เปนเงิน 1,942.29 ลานบาท หรือ
รอยละ 78.72 รวมกับที่ DCC ถือไวแลวจํานวน 38,010,000 หุนหรือรอยละ 6.16 ดังนั้น บริษัทฯ ถือหุนใน
RCI หลังทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดจํานวน 523,582,024 หุน หรือรอยละ 84.88
และปลายเดือน สิงหาคม 2563 บริษัทฯลงทุนซื้อหลักทรัพยของ RCI เพิ่มจากผูถือหุนไดอีก จํานวน
43,110,000 หุนหรือรอยละ 6.99 ดังนั้น DCC ถือหุนใน RCI จํานวน 566,692,024 หุน หรือรอยละ 91.87

การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการ
1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา

DCC
-ประธานกรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร
-ประธานคณะกรรมการ

TTOP
-ประธานกรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร

RCI
-ประธานกรรมการ
-ประธาน
กรรมการบริหาร

RABT
กรรมการ
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2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
4. นายศิริพงษ ทิณรัตน
5. นายทศพร บรรยงคเวทย
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
7. นายสุวิทย สมานพันธชัย
ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกยน
2563
นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ
รับตําแหนงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิก
ยน 2563
8. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
9.นายมนตรัก แสงศาสตรา

10.นายมารุต แสงศาสตรา

11.นายจารุวัตร ไตรถวิล

เอกสารแนบ 2

สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

แบบ 56-1 ประจําป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-กรรมการ
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
บัญชีและการเงิน

-ประธานเจาหนาที่
ฝายบัญชีและการเงิน

-ประธานเจาหนาที่
ฝายบัญชีและการเงิน

-

-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษัทฯ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
พัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
การตลาดและการขาย

-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษัทฯ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายพัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายการตลาดและการ
ขาย
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายผลิต

-เลขานุการบริษัท

กรรมการ

-กรรมการบริหาร
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
-ประธานเจาหนาที่ฝาย
ผลิต
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) = DCC
บริษัท ไทลทอปอินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุนรอยละ 96.83)
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุนรอยละ 91.87)
บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล จํากัด = RABT (RCI ถือหุนรอยละ 100)

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายพัฒนาธุรกิจ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายการตลาดและ
การขาย
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่
ฝายผลิต

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน้าที& 127

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
กรณีเปนพนักงานภายในบริษัท
1. หัวหนางานผูตรวจสอบภายใน (1)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ประสบการณการ
ทํางาน
การฝกอบรมที่
เกี่ยวของ

หนาที่ความ
รับผิดชอบ

(1)

นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ป 2554-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
ป 2548-2554 ผูอํานวยการสํานักบัญชี / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิคและ บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้
ป 2543-2548 ผูจัดการสวนบัญชีตนทุน / บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค และ บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้
-การประเมินระบบการควบคุมภายในสําหรับนักบัญชี /บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
-การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO / บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
- TFRS ป 2563/บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท จํากัด
-นักบัญชีกับกระบวนการจัดทําและวางระบบบัญชีของกิจการ/บริษทั ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
จํากัด
1. สอบทานและรายงานความถูกตองและความครบถวนของขอมูลทางการเงิน รวมถึง
กระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานและการรายงาน วาไดมีการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว รวมทั้งกฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวของ
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิน รวมถึงการทดสอบวาทรัพยสินนั้นมี
อยูจริง และมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคกร เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามทีไ่ ดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบริหาร

การแตงตั้ง ถอดถอน และ โยกยายหัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนอํานาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที& 128

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 4

แบบ 56-1 ประจําป 2563

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน
สวนของบริษัท
ไมมี
สวนของบริษัทยอย
1. บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)
ไมมี
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) และ บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล จํากัด (บริษัทยอย)
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ไดประเมินมูลคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ
เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยสรุปมูลคาทรัพยสินที่ประเมิน ดังนี้
ทรัพยสิน
มูลคา (บาท)
วิธีการประเมินมูลคา
1.ที่ดิน 25 แปลง อ.หนองแค จ.สระบุรี

258,632,333.33

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

2.อาคารและสิ่งปลูกสราง

243,580,310.26

วิธีตนทุนทดแทนใหม (Replacement Cost New
Approach)

3.เครื่องจักรและอุปกรณ

756,592,260.00

วิธีตนทุน (Cost Approach)

รวม

1,258,804,903.59
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เอกสารแนบ 5-6

แบบ 56-1 ประจําป 2563

เอกสารแนบ 5 :
- รายงานคณะกรรมการชุดยอย
- นโยบายและแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ไดแตงตั้งกรรมการอิสระเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทานรายการระหวางกันและรายการ
ขัดแยงทางผลประโยชนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและการพิจารณาเสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี
ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

การเขารวมประชุมในป
2563 (ครั้ง)
1. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
3. นายศิริพงษ ทิณรัตน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
4. นายทศพร บรรยงคเวทย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4/4
*
กรรมการลําดับที่ 3 : เปนผูม ีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงิน
เพื่อใหบรรลุถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ในป 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยาง
สม่ําเสมอครบทุกทาน จํานวน 4 ครั้ง และเพื่อใหการกํากับดูแลงานตรวจสอบใหมีความเที่ยงธรรมและเปนอิสระจากฝาย
จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับความรวมมือเปนอยางดี
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและ
ผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาหารือไดตลอดเวลา ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการประชุมได ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป 2563
โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการฝายบัญชีและฝายจัดการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
พิจารณาสอบทานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนที่พอใจในรายการที่เปนสาระสําคัญ
เพื่ อ ให ไ ด ง บการเงิ น ที่ น า เชื่ อ ถื อ ได ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ กํ า หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ห ง ประเทศไทยที่ อ อกตา ม
พระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจ สงผลใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม
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เมื่อสอบทานเปนที่พอใจแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความเห็ นชอบตอรายงานของผูสอบบัญชีงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกลาวเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกอน
นําเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ ไ ด ปรั บ ปรุงใหม และระบบงาน
คอมพิวเตอรที่ใชในการบันทึกขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดการควบคุมภายในและอํานาจหนาที่ดําเนินการของบริษัทมีความเห็น วาบริษัทมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในและระบบงานคอมพิว เตอรที่ เพี ยงพอและเหมาะสมกั บการดํ าเนิ นงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิ จ ซึ่ ง
สอดคลองกับการประเมินของผูสอบบัญชีที่ไมไดตั้งขอสังเกตที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนพบวาผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายใน
ดาน การพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถ กําหนด กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตามเปาหมายเปนสวนใหญซึ่งพิจารณาไดจาก
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นรวมกันกับหนวยงานรับตรวจในก ารกําหนด
มาตรการแกไขติดตามผลทําใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของพบวาหนวยงานไดมี
การปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวเปนที่นาพอใจ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตางไปบางก็จะมีการ
ติดตามใหแกไขโดยเร็ว นอกจากนี้ยังไดมีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสเพื่อใหมีการศึกษาและใหความเห็นตอการกําหนดแนวปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พบวามีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญใหลดลงเปนที่ยอมรับได ซึ่งเห็นไดจากผลการบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระชับ รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทํางาน โดยปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญๆไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว
6. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนของบริษัทฯและบริษั ทยอย เปนประจําทุกไตรมาส โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และ
คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด ซึ่งไดเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินไวอยางเพียงพอแลว
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7. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการบริ หารงานโดยยึ ดหลัก ในการกํา กับดู แลกิ จการที่ดี เพื่อใหเกิดความโปร งใสและ
ตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม อีกทั้งยังมีชองทางการรองเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ
โดยเฉพาะในเรื่องการตอตานคอรรัปชั่น และไดผานการรับรองการตออายุการเปนสมาชิกรอบที่สองแลว (ป 2562-ป 2565)
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งยังมี
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านซึ่งสงผลใหงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิงปองกันมากขึ้น และในป 2563 บริษัทฯได
กําหนดนโยบายการกํากับกิจการตามหลัก CG Code 2017 เพื่อเปนแนวทางในการปฎิบัติ
8. การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2564
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีรายปจจุบัน ซึ่งพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ
แลวเห็นวามีความเหมาะสม จึงไดใหความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทรออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัท
ยอย และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงตั้งและ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564
และจากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจําป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติไดตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไวอยางครบถวน
ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯจัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในที่โปรงใส ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสีย่ ง ที่ชวยใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดําเนินงานโดยมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่
ดี มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งไดปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)
พลเอก

--ยุทธศักดิ์ ศศิประภา—
(ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
เรียน ทานผูถือหุน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐานการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให เ กิ ด ความโปร ง ใส เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ และมี ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่รับผิดชอบดานการกํากับดูแลกิจการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด
สําหรับป 2563 คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ที่
เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. พิ จ ารณาใหค วามเห็ น ชอบแผนงานและการดํา เนิ น กิจ กรรมสง เสริ มการกํ ากั บ ดูแ ลกิ จการที่ ดีเพื่ อให
หลักการกํากับดูแลกิจการมีผลทางปฏิบัติอยางตอเนื่องและเปนวัฒนธรรมขององคกร เชน
v กําหนดหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเลือกตั้งกรรมการ
เปนการลวงหนา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564
v ดูแลและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง
เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance SelfAssessment)
v ดูแลและสงเสริมใหดําเนินงานตามแนวนโยบายการตอตานคอรัปชั่นที่กําหนด
2. ดูแลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนงานการดําเนินกิ จกรรมดานความรั บผิดชอบตอสั งคมและ
สิ่งแวดลอม
3. ทบทวนพรอมทั้งสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ขอบังคับคณะกรรมการ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัทไดรับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
อยูในระดับ “ดีเยี่ยม” และไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิ จการในป 2563 อยูในเกณฑ "ดีมาก" (4 ดาว) บริษัทไดให
ความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและมุงมั่น ทุมเท อุตสาหะในการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อยางตอเนื่อง
--รุงโรจน แสงศาสตรา-(นายรุงโรจน แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
มีบทบาท หนาที่กํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางครบถวนในทุกๆ กิจกรรมหลัก โดยมีการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งมีการพิจารณากําหนดแผนงานเพื่อลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่
เชื่อมโยงกันของธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่องเปน
กิจการที่มีความยั่งยืน
ในรอบป 2563 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความ
รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่ควบคุม ดูแลและกลั่นกรองนโยบายการความบริหาร
ความเสี่ยงในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจธุรกิจ ทั้งในสวนของความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความ
เสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลองความเสี่ยงดานปฏิบัติ การ และความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดหาเครื่อ งมือ หรือมาตรการอื่นๆ ที่ใชสําหรับวัดและประเมินความเสี่ย งที่มีประสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสม เพื่อใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได และยังรวมถึงการประเมินปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ
พิจารณาทบทวนนโยบาย และแนวทางการความบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
ในป 2563 ที่ ผ า นมา เกิ ด ภาวะโรคระบาดโควิด -19 เศรษฐกิ จ ของประเทศอยูใ นภาวะชะลอตั วทั้ ง จากปจจัย
ภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งลวนแตสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมตางๆ เปนวงกวาง คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจึงไดเฝาระวังและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด รวมถึงไดบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุมในทุก
มิติ เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตสถานการณดังกลาว
อันจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและเติบโตไดอยางตอเนื่อง
--จารุวัตร ไตรถวิล-(นายจารุวัตร ไตรถวิล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย นายรุงโรจน แสงศาสตรา เปนประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายมนตรัก แสงศาสตรา นายมารุต แสงศาสตรา และนายจารุวัตร ไตรถวิล เปนกรรมการ
ในป 2563 ไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 ครั้ง และกรรมการทุกทานเขารวมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรายงานผลการประชุมพรอมความเห็น และขอเสนอแนะใหคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอยางสม่ําเสมอ โดยมีเรื่องสําคัญที่พิจารณาสรุปไดดังนี้
· พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งอนุกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งไดพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถวนตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรูความสามารถ ที่จะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน (กรณีสรรหากรรมการ
บริษัทฯ) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมและงดออกเสียงในเรื่องดังกลาว
· พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยไดพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการที่มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แตละคน อยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่
ใหกับบริษัท โดยนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
· กําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน และนโยบายการจายเงินรางวัลประจําป
พิจารณาหลักเกณฑในการกําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําป 2564 และนโยบายการจายเงินรางวัลประจําป
2563 ใหอยูในอัตราที่เหมาะสมและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท
· การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล เปน
ประจําทุกป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบ โปรงใส เที่ยง
ธรรม และเปนอิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
เปนสําคัญ
--รุงโรจน แสงศาสตรา-(นายรุงโรจน แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เปนผููรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด
(มหาชน) และ บริษัทยอย ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวั งและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน
รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุน
และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดููแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ ยงและการควบคุุมภายใน
เพื่อใหมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมููลทางบัญชีอยางถููกตองครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ เปนผููดูแลรับผิดชอบการ
สอบทานนโยบายการบัญชี และรับ ผิดชอบเกี่ยวกับคุุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมููลรายการเกี่ยวโยงระหวางกันอยาง
ครบถวนเพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุุมภายในของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรวมอยูใู นระดับที่นา
พอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

--รุงุ โรจน แสงศาสตรา-รา-(นายรุงุ โรจน แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลัก CG Code 2017
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย ใหความสําคัญกับการกํา กับดูแลกิจ การที่ดี โดยได
มอบหมายใหฝายจัดการออกเปนคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแตป 2546 และปรับปรุงใหมตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการ ป 2555 (ปรับปรุง) โดยฝายพัฒนาธรรมาภิบ าลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องของสิทธิ
ของผูถือหุน (Rights of Shareholders) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ โดย
ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมเรื่อยมา เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงไดนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) มากําหนดเพิ่มเติมเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อ
เปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูนําหรือผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกรไดนําไปปรับใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดย CG Code 2017 ไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ขอหลักดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแก
กิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยัง่ ยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
หลั ก ปฏิ บั ติ 5 ส ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ( Nurture Innovation and
Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลั ก ปฏิ บั ติ 7 รั ก ษาความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเป ด เผยข อ มู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
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หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแลให
องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหนําไปสูผ ล
(governance outcome) อยางนอย ดังตอไปนี้
(1) สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดโี ดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness
and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมสี วนไดเสีย
(ethical and responsible business)
(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (good corporate
citizenship)
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจ จัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาทีด่ วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซือ่ สัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงาน
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต
การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการอยางชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการปฏิบตั ิหนาที่ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2 : กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation
หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไป
เพื่อความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา
ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมนั่ ใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา
ปานกลางและ/ หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
กิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด
องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักที่กําหนดไว
หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
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หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน
เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและ
อัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรให
ดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ นาที่และจัดสรรเวลา
อยางเพียงพอ
หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี รอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของ
บริษัทยอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง
รวมทั้งบริษัทยอยและกิจการอื่นทีบ่ ริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย
หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัตหิ นาที่
ตอไปดวย
หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสาํ หรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยาง
สม่ําเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย
สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสม
ตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 4:สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการควรดําเนินการใหมนั่ ใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ ัดการใหญและผูบริหาร
ระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการควรเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและ
การดําเนินงานของกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจาํ นวน ความรู ทักษะ ประสบการณ
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 5: สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการควรใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธรุ กิจควบคูไ ป
กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมและสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกร
ไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (strategies) ของกิจการ
หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการควรจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมนั่ ใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีจ่ ะ
ทําใหบรรลุวตั ถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่
เกี่ยวของ
หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบัตหิ นาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อิสระ
หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัท
กับฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน
ขอมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม
สมควร
หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ านการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจน
และสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัตไิ ดจริง
หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหกจิ การมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความนาเชือ่ ถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอ
มูลสําคัญตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวของ
หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดวา
กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการ
คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหฝา ยจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูร บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ทีท่ ํา
หนาที่ในการสื่อสารกับผูถือหุน และผูม ีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยาง
เหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
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คณะกรรมการควรดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
คณะกรรมการควรดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป
อยางถูกตองและครบถวน

จึงขอใหบุคลากรทุกระดับของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย ทําความเขาใจและยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด

--รุงโรจน แสงศาสตรา-(นายรุงโรจน แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย
จรรยาบรรณ (Codes of Conduct)
ความหมาย “จรรยาบรรณ” (Codes of Conduct)
จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) หมายถึ ง ประมวลกฎเกณฑ ค วามประพฤติ ห รื อ ประมวลมารยาทของผู
ประกอบอาชีพนั้นๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม
1. ประมวล ความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
2. หลักความประพฤติที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics)
จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ
Ø มุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
Ø ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ
Ø ใหคนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ มีความสําคัญและจําเปนตอทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน เพราะเปนที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติดวยความดีงาม
1. แนวทางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
1.1 แนวทางจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1.1.1 เพื่อใหไดรับความชื่นชอบสูงสุดของผูบริโภค ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยผานทางตลาด
นัดกระเบื้อง ไดนาสตี้-ไทลทอป ที่มีสาขากระจายอยูทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ดวยคุณภาพของ
ดี ราคาถูก หาซื้องายและสะดวก มีของใหเลือกมากมายหลากหลาย ไดของทันที มีของตอเนื่อง
1.1.2 เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับโดยสมัครใจ
1.1.3 เพื่อรับผิดชอบสังคมทั้งในดานสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิ่งแวดลอม
1.2 แนวปฏิบัติ
o กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนผูที่มีหนาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและใหความสนับสนุนใหมี
การปฎิบัติตามจรรยาบรรณ ไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
o ผูมีหนาที่ตองรายงานความผิดหรือการกระทําที่เปนการลวงละเมิดตามที่ตนรูตอผูบังคับบัญชาและฝาย
บริหารระดับสูง หรือฝ ายตรวจสอบของบริษัททันที บริษัทจะรับเรื่องราวนั้นไวสอบสวนและเก็บเปน
ความลับ
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o ผูมีหนาที่ตองทําความเขาใจในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน มีการทบทวน
ความรู ความเขาใจอยางสม่ําเสมอ
o ผูมีหนาที่ตองใหความรูความเขาใจแกบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัท
o เมื่อมีขอสงสัย ใหซักถามหรือปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษํทกําหนดใหมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
o ผูมีหนาที่ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงแกบุคคลที่ไดรับมอบหมาย เมื่อการกลาวหาว ามี
การไม ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ และต อ งดํ า เนิ น การอย า งเป น ธรรมต อ ผู ถู ก กล า วหา ผู ก ล า วหาและ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ
o ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองประพฤติตนเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเสริมสราง
บรรยากาศการกํากับดูแลที่ดีในการปฏิบัติงาน
o เมื่อไดรับขอรองเรียน ผูมีหนาที่รับขอรองเรียนจะตองรวบรวมขอเท็จจริงดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูที่
เหมาะสมดําเนินการและรายงานใหผูที่มีอํานาจเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ดําเนินการประมวลผล กลั่นกรอง
ขอมูลและดําเนินการเพื่อระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กลาว ในกรณีที่เป นเรื่องสําคัญ
ผูรับขอรองเรียนจะตอ งสํา เนาใหสํ านั กงานตรวจสอบเพื่ อรายงานต อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตอไป เชน เรื่องที่กระทบตอฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง และภาพลักษณ หรือขัดแยง
กับนโยบายดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน
o คูมือจรรยาบรรณธุรกิจถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติงานและคูมือปฏิบัติงานของบริษัท
2. หัวขอเรื่องที่สําคัญ
2.1 การปฏิบัติตอกัน
2.2 การใหหรือรับทรัพยสิน
2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
2.4 การทําธุรกรรมกับภายในและภายนอก
2.5 สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดลอม
2.6 การจัดหา
2.7 การประชาสัมพันธ / การตลาด
2.8 การแขงขันทางการคา
2.9 การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
2.10 การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน
2.11 การดําเนินการดานการเมือง
2.1 การปฏิบัติตอกัน
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1.1 ผูถือหุน นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน
Ø สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุน
Ø สิทธิในการไดรับใบหุน
Ø สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน
Ø สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน
Ø สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม
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Ø สิทธิผูถือหุนเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษทั
ผานกรรมการอิสระโดยทุกๆขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอไป
2.1.2 พนักงาน บริษัทฯใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรที่มีคา และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุก
คนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร บริษัทฯไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อ
Ø สนั บ สนุ น และเสริม สร า งบรรยากาศการทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ สรา งสรรคสิ่ งใหมๆ เสริ ม สราง
ศักยภาพของพนักงานให พรอมสําหรับ การปฎิบัติ งานในต างประเทศ และรับมือกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวน
Ø ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึง
คาตอบแทนของพนักงาน
2.1.3 ลูกคา
Ø มุงมั่นที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา
Ø มุ ง มั่ น พั ฒ นาและรั ก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง จั ด ให มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการให
ขอเสนอแนะสินคา คําปรึกษา วิธีการแกปญหา และรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจอยางสูงสุดในสินคาและบริการ
Ø จัดใหมีโครงการจับสลากรางวัล เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา
2.1.4 คูคา
Ø ปฎิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตโดยยึดถือการปฎิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ
และคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด
Ø มีนโยบายในการสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา
2.1.5 คูแขงทางการคา
Ø ปฎิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต
Ø ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ ไมมีขอ
พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
2.1.6 เจาหนี้
Ø ปฎิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงและหนาที่ที่พึงมีตอเจาหนี้ เชน เจาหนี้ทางธุรกิจ
และสถาบันการเงิน เปนตน
2.2 การใหหรือรับทรัพยสิน
การใหหรือรับทรัพยสิน หรือสิ่งของ / ของขวัญ / ของที่ระลึก หรือประโยชนอื่นใด มีขอควรปฏิบัติดังนี้
· ไมเสนอหรือให ไมเรียกหรือรับ ทรัพยสินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของและการบริการหรือเพื่อเปนการกระทําหรือละเวนการกระทําที่ไมถูกตอง
· กอนการใหหรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก ควรตรวจสอบใหแนใจวาทําถูกตองตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัท
· สิ่งของหรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงานควรเหมาะสมตามโอกาสและควรมีราคาไมมาก
· หากจําเปนตองรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ดอง
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
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· แจงใหผูมาติดตอคาขายหรือธุรกิจอื่นทราบวา บริษัทไมมีนโยบายในการใหหรือรับทรัพยสิน
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
· หามพนักงานติดตอกับบริษัท หางรานเพื่อขอผลิตภัณฑหรือบริการมาใชเพื่อประโยชนสวนตัว
โดยไมเสียคาใชจายหรือราคาพิเศษ นอกจากไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ
2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
· พนักงานและผูเกี่ยวของกับบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ขัดผลประโยชนของบริษัท หรือ
อาจส ง ผลกระทบในการตั ด สิ น ใจใดๆ โดยความขั ด แย ง ทางผลประโยชน เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ
ผลประโยชนสวนตัวของพนักงานขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่
จะตองยึดถือประโยชนของบริษัท ภายใตความถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม
· ไมประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือ ลักษณะเดียวกันกับบริษัท
· ไมเปนหุนสวน หรือ ถือหุน หรือเปนผูบริหารในกิจการที่เปนการแขงขันหรือมีลักษณะเดียวกัน
กับ บริษัทฯและบริษัทในเครือ แตหากเลี่ยงไมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที
· กรณีเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือเหตุการณใดๆ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาพิจารณาทันที
· ไมแสวงหาประโยชนจากขอมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ตนรูเนื่องมาจากหนาที่และความรับผิดชอบ
· ขณะที่เปนพนักงานของบริษัท พนักงานจะไมทํางานหรือสัญญาวาจางทํางานกับบริษัทอื่น
· หลีกเลี่ยงการรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานเขาทํางาน เวนแตไดขออนุมัติเปนลายลักษณ
อักษรแลว
2.4 การทําธุรกรรมกับภานในและภายนอก
2.4.1 การทําธุรกรรมกับรัฐ
Ø ตองหลีกเลีย่ งการกระทําที่อาจจูงใจใหรัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการไมถูกตองเหมาะสม แต
การทําความรูจ ักหรือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทําได
Ø ดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา เมื่อตองติดตอกับเจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐ
Ø ปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศหรือทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการวาจางพนักงานของรัฐ ทั้งใน
กรณีวาจางมาเปนที่ปรึกษา หรือเปนพนักงานบริษัท โดยเงื่อนใขการวาจางตองเหมาะสมและ
โปรงใส
2.4.2 การทําธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก
Ø ตองดําเนินการดวยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไวอยางตรงไปตรงมา
Ø หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือทําใหเกิดความไมพอใจที่เปนสาระสําคัญ
กับบุคคลภายนอก
Ø หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจทําใหบริษทั เสื่อมเสียชื่อเสียง แมธรุ กรรมนั้นจะทําใหไดรับประโยชน
ทางธุรกิจก็ตาม
Ø การทําธุรกรรมตองคํานึงถึงมูลคา ราคา ที่เปนไปตามกลไกตลาด ไมเลือกปฏิบัตหิ รือกีดกันการ
ทําธุรกิจดวยวิธีการทีไ่ มชอบธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย
Ø หามแอบอางใชชื่อของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ หรือ พนักงาน ในการทําธุรกรรม
ที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท แมวาจะไมมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัท
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การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทฯ ใน กลุมบริษัทในเครือ
กลุมบริษัทในเครือ ประกอบดวยบริษัทยอย ซึ่งบริษัทเหลานั้นดําเนินธุรกิจที่ตองทําธุรกรรมระหวางกัน
เชน การบริการ การซื้อขาย การใหความชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางเทคนิคหรือ บุคลากร
ฯลฯ ดั ง นั้ น พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก คนต อ งคํ า นึ ง ถึ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ อ อกโดยหน ว ยงานรั ฐ
กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑและเงื่อนใขตางๆในแตละทองถิ่นที่ไดกําหนดไว
Ø ศึกษาหลักเกณฑ ขั้นตอน / ระเบียบและอํานาจดําเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกําหนด
กอนดําเนินการ
Ø เมื่อตองทําธุรกรรมระหวางกันตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบถึง หลักเกณฑ เงื่อนใข หรือ
ลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด
Ø การดําเนินธุรกรรมตางๆ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ และกระบวนการที่กําหนดไว
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
Ø หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูบังคับบัญชาหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททันที
2.5 สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดลอม
2.5.1 สุขภาพและความปลอดภัย ในฐานะของบริษัท ไมมีเรื่องใดที่สําคัญมากไปกวาการทํางานดวยความ
ปลอดภัย
Ø ต อ งตรวจสอบความพร อ มของสุ ข ภาพและร า งกายของตนเองก อ นปฏิ บั ติ ง านและไม
ปฏิบัติงานหากสุขภาพและรางกายไมพรอม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการ
ทํางาน
Ø รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน เมื่อพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติบริเวณสถานที่ทํางานที่อาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย
Ø ผูบังคับบัญชาในสายงานตางๆมีหนาที่กําหนด หรือเผยแพรแนวทางในการปองกั น และ
ควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใหกับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
Ø ใหความรวมมือในการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน
2.5.2 สังคมและสิ่งแวดลอม DCC มีกิจกรรมเพื่อสงเสริม ชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และ
มุงมั่นปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกคน โดย
Ø จัดกิจกรรม สนับสนุน ใหความชวยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมชุมชน
Ø ใหความรวมมือในการทํางานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆ ที่
จัดทําขึ้นเพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
Ø ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณตอง
ควบคุมดูแลไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกินกวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
Ø ใหความรวมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช
งานทั่วไปดวยวิธีที่ถูกตอง
Ø ใชทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ หรือวัตถุดิบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด
Ø ใหความรวมมือกับมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.6 การจัดหา

2.4.3
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· ตองดําเนินตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามระเบียบการจัดหาของบริษัทและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในการตัดสินตองคํานึงถึง ความสมเหตุสมผลทางดานราคา คุณภาพ และการบริการที่
ไดรับ
· ตองผานขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจัดหาและกระบวนการสรรหาจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
อยางเครงครัด หากไมไดดําเนินการตามระเบียบ วิธีการฯหรือไมผานหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
จัดหา ตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลของการจัดหานั้นไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
· ไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดหากับคูสัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตัวเอง เชน เปนครอบครัว ญาติ
สนิท หรือที่ตนเปนเจาของหรือหุนสวน
· ไมใชขอมูลที่ไดทราบอันเนื่องมาจากการจัดหาเพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูอื่นที่ไมเกี่ยวของ
· แจงผูขายใหปฏิบัติตามขอกําหนดในการจัดหาของบริษัทอยางเครงครัด ในกรณีที่ผูขายปฏิบัติ
ไมได ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาพิจารณาทันที
2.7 การประชาสัมพันธ / การตลาด
· การใชเครื่องมือการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ การตลาด เชน การโฆษณา การแสดงสินคา
(Road Show) ตองเปนไปตามความเปนจริง เหมาะกับสภาพแวดลอมและเปนธรรมกับทุกฝาย
· หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินคาหรือบริการของคูแขง
· ไมนําเสนอสิ่งที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางสังคม การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ เพศ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
· สงเสริมการนําเสนอเชิงบวก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอความรูสึกของสังคม
· ทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยาง
สม่ําเสมอ
2.8 การแขงขันทางการคา
บริษัทฯคาดหมาย ใหธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ดําเนินการแขงขันในตลาดอยางถูกตองตามกฎหมายและ
คงไวซึ่งจริยธรรม
· ประเทศสวนใหญจะมีกฎหมายหามไมใหมีพฤติ กรรมตอตานการแขงขัน กฎหมายเหลานี้บังคับ
ใชกับทุกคนในการปฏิบัติงาน การละเมิดกฎหมายและขอบังคับวาดวยการแขงขันอาจนํามาซึ่ง
ความเสียหายรายแรงตอพนักงานที่เกี่ยวของตัวธุรกิจนั้นและกลุมบริษัทฯ ทั้งหมด
· พนักงานตองไมมีสวนรวมในสัญญาใดๆ ที่ทําขึ้นกับคูแขงซึ่งมีการระบุถึง ราคา ตลาด หรือลูกคา
ในทางสมยอมกัน
· พนักงานตองตรวจสอบใหแนใจวา การประชุมใดๆที่ทําขึ้นกับคูแขงนั้น เปนไปตามจุดประสงค
ทางกฎหมาย เชน การประชุมของสมาคมการคาเพื่อหารือประเด็นที่ถูกตองตามกฎหมายฯ
· พนักงานควรไดรับอนุญาตจากกรรมการผูจัดการก อนที่จะเขารวมการประชุมใดๆ ก็ตามกับ
คูแขงควรเขาใจวาประเด็นใดที่สามารถและไมสามารถหารือรวมกันได
· ควรอานคําแนะนําดานกฎหมาย และควรมีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในเรื่องการ
กีดกันทางการคา
2.9 การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
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การประกอบธุรกิจในตางประเทศ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับตางประเทศจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับในแตละประเทศ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นประกอบดวย
· ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายการควบคุมการคา กฎหมายวาดวยการเขาเมือง เปนตน
· ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปนพลเมืองที่ดีในแตละทองถิ่น แตตองไมขัดกับจรรยาบรรณของ
บริษัท
· การจางแรงงานทองถิ่นตองปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานในแตละทองถิ่นกําหนดไว
· ปรี ก ษาผู บั ง คับ บั ญชาหรือ ที่ ป รึก ษากฎหมายของบริษั ท เมื่ อ เห็ น ว า ธุ รกรรมอาจขั ดแยงกับ
วัฒนธรรม กฎหมายทองถิ่นหรือ กฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ
· รายงานตอผูบังคับบัญชา ถึงผลการดําเนินธุรกิจที่อาจเปนปญหากับกฎหมายตางประเทศนั้น
อยางตอเนื่อง
2.10 การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน
พนักงานและผูเกี่ยวของ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสินตางๆของบริษัท โดย
· หามพนักงานใชผลิตภัณฑ อุปกรณและสิ่งของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว นอกจากไดรับ
อนุญาตจากผูมีอํานาจ และ ไดจายตามราคาที่สมควร
· พนักงานสามารถใชทรัพยสินและขอมูลของบริษัท ใหไดประโยชนกบั บริษัทอยางเต็มที่ และ
ดูแลมิใหสูญหายหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
· ตองไมใชขอมูลที่เปนความลับของบริษัทในลักษณะทีไ่ มเหมาะสม ไมวาจะเพื่อผลประโยชน
สวนตัวหรือเพื่อสรางขอไดเปรียบที่ไมเปนธรรมใหกับบุคคลที่สาม
2.10.1 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
Ø พนักงานทุกคนมีหนาที่ บันทึก และรายงานขอมูลตางๆ อยางถูกตองตามขอเท็จจริง
Ø รายงานสถานภาพดานการเงินและผลประกอบการดวยความถูกตองและซื่อสัตย
Ø จัดเก็บรักษาขอมูลอยางระมัดระวัง และงายตอการเรียกใช โดยขอมูลที่เปนความลับจะตอง
ไดรับการดูแลดวยวิธีการเฉพาะตามที่กําหนดไวแตละระดับ ตามชนิดหรือประเภทของขอมูล
Ø เมื่อถึงเวลาตองทําลาย พนักงานที่เกี่ยวของดูแลจัดการใหมีการทําลายที่เหมาะสม ถูกตอง กับ
ขอมูลแตละประเภท
2.10.2 การใช และ การดูแลรักษาขอมูลอิเลคทรอนิคส
Ø บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดหา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งหมดตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของพนักงาน พนักงานจะตองไมติดตั้ง ปรับแตง เปลีย่ นแปลงคาตางๆของระบบ
คอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
Ø พนักงานตองปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ดกําหนดไว เพื่อ
ประโยชนของบริษัทเทานั้น ไมใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนหรือเพื่อประโยชนทางการเมือง
Ø ไมใชอุปกรณ คอมพิวเตอร ขอมูลอิเลคทรอนิคสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไปในทางที่
กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ตอผูอื่น หรือตอศีลธรรมอันดีของสังคมไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยออม
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ปกปอง ดูแลรักษาอุปกรณอิเลคทรอนิคสและเทคโนโลยีตางๆ จากการใชงานโดยไมไดอนุญาต
เก็บรักษา และไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาระบบสารสนเทศของบริษัท
ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทําซ้ําซอฟแวรตองไดรับอนุมตั ิจากบริษัทเทานั้น
บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคส ขอมูลอิเลคทรอนิคส และเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เชน การรับสงขอมูล การเก็บขอมูล โดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาต
2.10.3 การใชและการดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญา
Ø บริษัท ถือวาทรัพยสินทางปญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิชสิทธิ์ เครื่องหมายทางการ
คา ความลับ องคความรู หรือขอมูลอื่นใด เปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัท โดยตองปกปองดูแล
รักษา
Ø บริษัทไมอนุญาตใหพนักงานใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรซอฟแวรที่ไมถูกกฎหมาย
2.10.4 การซื้อขายหลักทรัพย และการใชขอมูลภายใน
ขอมูลตางๆที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ฯ หรือขอมูลที่หากมีการเปดเผย
ออกไปแลวจะทําใหบริษัทเสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเปนขอมูลที่เปนความลับและมีความสําคัญ
Ø พนั ก งานไม ส มควรเป ด เผยข อ มู ลความลับ ของบริ ษั ท ข า วสารของบริ ษั ท ให ต อ บุ ค คลที่ไ ม
เกี่ยวของ เวนแตเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายระบุ
Ø การเปดเผยขอมูลตองทําโดยผูที่มีอํานาจตัดสินใจ เวนแตไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจในการ
เปดเผยขอมูล
Ø ขอมูลที่ไ มไดเผยแพรตอสาธารณะถือเปนความลับของบริษัท ตองไมซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯหรือ บริษัทที่เกี่ยวของเมื่อทราบขอมูลที่ยังไมเปดเผย
Ø ไมใหคําแนะนําในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ฯ เวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ การ
งานที่ไดรับมอบหมาย
2.11
การดําเนินการดานการเมือง
· บริษัทฯวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนพรรคการเมือง
พรรคหนึ่งพรรคใด หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจทางการเมือง
· พนักงานตองไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองที่เปนความสนใจสวนตัวในระหวางชั่วโมง
การทํางานของบริษัทหรือโดยใชทรัพยากรของบริษัท (เชน อีเมล โทรศัพท) โดยไมไดรับอนุญาตจากผู
มีอํานาจ
· ไมใชงบประมาณของบริษัทฯในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหนาที่ทางสังคม โดยไมไดรบั
อนุญาตจากผูมีอํานาจ
· บริษัทตระหนักและใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมือง เชน การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งหรือการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter)
วัตถุประสงค
คณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบตอผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ และกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เปนผูใหความเห็นชอบใน
การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท พรอมทั้งจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว เพื่อใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืน
โครงสรางและการแตงตั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่น จํานวนไมนอย
กวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมี
คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด และมีกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และตองไมต่ํากวา 3 คน
2. ผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ใหคณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท
4. การแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
จะตองมีความโปรงใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
5. กรรมการบริษัทฯ ตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ได
2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เ กี่ยวของ รวมทั้ง
ตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผู
ถือหุน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3. กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไม เกิน 5 บริษัท แตทั้งนี้ในการเปน
กรรมการดังกลาว ตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ และตองเปนไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. กรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน
และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให
ความเห็นอยางเปนอิสระได
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วาระการดํารงตําแหนง
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่ สุดกับสวน 1 ใน 3 อนึ่ง
กรรมการที่ออกตามวาระ ชอบที่จะไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการไดอีก หากที่ประชุมไดเลือกเขาดํารงตําแหนง
ใหมอีกครั้ง
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่ จ ะได รั บ ความไว ว างใจให บ ริ ห ารจั ด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป น ผู ถื อ หุ น ตามที่ กํ า หนดไว ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนตําแหนง
- ศาลมีคําสั่งใหออก
กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกคนใดคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่วาง เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขามาแทน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็ นชอบ
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท
2. การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิ ดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยาง
ชัดเจนเพื่อใหเกิดการถว งดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหค วาม
เห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการจะมีหนาที่
ในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงาน ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่
มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย
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4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหพนักงานทุกคนมีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ รวมกัน ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้ง
การกําหนดอํานาจการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไวอยางชัดเจน โดยบริษัทใชการ
ตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การกํากับดูแลกิจการ และเปนที่ปรึกษาในดานระบบงานเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของตนเอง
5. ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท ฯได มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาการประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหนวยงาน
ทั้งองคกร จัดอันดับความเสี่ยงกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผูรับผิดชอบจัดใหมีมาตรการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ ยอมรับได คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความ
เสี่ยงในโครงการสําคัญที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อใหมีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิดและมั่นใจไดวา
ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
6. การประชุมคณะกรรมการ กําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจํา อยางนอยทุกไตรมาสและเพื่อใหกรรมการ
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป
และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับ ทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
7. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
8. การพัฒนากรรมการและผูบริ หาร บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งกําหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได
มีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พรอมทั้ง ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่องตอกัน
การประชุม
1. บริษัทฯ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ไมนอยกวา 6 ครั้งตอป) และ
กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาวลวงหนา
2. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารรวมกันพิจารณาในการกําหนดวาระการประชุม
3. จัดใหมีการสงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการลวงหนาอยางนอย 7
วันกอนวันประชุม เพื่อใหมีเวลาพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ
4. กําหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมครบองคประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสาคัญๆ เชน การไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่มีผลกระทบสําคัญตอบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
กําหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เปนตน
5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา ตองออกจากที่ประชุมกอนเริ่มพิจารณาใน
วาระนั้น ๆ
6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สาคัญอื่น ๆ หากมีขอสงสัย กรรมการอื่นและฝายจัดการตองดําเนินการเพื่อตอบขอสงสัยนั้น
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7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผูไดรับมอบหมาย ตองจัดทํารายงานการประชุมใหครบถวนสมบูรณภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว
องคประชุม
จํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้นตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไมนับจํานวนกรรมการที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติดังกลาว
อยูแลว การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกา
กับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งชวยใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหวางปที่ผานมา
พรอมกับนาผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป

ลงชื่อ

--รุงโรจน แสงศาสตรา-(นายรุงโรจน แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัทฯ ไดกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศไวตั้งแต วันที่ 28 ตุลาคม 2551 ปรับปรุงเพิ่มครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ปรับปรุงเพิ่มครั้งที่ 2 ซึ่งเปนฉบับปจจุบนั ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยแสดงใหเห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปรงใส
ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
จึ ง ออกข อ กํ า หนดวา ดวย “วั ต ถุ ป ระสงค ขอบเขตอํ านาจหน าที่ และความรับผิด ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
2. โครงสรางของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน คณะกรรมการบริษัทฯเปนผู
แตงตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” โดยพิจารณาจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและประสบการณ รวมทั้ง
เวลาที่จะทําหนาที่เปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน
จะตองเปนบุคคลที่มีความรู และประสบการณที่เกี่ยวของกับบัญชีหรือการเงิน
3. วาระการดํารงตําแหนง
· คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เริ่มนับตั้งแตวันที่แตงตั้ง และกรณี
หมดวาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได
· คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน หากลดลงจนนอยกวา
จํานวนดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบตองติดตามใหมีการแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่กําหนด
ภายใน 3 เดื อ น นั บ แต วั น ที่ ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบที่ เข าดํ ารงตํ าแหน ง แทนนั้น จะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน
· กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงตอเมื่อ
- ครบตามวาระ
- ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ
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ลาออก
ถูกถอดถอน
ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตในความผิด
ที่กระทําดวยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
- เปนบุคคลลมละลาย
- เสียชีวิต
· คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต ง ตั้ง บุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบั ติต ามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ เหมาะสมเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ
บริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน ของผูถือหุน
-

คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
4.1 กรรมการอิสระจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 1 ของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัด
ไมใหเกินรอยละ 0.5
4.2 กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันไดที่รับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
4.3 กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
4.4 กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคู สมรสของบุตร เจาหนาที่บริหาร
ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4.5 กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู
ถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
4.6 กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทที่เกี่ยวของ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมไ ดเปนหรือเคยเปนผู ถือหุนที่มีนัย ผูมี
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อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
4.7 กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
4.8 กรรมการอิสระจะตองไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแข งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4.9 กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไ มสามารถใหความเห็นอยางเปน อิสระเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
5. ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่ เ หมาะสมและมีประสิท ธิ ผล และพิ จ ารณาความเป นอิ สระของหน วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแต งตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบ ริษั ทปฏิบั ติตามกฎหมายวา ดว ยหลักทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง หรือเลิกจาง บุคคลซึ่งมี ความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขาประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
6.1
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
6.2
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6.4
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
6.7
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (charter)
6.8
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. สอบทานใหมั่นใจว าผูบริห ารและพนั กงานทุก คนรั บทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
รวมทั้ง นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น ที่บริษัทไดจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6.6

6. สิทธิและอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 กําหนดใหมีระบบการควบคุม และแนวทางการตรวจสอบภายใน สอบทานเกี่ยวกับการควบคุม และ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประเมินผลของการตรวจสอบภายใน โดยใหมีการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีและฝายตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบวา มีธุรกรรมใดๆ ที่มีการเกี่ยวโยงกัน หรือมีความขัดแยงในผลประโยชน หรือมีความเสี่ยงที่
สําคัญตอประโยชนของบริษัทฯ การเสนอแนะ การปองกัน และการลดความเสี่ยง
6.3 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ อันเปนนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานใหเสนอรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทําการแกไขโดยเร็ว เชน
Ø รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
Ø มีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือบกพรองที่สําคัญ ในระบบควบคุมภายใน
Ø พบการฝาฝนไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ กฎหมายที่เกี่ยวของ
Ø ตรวจสอบคาใชจาย และ ทรัพยากร วาไดมีการใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา แผนงาน
ความเคลื่อ นไหวของสิน คา การผลิต การบํ า รุง รัก ษา เกี่ ย วกั บ การผลิตใหมี ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลดวยความปลอดภัย และไมกระทบสิ่งแวดลอมตอชุมชนและสังคม
6.4 ตรวจสอบและสอบทานเกี่ยวกับทรัพยสินของบริษัทฯวามีอยูจริง
6.5 เสนอความเห็นตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อการดําเนินการตามขอกําหนดนี้ หรือ เสนอแนะ ความ
คิดเห็นอื่นๆ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
--รุงโรจน แสงศาสตรา-(นายรุงโรจน แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กฎบัตรของสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน
กฎบัตรฉบับนี้จัดทําโดยกลุม บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝาย
บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่จะทําใหงานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร
วัตถุประสงค
เพื่อการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษาใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลที่มีประโยชนตอการตัดสิน ใจของผูบริหาร
รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบงานดานตรวจสอบภายในขององคกร รายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร ภายในเดือน มกราคม ของปถัดไป โดยมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. สอบทานและรายงานความถูกตองและความครบถวนของขอมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการปฏิบตั ิงาน การ
ประเมินและการวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานและการรายงาน วาไดมีการปฏิบตั ิที่สอดคลองกับ
นโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิน รวมถึงการทดสอบวาทรัพยสินนั้นมีอยูจริง และมีการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคกร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและสม่าํ เสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบริหาร
อํานาจ
1. ผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน
2. ผูต รวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเขาทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆขององคกร รวมทั้งหนังสือ บัญชี
และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโตตอบ และรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
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3. ผูตรวจสอบภายในสามารถขอใหผรู ับตรวจใหขอมูลและคําชี้แจงในเรื่องที่ทําการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหนวยงานตางๆ ขององคกรเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาไดมีการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย
เปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงใหคําแนะนําแนวทางที่จะ
สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น ตลอดจนติดตามวาไดมีการพัฒนาปรับปรุงตามคําแนะนํา
หรือไม
2. เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ ผูจดั การฝายตรวจสอบภายในตองจัดใหมีการประชุมปดงานตรวจสอบรวมกับ
ผูบริหารหนวยงานที่รับตรวจ เพื่อชี้แจง หรือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอบกพรองที่
ตรวจสอบ รวมถึงมาตรการแกไขปรับปรุงกอนจะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ
3. รายงานผลการตรวจสอบตองทําเปนลายลักษณอักษร อธิบายถึงวัตถุประสงค ขอบเขตของการตรวจสอบ
ขอบกพรอง ที่ตรวจพบและขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง
4. ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และติดตอประสานงาน
กับผูรับตรวจ ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
5. ผูบริหารฝายตรวจสอบภายในตองพัฒนาบุคคลากรที่ทําหนาทีต่ รวจสอบใหมีความรูความสามารถและประสบการณ
เพียงพอในการที่จะดําเนินการตรวจสอบเรื่องตางๆ
6. ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคณ
ุ ธรรม วางตัวเปนกลาง มีมนุษยสมั พันธที่ดี รูจัก
กาลเทศะ มีทัศนคติที่ดตี อเพื่อนรวมงาน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557
--รุงโรจน แสงศาสตรา-(นายรุงโรจน แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการ
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เอกสารแนบ 6 : ขอมูลอื่นๆ
v สรุปการเปดเผยขอมูลผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2563
รายการที่
วันที่/เวลา
หัวขอขาว
1
03/01/2563 17:11 แจงการเปลีย่ นแปลงของ CFO/ ผูค วบคุมดูแลการทําบัญชี
แจงผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
2
14/01/2563 13:16
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
3
18/02/2563 19:08 งบการเงินรายป 2562 (ตรวจสอบแลว)
4
18/02/2563 19:10 สรุปผลการดําเนินงานของบจ. ประจําป (F45)
5
18/02/2563 19:11 ชี้แจงผลการดําเนินงาน ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
แจงมติสําคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับกําหนดการ
6
18/02/2563 19:23 จายเงินปนผล และการกําหนดวันและวาระการประชุมใหญสามัญผูถ ือหุน ประจําป
2563
7
18/02/2563 19:27 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1
การเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ผานทางเว็บไซตของ
8
19/03/2563 17:13
บริษัทและการสงคําถามลวงหนา
แจงมติคณะกรรมการใหเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และอนุมตั ิการ
9
30/03/2563 17:21
จายเงินปนผลระหวางกาล
10
30/03/2563 18:11 แจงมติคณะกรรมการ อนุมตั ิการจายเงินปนผลระหวางกาล
11
01/04/2563 17:01 กําหนดการใชสิทธิของ DCC-W1 ครั้งที่ 2
12
05/05/2563 12:53 การแตงตั้งผูส อบบัญชี
13
05/05/2563 12:55 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแลว)
14
05/05/2563 12:57 สรุปผลการดําเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15
05/05/2563 12:58 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
แจงมติสําคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2563 และประกาศจายเงิน
16
05/05/2563 13:04
ปนผล
แจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และงดการจายเงินปนผล
17
05/05/2563 18:01
ประจําป 2562
18
11/05/2563 12:58 แบบรายงานผลการใชสิทธิของ DCC-W1 (F53-5)
แจงอัตราการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดผลการดําเนินงานไตรมาสที่
19
11/05/2563 13:00
1/2563
20
11/05/2563 13:00 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1
21
15/05/2563 07:04 หุนเพิ่มทุนของ DCC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป2563บนเว็บไซต และการ
22
28/05/2563 12:58
สงคําถามลวงหนา
23
30/06/2563 17:08 แจงมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
24
10/07/2563 12:56 แจงเปดเผยรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
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10/08/2563 12:43 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแลว)
10/08/2563 12:44 สรุปผลการดําเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแลว)
10/08/2563 12:45 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
แจงมติสําคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2563 และประกาศจายเงิน
10/08/2563 12:46
ปนผล
10/08/2563 12:47 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1
19/08/2563 17:09 มติจายเงินปนผลระหวางกาล (แกไขวันจายเงินปนผล)
31/08/2563 17:06 การลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มในบริษทั ยอย
09/09/2563 17:38 แจงการเปลีย่ นแปลงของ CFO
ขอเชิญผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เปนการ
30/09/2563 13:13
ลวงหนาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ
04/11/2563 13:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแลว)
04/11/2563 13:18 สรุปผลการดําเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแลว)
04/11/2563 13:18 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
04/11/2563 13:19 มติจายเงินปนผลระหวางกาล
04/11/2563 19:46 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1
09/11/2563 18:06 แจงการลาออกของกรรมการ และการแตงตั้งกรรมการบริษัท
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 5-6

แบบ 56-1 ประจําป 2563

แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบัญชี
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
รายการที่
ชื่อบริษัทผูจาย
1

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค

นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน

บจก.กรินทร ออดิท

คาสอบบัญชี
(บาท)
1,838,000

2

บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้

นายเจษฎา หังสพฤกษ

บจก.กรินทร ออดิท

557,000

3

บมจ.โรแยล ซีรามิค
นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน
อุตสาหกรรม
บจก.โรแยล เอเซีย บริคแอนด นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน
ไทล
รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

บจก.กรินทร ออดิท

1,040,000

บจก.กรินทร ออดิท

31,000

4

ชื่อผูสอบบัญชี

สังกัด

3,466,000

คาบริการอื่น (non-audit fee)
สําหรับคาบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ขอมูลขางตน
þ ถูกตองครบถวนแลว ทั้งนี้ ขาพเจาขอยืนยันวาไม มีขอมูลการใหบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานัก
งานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด ที่ขาพเจา
ทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตนไมถูกตอง
q ไมครบถวน กลาวคือ ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลทั้งหมดในแบบฟอรมนี้แสดงคาตอบแทนสอบบัญชีและ
คาบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจา สังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ขาพเจา และสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวที่ถูกตองครบถวน
ลงชื่อ

--กรรณิการ

วิภาณุรัตน--

(นางสาวกรรณิการ วิภาณุรตั น)
สังกัด บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
ผูสอบบัญชีของกลุม บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทไนเครือ
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