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สวนท่ี 1 : การประกอบธุรกิจ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

          

1 สิงหาคม 2532 วันเร่ิมกอต้ัง 

3 มกราคม 2535 เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9 มีนาคม 2537 จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน 

มกราคม 2538 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 280 ลานบาทเรียกเก็บเต็มมูลคาหุนละ 10 บาทจํานวน 272 ลานบาท 

ปลายป 2540 กลุมผูถือหุนและกรรมการของ บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิต
กระเบ้ืองเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกลเคียงกัน  ไดประมูลซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

จํานวน 14.9 ลานหุน หรือคิดเปน รอยละ 54.82 ของทุนท่ีชําระแลว จากผูถือหุนรายใหญซ่ึง
เปนบริษัทเงินทุนแหงหน่ึง และไดปรับปรุงเคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดี มีสีสรรสวยงาม รวมท้ังปรับเปลี่ยนนโยบายดานการตลาดโดยเนนการ
กระจายสินคาสูผูบริโภคใหมากข้ึน 

ปลายป 2543 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 408 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 40.8 ลานหุนมูลคาหุนละ 

10 บาท เพ่ือนําเงินทุนเพ่ิมทุนไปลงทุนขยายกําลังการผลิตโดยการซ้ือหุนสามัญของ  บริษัท 

ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน)จากผูถือหุนเดิมท้ังหมด ทําใหบริษัทฯ มีโรงงานของ บริษัท 
ไทลทอป อินดัสตรี้  จํากัด(มหาชน) เพ่ิมข้ึนอีก 1 แหง โดยปจจุบันบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญ
ของ บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 96.83 และ ไดแตกมูลคาหุน
เหลือหุนละ 1.00 บาท จํานวน 408 ลานหุน   

ปลายป 2548 เพ่ือทําตลาดขายปลีกเองในรูปตลาดนัดกระเบ้ืองฯ โดยผาน 3 บริษัทจัดจําหนาย คือ บริษัท 
พิค แอนด เปย จํากัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวด เซรามิค จํากัด ซ่ึง
บริษัทไดเขาไปลงทุนถือหุนมากกวา 97%   ทําใหบริษัทใกลชิดกับลูกคามากข้ึน รูความตองการ
และแนวทางการเลือกซ้ือกระเบ้ืองของลูกคา และไดนําขอมูลมาปรับปรุงสินคาและการบริการ 

ทําใหสามารถขายสินคาไดมากข้ึน  

กลางป 2557 บริษัทไดปรับโครงสรางองคกรโดยการรับโอนกิจการท้ังหมดจาก บริษัทจัดจําหนายท้ัง 3 แหง 
คือ บริษัท พิค แอนด เปย จํากัด บริษัท เมืองทอง เซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวด 
เซรามิค จํากัด ซ่ึงบริษัทไดเขาไปลงทุนถือหุนมากกวา 97% มีผลใหบริษัทเหลือบริษัทยอยเพียง 
1 แหง คือ บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) 

ปลายป 2557 เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของหลักทรัพย บริษัทไดเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุน (Par Value) 

โดยแบงเปนหุนสามัญ 4,080 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนเทาเดิมคือ 
408 ลานบาท 
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กลางป 2558   บริษัทไดเพ่ิมทุนจาก 408 ลานบาทเปน 652.8 ลานบาท จากการจายหุนปนผลในอัตรา 5 หุน
เดิมตอ 3 หุนใหม ทําใหมีหุนสามัญเพ่ิมจาก 4,080 ลานหุนเปน 6,528 ลานหุน มูลคาหุนละ 
0.10 บาท 

กลางป 2559 บริษัทไดลดทุนจดทะเบียน จาก 652,800,000 บาท เหลือ 652,799,395.80 บาท เทากับทุน
จดทะเบียนท่ีชําระแลว ของหุนสามัญจํานวน 6,527,993,958 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 

ป 2560 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2560 อนุมัติใหกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 5 ทาน เขาเปนกรรมการและผูบริหารของ บริษัท โรแยล ซีรา
มิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน มีผลหลังผานมติท่ีประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2560 ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ในวันท่ี 28 

เมษายน 2560 และ อนุมัติใหทําสัญญารับจางบริหารจัดการธุรกิจ อายุสัญญา 1 ป (วันท่ี 2 

พฤษภาคม 2560 ถึง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561) และไดรับการบอกยกเลิกสัญญาดังกลาว มีผล
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560และเน่ืองจากมีกรรมการรวมกันและมีอํานาจควบคุมในการบริหาร
จัดการ จึงตองจัดทํางบการเงินรวม โดย เสมือน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) เปนบริษัทยอยต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนไป 

ป 2561 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (DCC-W1) จํานวน 
2,611,197,583 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ใน
อัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา โดยมีกําหนดการใชสิทธิ
ปละ 1 คร้ัง คือ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และวันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึง
จะตรงกับวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการให
เลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิ
ดังกลาว) 
บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรองใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ จาก หุนสามัญ
จํานวน 6,527,993,958 หุน เปน จํานวน 9,139,191,541 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท โดยมี
ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว จํานวน 6 ,527,993,958 หุนมูลคาหุนละ 0.10 บาทเปนเงิน 
652,799,395.80 บาท 

8 พฤษภาคม 2562   มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังแรก จํานวน 703,438,699 หนวย ซ้ือหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 703,438,699 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท คิดเปน 70 ,343,870 
บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพ่ิมจาก 652,799,396 บาท เปน 723,143,266 บาท บริษัท
จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2562 

15 ตุลาคม 2562 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  อนุมัติให DCC 

เขาซ้ือกิจการของ RCI โดยการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ท้ังหมดของ RCI โดยสมัครใจ 
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(Voluntary Tender Offer) จากผูถือหุนทุกรายของ RCI ระหวางวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 ถึง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 รวม 25 วันทําการ จํานวน 578,829,365 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
93.84 ของหุนท่ีออกและชําระแลวท้ังหมดของ RCI ในราคาเสนอซ้ือ 4.00 บาทตอหุน คิดเปน
มูลคารายการเทากับ 2,315.32 ลานบาท  
การเขาซ้ือกิจการของ RCI ขางตน มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 
เน่ืองจากท้ังบริษัทฯ และ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน และ
กระเบ้ืองบุผนังชนิดตาง ๆ ซ่ึงปจจุบัน RCI จําหนายผลิตภัณฑเซรามิคสวนใหญใหแก DCC 

ในขณะท่ีท้ังบริษัทฯ และ RCI มีกลุมผูถือหุนใหญและกรรมการรวมกัน ซ่ึงเปนเหตุใหบริษัทฯ 
และ RCI มีโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางการจัดการท่ีซ้ําซอนกัน  

25 พฤศจิกายน 2562 ผลของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ RCI ไดจํานวน 485,572,024 หุน เปนเงิน 
1,942.29 ลานบาท หรือรอยละ 78.72 รวมกับท่ี DCC ถือไวแลวจํานวน 38,010,000 หุนหรือ
รอยละ 6.16 ดังน้ัน DCC ถือหุนใน RCI หลังทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ท้ังหมดจํานวน 
523,582,024 หุน หรือรอยละ 84.88  

8 พฤษภาคม 2563   มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังท่ีสอง จํานวน 967,509,538 หนวย ซ้ือหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 967,509,538 หุน ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิด
เปน 96,750,953.80 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพ่ิมจาก 723,143,265.70 บาท เปน 
819,894,219.50 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

31 สิงหาคม 2563 DCC ซ้ือหุนสามัญของ RCI ไดเพ่ิมจํานวน 43,110,000  หุน ในราคา 4.00 บาทตอหุน จากผู
ถือหุนรายยอยของ RCI รวมเปนเงินท้ังสิ้น 172,440,000 บาท (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสน
สี่หม่ืนบาทถวน) คิดเปนรอยละ 6.99   การลงทุนซ้ือหุนสามัญขางตน ทําให DCC มีสัดสวนใน 
RCI เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 91.87 จากเดิมท่ีมีอยูรอยละ 84.88 

   

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระเบ้ืองเซรามิคและรับซ้ือ
สินคาท้ังหมดท่ีผลิตจาก บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) ในราคาขายสงมาจัดจําหนาย รวมท้ังสั่งซ้ือ กาวยาแนว 
กาวซิเมนต  และบัวกาบกลวย  รวมท้ังรับซ้ือสินคาจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) มาจัดจําหนาย
ผานสาขาท่ัวประเทศของบริษัท และสงไปขายยังตางประเทศ เชน บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย มัลดีฟสมอริเชียส เมียนมาร  
นิวซีแลนด ฟลิปปนส เปนตน   

บริษัทถือหุนโดยคนไทยรอยละ 93.39 และโดยชาวตางประเทศรอยละ 6.61 (ปดสมุด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) 
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1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม แผนงานและกลยุทธ ขององคกร 

วิสัยทัศน (DCC Group Vision) 

 

“ เปนผูนําดานกระเบ้ืองเซรามิค โดยมีสาขาท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย ” 

พันธกิจ (DCC Group Mission) 

 

ตอประเทศ เปนองคกรสรางสรรคระบบการผลิตท่ีมีคณุภาพระดับ
มาตรฐานสากลและมีตนทุนตํ่าเพ่ือใหบริการสินคาดีในราคา
ประหยัด 

ตอลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาหลากหลาย โดยผานสาขาท่ี
กระจายอยูท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทยดวยคุณภาพดีราคาถูก หา
ซ้ืองายและสะดวก  มีของใหเลือกมากมายหลากหลาย  ไดของ
ทันที มีของตอเน่ือง 

ตอผูถือหุน มุงสรางผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน 

ตอ
พนักงาน 

ใหความมั่นคงแกพนักงาน  มีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  
พัฒนาทักษะพนักงาน  พัฒนาความสามารถหลัก  ปลูกฝง
วัฒนธรรมขององคกร พัฒนาระบบเครือขาย 

ตอคูคา ยึดถือความเปนธรรมตอคูคา 

ตอสังคม ยึดมั่นในความรับผดิชอบตอสังคม 
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คานิยมขององคกร (DCC Group Values) 

D Differentiation    การสรางความแตกตาง  
C Cost Leadership   เปนผูนําดานตนทุนตํ่า  
C Continuous Improvement  การปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง  
T Total Management System  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
T Trustworthy Product Quality ความคุมคา คุมราคา  
O On Time Delivery   การสงมอบสินคาตรงเวลา  
P Profit, People, and Planet  กําไร, สังคมและสิ่งแวดลอม  

 

 

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานและกลยุทธในป 2564 

ในป 2564 บริษัทฯ วางเปาหมายในการดําเนินงาน 3 สวนใหญๆ  ดังน้ี 

1. เพ่ิมสัดสวนยอดขาย  พัฒนากระเบ้ืองปูพ้ืนขนาดใหม คือ กระเบ้ืองปูพ้ืนขนาด 60x120 ซม. และ  80x80 ซม. 

ตอเน่ืองจากป 2563 ซ่ึงสามารถแขงขันดานราคากับกระเบ้ืองนําเขาจากจีนไดในราคาท่ีถูกกวา  

2. ลดงบประมาณรายจายลงทุน โดยยังไมมีการลงทุนเพ่ิมในการสรางสาขาใหม เน่ืองจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเนนพัฒนาสาขาท่ีกําลังกอสรางและมีอยูในปจจุบัน ตอเน่ืองจากป 2563 เพ่ิมลูกคาพ้ืนท่ีใหเชา  
เพ่ือใหเปนจุดศูนยกลางในการบริการลูกคา แผนการปรับปรุงภาพลักษณจึงยังเปนหน่ึงในแผนงานท่ีสําคัญ โดย

1. ลงพ้ืนท่ีจริง รับรูของจริง 
2. พ่ึงพาตนเอง พัฒนาทักษะ 

3. ใชจายคุมคา ลดความสญูเปลา 
4. ใสใจคุณภาพ ตรวจสอบทุกข้ันตอน 

5. ทํางานเปนทีม ชวยเหลือเก้ือกูล 

6. ทํางานสอดคลอง สงเสริมซ่ึงกัน 

7. ไมปกปดความผิด ไมปดความรับผิดชอบ 

8. ความรูตอยอด ถายทอดถึงกัน 

9. ชวยคิดสรางสรรค ปรับปรุงตอเน่ือง 
10.ความเห็นแตกตาง ทางเลือกมากข้ึน 

11.ทํางานปลอดภัย ปองกันตนเอง 
12.สงเสริมคนดี ขจัดคนเลว 

13.ควบคุมความเสี่ยง เลี่ยงความสูญเสีย 
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จะปรับปรุงสภาพแวดลอมของสาขา ปรับพ้ืนท่ีใหโลงสะดวกสบาย มีพ้ืนท่ีจอดรถกวางขวาง ทันสมัยดึงดูดลูกคา 
รวมถึงติดเคร่ืองปรับอากาศในบางสาขา ทําใหลูกคาท่ีเขามาใชบริการสามารถใชเวลาเลือกซ้ือของไดนานและ
สะดวกสบายมากข้ึน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุกระดับ  ตอเน่ืองจากป 2563 สงเสริมโอกาสในการเรียนรู การ
พัฒนาพนักงานทุกระดับใหเปนคนดี คนเกง กระตุนใหมีความพรอมในการเรียนรูอยางตอเน่ือง ท้ังเปนการ
เสริมสรางทักษะ  รวมถึงการเรียนความรูใหมเพ่ือใหปรับตัวทันกับแนวโนมการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
โดยบริษัทจัดการอบรมความรูใหแกพนักงานทุกระดับ ต้ังแตพนักงานไดเขามารวมงานกับบริษัท เบ้ืองตนจะ
ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบริษัท วัฒนธรรม
องคกรและขอมูลในการทํางานเบ้ืองตน รับทราบระเบียบตางๆ เพ่ือการอยูรวมกัน เพ่ือใหพนักงานใหมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางาน ซ่ึงจะสงผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกรโดยรวม 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ ในรอบป 2563 
 

สวนของโรงงาน 

การปรับเปลี่ยนสายการผลิต 

บริษัทใหความสําคัญตอกระบวนการผลิตและตนทุนการผลิต ในป 2563 ทางบริษัทไดเริ่มดําเนินการใชสายการผลติท่ีไดทําการ
ติดต้ังใหม สงผลใหทางบริษัทมีกําลังการผลิตกระเบ้ืองขนาดใหญสูงข้ึน และยังสงผลการประหยัดพลังงานกาซธรรมชาติใน
สายการผลิตใหมน้ี เม่ือเทียบกับสายการผลิตเดิมท่ีใชเทคโนโลยีเกา 
 

การผลิตกระเบ้ืองเซรามิคขนาดใหญ 
จากเดิมกระเบ้ืองเซรามิคขนาดใหญ อาทิเชน ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ตองพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศเปน
สวนใหญ ทางบริษัทไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลติเพ่ือรองรับการผลิตกระเบ้ืองขนาดใหญ โดยทางบริษัทไดเร่ิม
ผลิตและจัดจําหนายกระเบ้ืองเซรามิคขนาดใหญ ในรอบป 2563 ท่ีผานมา 
 

การผลิตกระเบ้ืองเซรามิคระบบพิมพแบบดิจิตอล (Digital Printing) 

เพ่ือเพ่ิมความยดืหยุนและตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา ในป 2563 ทางบริษัทไดดาํเนินการตดิตั้งระบบพิมพ
ลวดลายแบบดิจติอล (Digital Printing) ครบทุกสายการผลิต โดยปจจุบันกระเบ้ืองท่ีถูกพิมพดวยระบบดิจิตอล เปนท่ีนิยมและ
ใหลวดลายสมจริงตามความตองการของลูกคา 
 

การควบคุมกระบวนการผลติดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) 

ทางบริษัทไดตระหนักถึงความทันสมัยของเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถชวยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตของทางบริษัทได 
ทางบริษัทจึงไดริเร่ิมและพัฒนาระบบการควบคุมการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอัตโนติ Automation เขามาชวยควบคุม และในป 
2563 ทางบริษัทไดเริ่มสายการผลิตโดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติท้ังกระบวนการ เขามาชวยควบคุมในสายการผลติทดลองของ
ทางบริษัทแลว ผลสําเร็จของโครงการจะดําเนินการตอยอดไปในสายการท่ีเหลือตอไป 
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สวนของสํานักงานใหญ 
 

การลงทุนซ้ือหุนสามัญเพ่ิม ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“RCI”)  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 10 สิงหาคม 2563  มีมติใหลงทุนซ้ือหุนสามัญในบริษัทยอย   
(บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) / RCI) เพ่ิมในราคาไมเกินหุนละ 4.00 บาท วงเงินไมเกิน 180.0 ลานบาท 
โดยมอบอํานาจให นายรุงโรจน แสงศาสตรา ประธานกรรมการ เปนผูดําเนินการในการซ้ือขายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 
สิงหาคม 2563  

ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษัทฯซ้ือหุนสามัญของ RCI ไดเพ่ิมจํานวน 43,110,000  หุน ในราคา 4.00 บาทตอหุน 
จากผูถือหุนรายยอยของ RCI รวมเปนเงินท้ังสิ้น 172.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.99  การลงทุนซ้ือหุนสามัญขางตน ทําให
บริษัทฯ มีสัดสวนใน RCI เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 91.87 จากเดิมท่ีมีอยูรอยละ 84.88 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (DCC-W1) จํานวน 2,611,197,583 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา โดยมี
กําหนดการใชสิทธิปละ 1 คร้ัง คือ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 
คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกับวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (ใน
กรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
กําหนดการใชสิทธิดังกลาว)  
 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังแรก จํานวน 703,438,699 หนวย 
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 703 ,438,699 หุน ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิดเปน 70,343,869.90 

บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพ่ิมจาก 652,799,395.80 บาท เปน 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ี
ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังท่ีสอง จํานวน 967 ,509,538 
หนวย ซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 967 ,509,538 หุน  ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิดเปน 
96,750,953.80 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพ่ิมจาก 723 ,143,265.70 บาท เปน 819,894,219.50 บาท บริษัทจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการทํางาน 

 บริษัทยังคงเปาหมายและเนนเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยใหพนักงานไดใชความคิดสรางสรรค นําเสนอ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานใหสอดคลองในแตละหนวยงาน รวมถึงการจัดใหมีการอบรมท้ังภายในและภายนอกในแตละสวนงานตลอด
ทั้งป โดยเนนในดานการใชประโยชนจากซอฟทแวรตางๆใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สวนของสาขา 
การขยายสาขาและปรับปรุงภาพลักษณ 

บริษัทฯ ยังคงมองหาทําเลเพ่ือเพ่ิมสาขาใหม และยายท่ีตั้งสาขาใหมเพ่ือทดแทนสาขาเดิมท่ีไมสามารถตอสัญญาการ
เชาพ้ืนท่ีได เพ่ือใหไดนาสต้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมุงเนนการเปลี่ยนภาพลักษณของสาขา แตเน่ืองดวยสถานการณ
การแพรระบาดโควิด 19 จึงทําใหชะลอการลงทุนในป 2563  
 

พ้ืนท่ีใหเชาและศูนยรวมวัสดุกอสรางอยางครบวงจร 

ต้ังแตปลายป 2561 บริษัทไดเดินหนาตามแผนงานในการเปดพ้ืนท่ีในสาขาใหผูผลิตและนําเขาวัสดุและอุปกรณ
กอสรางรายอ่ืนๆเชา เพ่ือจะบรรลุเปาหมายในการเปนศูนยรวมวัสดุกอสรางอยางครบวงจรในในอนาคต  ซ่ึง ณ ส้ินป 2563 นี้ 
บริษัทไดเปดใหเชาพ้ืนท่ีไปแลว ใน 74 สาขา 
การพัฒนาซอฟทแวร 
 บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับทุกหนวยงานในองคกร จึงคิด Application ใหมๆ และพัฒนาซอฟทแวรเดิมท่ีมีอยู
แลวใหดีย่ิงข้ึน เชน ซอฟทแวรสําหรับดูยอดขายและสินคาคงเหลือหนาราน เพ่ือใหพนักงานไดใชซอฟทแวรเหลาน้ีเปน
เคร่ืองมือในการขายและวิเคราะหขอมูล และยังคงเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ลดความซับซอน และเพ่ิมประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ือง  
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

แผนภูมิการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือใหญ 
         กลุมแสงศาสตรา เปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  ในสัดสวนรอยละ 47.643  

 

 

 

 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) / DCC 
ผลิตกระเบ้ืองเซรามิค ปูพื้น และเปนผูจดัจําหนาย 

กระเบ้ืองเซรามิคท้ังหมด รวมท้ังท่ีซ้ือมาจากบริษัทยอย 

บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) / TTOP 

ผลิตกระเบ้ืองเซรามิคปูพื้น , บุผนัง และ กาวยาแนว 

ขายสงให บมจ. ไดนาสต้ี เซรามิค ท้ังหมด 

บริษัทยอยของ DCC ถือหุนรอยละ 96.83 

ซ้ืออุปกรณการปูกระเบ้ืองจากโรงงานในประเทศมา

จําหนาย 

ขายปลีกผานสาขา 
ของบริษัท 

ขายสงใหตัวแทนจําหนาย 

ในประเทศ    

สงออกตางประเทศ 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) / RCI 

ผลิตกระเบ้ืองเซรามิคปูพื้น , บุผนัง ขายสงให 

 บมจ. ไดนาสต้ี เซรามิคและตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ 

บริษัทยอยของ DCC ถือหุนรอยละ 91.87 

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

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย  

· รายไดจากการขายกระเบ้ืองเซรามิค ท่ีผลติ โดยบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) 

· รายไดจากการจําหนายกระเบ้ืองเซรามิคและกาวยาแนวท่ีซื้อจากบริษัทยอย (บริษัท ไทลทอปอินดัสตร้ี จํากัด
(มหาชน)) และ รายไดจากการจาํหนายกระเบ้ืองเซรามิค ท่ีซื้อจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) มาจําหนายตอใหแกลูกคาโดยบวกกําไรจากราคาสงท่ีซื้อจากบริษัทยอยดังกลาว 

· รายไดจากการจําหนาย กาวยาแนว กาวซีเมนต และบัวกาบกลวยท่ีซ้ือมาขายไป 

· รายไดอ่ืน ๆ เชน กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน , ดอกเบ้ียรับ , กําไรจากการขายทรัพยสิน, รายไดคาเชา,กําไรจากการ
ขายเงินลงทุนท่ัวไป , รายไดคาบริการระบบ IT  เปนตน 

โครงสรางรายไดรวมเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป (ตามงบการเงินรวม) 

ประเภทผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

จําหนายในประเทศ        

ผลิตและจําหนายกระเบ้ือง
เซรามิค  

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ยอย 

7,717 90 7,446 91 7,428 93 

จําหนายกาวยาแนวและอ่ืนๆ  DCC และ สาขา 486 6 370 4 326 4 

รวมรายไดในประเทศ  8,203 96 7,816 95 7,754 97 

จําหนายตางประเทศ        

ผลิตและจําหนายกระเบ้ือง
เซรามิค  

DCC รวมซื้อจากบริษัท
ยอย 

298 3 302 4 273 3 

จําหนายกาวยาแนวและอ่ืนๆ  DCC 0 0 0 0 0 0 

รวมรายไดตางประเทศ  298 3 302 4 273 3 

รวมรายไดจากการขายท้ังส้ิน  8,501 99 8,118 99 8,027 100 

รายไดอ่ืน  88 1 73 1 26 0 

รวมรายไดทั้งสิ้น  8,589 100 8,191 100 8,053 100 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ  

แบรนดผลิตภัณฑ       
            ทั้งน้ีกระเบ้ืองท่ีบริษัทและบริษัทยอยผลิต ภายใตเคร่ืองหมายการคา “ไดนาสต้ี” (Dynasty), “ไทล ทอป” 
(Tiletop) ,   “จากัวร ” (Jaguar),   “แวลู” (Value), “มัสแตง” (Mustang) ,”ไก” (chicken) , “นก” (birdie) ,”เปด” 
(ducky) ,หงส (swan) , เอ็ม (M),  คอสโม (COSMO), โรเวอร (ROVER) , มอนเต (MONTE) 

            ลักษณะของผลิตภัณฑ   
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  กระเบ้ืองปูพ้ืน (หนวยเปนเซนติเมตร) 
   ขนาด 80x80 

   ขนาด 60x120 

   ขนาด 60x60 , 60x60 (ดิจิตอล) 
   ขนาด 30x60 (ขัดขอบ) , 30x60 (ดิจิตอลขัดขอบ) 
   ขนาด 40x40 ,  40x40 (ดิจิตอล)  
   ขนาด 30x30 , 30x30 (ดิจิตอล) 
  กระเบ้ืองบุผนัง (หนวยเปนเซนตเิมตร) 
   ขนาด 20x30 , 20x30 (ดิจิตอล) 
   ขนาด 25x40 , 25x40 (ดิจิตอล) 
   ขนาด 30x50, 30x50 (ดิจิตอล) 
  กาวยาแนว (บริษัทยอยเปนผูผลิต) ภายใตเครื่องหมายการคา  ทอปสต๊ิก (TOP STICK) 

แบรนดผลิตภัณฑ (สนิคาซ้ือมาขายไป) 
                   กาวยาแนว    ภายใตเครื่องหมายการคา  เวเบอร(WEBER) 

                       กาวซิเมนต    ภายใตเคร่ืองหมายการคา  ทอปสติ๊ก (TOP STICK) ,เดฟโก(DAVCO) 
            ค้ิวกระเบ้ือง   ภายใตเครื่องหมายการคา  ไทยแสตนดารดไปป (THAI STANDARD PIPE) ,โอด ี(OD) 

          จมูกบันได ภายใตเคร่ืองหมายการคา  โอดี (OD) 

 

2.2 การตลาดและการแขงขัน 

สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในป 2563 ก็คงจะหนีไมพนเร่ืองของ COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบทําใหเงินสะพัดใน
ประเทศไทยตํ่าสุดในรอบ 13 ป GDP ของประเทศไทยท้ังปคาดวาจะติดลบประมาณ 7.1% (ตัวเลขคาดการณจาก IMF) 

เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลงอยางมาก ทําใหการแขงขันในธุรกิจเปนไปอยางรุนแรง และหลายธุรกิจตองปดกิจการไป รวมไป
ถึงรานคาคูคาของบริษัทฯ หลายแหงท่ีปดตัวลง 

อยางไรก็ดี ชวงตนปท่ีทางรัฐบาลประกาศล็อคดาวนประเทศ ในสวนสาขาของบริษัทฯ ถูกจัดวาเปนรานคาขนาดเล็ก 
ไมใชศูนยการคา จึงทําใหธุรกิจเรายังสามารถดําเนินกิจการได และเราไดเพ่ิมมาตรการการควบคุมโรคตามคําแนะนําของ
กฎกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับพนักงานและลูกคาทุกทาน จึงทําใหลูกคาท่ีเคยใชบริการของ
ศูนยการคาขนาดใหญหันมาเลือกชองทางของบริษัทฯ มากข้ึน  ในทางลบผลจากสถานการณโรคระบาดน้ี ทางบริษัทฯ ก็ได
หยุดการทําการตลาดเชิงรุกลงไปเชนกัน ซ่ึงเปนผลมาจากมาตรการดังกลาวของรัฐบาล 

ชวงคร่ึงปหลัง ทางบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาดน้ี โดยยังคงรักษา
มาตรฐานการทําตลาดเชิงรุก มีการใชเครื่องมือส่ือสารในการติดตามลูกคามากข้ึน เชน การสงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ โดย
ใชชองทางสนทนาผานสื่อโซเชียลมีเดีย มุงหวังผลปดการขายโดยท่ีลูกคาไมตองเดินทางมาท่ีสาขา ซ่ึงผลการทํางานเปนท่ีนา
พอใจอยางย่ิง 

ในดานของนโยบายควบคุมคาใชจาย ในป 2563 ทางบริษัทฯ  สามารถลดคาใชจายลงไดถึง 8.1% เน่ืองมาจาก
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุกภาคสวน การตรวจสอบและควบคุมคาใชจายในทุกข้ันตอนการทํางาน 
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สิ่งท่ีเราไดประโยชนมากท่ีสุดจากการทํางานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรื่องการลดคาใชจายในการเดินทาง 
นอกจากตองพิจารณาวาสามารถติดตอชองทางอ่ืนไดหรือไม ทุกคร้ังกอนท่ีพนักงานขับรถจะออกจากสาขาตองมีการวางแผน
เสนทางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

ในดานของผลิตภัณฑ ทางบริษัทฯไดพัฒนาสินคาใหมเพ่ือเจาะตลาดกลุมบนมากข้ึน โดยไดผลิตกระเบ้ืองขนาดใหญ 
60x120, 80x80 และ 30x50 ซ่ึงชองทางในการจําหนายยังคงใชสาขาของบริษัทฯ ท้ัง 201 สาขา ท่ีสามารถกระจายสินคาได
ครอบคลมุท่ัวประเทศในเวลารวดเร็ว สําหรับราคาขายของสินคาใหมนี้ สวนใหญจะอยูในชวงราคา 200-400 บาท ตอตาราง
เมตร ซ่ึงสามารถทําใหราคาเฉลี่ยของบริษัทฯ ดีขึ้น ยอดขายของสนิคาเหลาน้ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและเรายังคงจะพัฒนาขนาด
อื่น ๆ ตอในป 2564 เพ่ือใหครอบคลุมตลาดทุกการใชงาน และทุกระดับ 

ดวยศักยภาพของชองทางขายของทางบริษัทฯ ท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ การควบคุมดูแลคาใชจาย ประกอบกับกล
ยุทธที่สอดคลองกับสภาพตลาด และผลิตภัณฑใหม จึงสงผลทําใหบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายสงูข้ึนกวาปท่ีแลว อีกท้ังยัง
บริหารจัดการใหอัตรากําไรสุทธิสูงข้ึนมากท่ีสุดเปนประวัติการณอีกดวย 

 

2.2.1  การทําการตลาดของผลิตภัณฑ 
 

Ø ชองทางการจัดจําหนาย 

 บริษัทฯ ไดจดัจําหนายกระเบ้ือง ผาน ตลาดนัดสาขาท่ีมีอยูท่ัวประเทศรวม 201 สาขา (ณ สิ้นป 2563)   ซ่ึงเปน
สาขาของบริษัทฯ มีการจําหนายผานตัวแทน และ สงออก ยังคงเนนขายภายในประเทศเปนหลัก รอยละ 96  โดยแบงสัดสวน 
ไดดังน้ี  

 

             

Ø % สัดสวนประเภทสินคาท่ีจําหนาย  โดยมีสถิติในรอบ 3 ปท่ีผานมา ดังน้ี 

ลําดับท่ี ประเภท ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1. ปูพ้ืน 84 84 85 

2. บุผนัง 13 13 12 

3. อื่นๆ 3 3 3 

 รวม 100 100 100 

 

% การจําหนาย ป 2563 ป 2562 ป 2561 

Outlets 78 72 70 

Agents by DCC 5 9 9 

Agents by Outlets 14 15 17 

Export 3 4 4 

รวม 100 100 100 
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2.2.2 สภาพการณแขงขันในกลุมธุรกิจ 

หลังจากกลุมในเครือ COTTO ปรับโครงสรางองคกร ต้ังแตป 2561 โดยเปนการรวมธุรกิจท่ีผลติและจัดจําหนาย
กระเบ้ืองเซรามิคในประเทศไทยภายใตกลุมบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  5 บริษัท  ทําให บริษัทฯมี % 

สัดสวนการขายสินคากระเบ้ืองเซรามิคในประเทศเปนอันดับ 2 ของกลุมผูผลิตกระเบ้ืองเซรามิคท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  4 บริษัทฯ  คือ  DCC , RCI, UMI  และ COTTO (ควบรวมกับ TGCI ในป 2561)  เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงเนน
นโยบายการขายสินคาในประเทศเปนหลัก ซ่ึงคิดเปนสดัสวนรอยละ 96 ซ่ึงในป 2563 ยังคงพัฒนาตอเน่ืองจากป 2562 มีการ
ปรับแผนการตลาดท่ีสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดหลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนลวดลาย ขนาดของกระเบ้ือง 
และยังไดกระเบ้ืองท่ีผลติจาก RCI เขามาเสริมทัพเพ่ือใหลูกคาไดมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน พรอมท้ังมีการปรบัโฉมภาพลักษณสาขาให
ดูทันสมัยมากย่ิงข้ึน  บริษัทฯไดใชกลยุทธกระจายสาขา(Outlets)ไปท่ัวทุกจังหวัดของประเทศกวา 200 สาขา ซ่ึงเปนจุดแข็ง
ของบริษัทฯ เนนการบริการท่ีรวดเร็ว หาซ้ือสินคาไดสะดวก มีลวดลายใหเลือกมากมาย มีของตอเน่ือง  ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาโดยตรง  อีกทั้งยังมีพันธมิตรกลุมผูคา เชาพ้ืนท่ีในสาขา เพ่ือความหลากหลายของสินคามากข้ึน เชน ไมพื้น ไมฝา 
อุปกรณไฟฟา เปนตน   

ในป 2563 บริษัทฯ มีสัดสวนยอดขายทางการตลาด (Market share) เพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 39 จากปกอนท่ีมีสัดสวน
ทางการตลาด รอยละ 36  ในขณะท่ีมูลคารวมของตลาดลดลงจากปกอนรอยละ 3  

ยอดขายแบงตามธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง ในกลุมเซรามิค ในรอบ 3 ป  (ลานบาท) 
บริษัท ป 2563 ป 2562 ป 2561 

  

ยอดขาย 

(ลานบาท) 
% เพ่ิม(ลด)จาก

ปกอน 

ยอดขาย (ลาน
บาท) 

% เพ่ิม(ลด)
จากปกอน 

ยอดขาย 
(ลานบาท) 

% เพ่ิม(ลด)
จากปกอน 

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) แบงตามธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง 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 : ขอมูลผลการดําเนินงานประจาํป จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                
DCC = บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค TGCI = บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อนิดัสทรี,่ UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม,  

COTTO = บมจ.เอสซีจี เซรามิกส (ประกอบดวย 1.บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 2. บริษัทเจมาโก จํากัด 3.บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส 
จํากัด 4. บริษัทโสสุโก แอนด กรุป (2008) จํากัด และ 5.บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี ่จํากัด (มหาชน) : บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 
“บริษัท” เกิดจากการรวมธุรกิจโดยวิธีการควบบริษัท ซ่ึงเปนการรวมธุรกิจที่ผลิตและจัดจําหนายกระเบ้ืองเซรามิกในประเทศไทยภายใตกลุมบริษัทปูนซิเมนตไทย 
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จํากัด (มหาชน) จํานวน  5 บริษัท เพ่ือจัดโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันในแตละบริษัท รวมทั้งรองรับการ
ขยายตัวของธุรกจิเซรามิกทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษัทมกีารจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลในประเทศไทยและไดรับอนุมัติเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เม่ือวันที ่1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริษัท) 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 
2.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ มีโรงงานผลติเอง 1 แหง และ โรงงานผลิตของบริษัทยอยอีก 2 แหง รวม 3 แหง ต้ังอยูท่ี อ.หนองแค จังหวัดสระบรีุ 
1. สินคาท่ีบริษัทผลิตเอง เปนโรงงานท่ีผลิตสินคาของบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 

ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 54/8  หมูท่ี 3  ถนนสุวรรณศร  ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  
ประเภทสินคาท่ีผลิต : กระเบ้ืองปูพ้ืน 

2. สินคาท่ีซ้ือจากบริษัทยอยโรงงานท่ีผลิตสินคาของบริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) 

ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 3/2  หมู 8ถนนพหลโยธิน  ตําบลหนองไขนํ้า  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
ประเภทสินคาท่ีผลิต : กระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง 

3.สินคาท่ีซ้ือจากบริษัทยอยโรงงานท่ีผลิตสินคาของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) 

ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 54/7 หมูท่ี 3 ถนนสุวรรณศร  ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
ประเภทสินคาท่ีผลิต : กระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง (ขนาดใหญ) 
กําลังการผลิต 

 กําลังการผลิตและ % การใชกําลังการผลิตในรอบ 3 ป ท่ีผานมาของบริษัทและบริษัทยอยมีดังน้ี 

บริษัท  
ปริมาณการผลิต (ลานตรม./ป) 

 ป 2563  ป 2562 ป 2561 

บริษัท ไดนาสต้ี 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 อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) - ผลิต       

     เต็มกําลังการผลิต 38.72 38.98 37.85 

     ผลิตได 30.47 30.13 30.44 

     คิดเปนรอยละ 78.69% 77.30% 80.42% 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) - ผลิต       

     เต็มกําลังการผลิต 15.37 11.83 9.67 

     ผลิตได 9.68 10.67 9.58 

     คิดเปนรอยละ 62.98% 90.19% 99.07% 

รวมเต็มกําลังการผลิต 87.03 82.01 78.47 

รวมผลิตได 61.51 62.44 61.03 

รวมกําลังการผลิตคิดเปนรอยละ 70.68% 76.14% 77.77% 
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การจัดหาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบท่ีสําคัญตอการผลิต 

Ø ดิน , หินบด  และแร ที่สั่งซ้ือในประเทศ  แถบจังหวัด  ลําปาง,  กาญจนบุรี,  ราชบุรี,  สิงหบุรี , ชัยภูมิ, 
ปราจีนบุรี, นราธิวาส เปนตน   ไมมีปญหาเร่ืองขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาวเน่ืองจากบริษัทฯมีแผน
สํารองกรณีวัตถุดิบขาดสตอก  โดยการวิจัยพัฒนาคุณสมบัติของดินทุกประเภท เพ่ือสํารองไวใชหากเกิด
กรณีฉุกเฉิน และอยูในแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ   

Ø สี เพ่ือการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคและสารเคลือบ (Frit) และยึดเกาะสีกระเบ้ืองเซรามิคซ่ึงสั่งซ้ือจาก
ตางประเทศ ซ่ึงไมมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาวเชนกัน แตมีผลกระทบในดานราคาของ
วัตถุดิบท่ีสั่งซ้ือจากตางประเทศตามคาของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลตางประเทศท่ีสั่งซ้ือกับคาของ
เงินบาทเทาน้ัน 

แหลงจัดหา 
Ø ในประเทศ   ประมาณรอยละ 90-95   บริษัทฯ สั่งซ้ือวัตถุดิบจากผูขายหลายรายกระจายกันไปไมได

ผูกขาดรายหน่ึงรายใด  ไมมีความเสี่ยงในการตอรองเร่ืองราคาและการเปลี่ยนแปลงผูขาย เน่ืองจากกลุม
บริษัทฯ ใชนโยบายการสั่งซ้ือวัตถุดิบแบบรวมปริมาณ ซ่ึงวัตถุดิบท่ีใชจะคลายๆกัน ทําใหเกิดอํานาจการ
ตอรองดวยปริมาณท่ีมากไดในราคาท่ีถูกลง 

Ø ตางประเทศ  ประมาณรอยละ 5-10   บริษัทฯ สั่งซ้ือวัตถุดิบจากหลายประเทศ เชน จีน , ตุรกี ,สิงคโปร ,
อิตาลี , สเปน ,ไตหวัน และ อินโดนีเซีย ที่มีช่ือเสียงในการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคจากผูขายหลายรายจึงไมมี
ความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงผูขาย สวนมากจะมีกลุม สี สารเคมี และบริษัทฯมีสัมพันธภาพอันดีกับผูขาย
ซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญ มีแหลงวัตถุดิบอยูหลายแหงท้ังในและนอกประเทศ หากมีการเปลี่ยนผูขายบริษัทฯ
อาจหาผูขายอ่ืนทดแทนไดโดยงายเพราะมีการสํารองผูขายวัตถุดิบไวอยูหลายราย  อีกท้ัง บริษัทฯยังมีการ
ทดลองวัตถุดิบใหกับผูขายรายยอยเพ่ือเปนอีกทางเลอืกในการหาแหลงวัตถุดิบสาํรองและราคาถูก หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอยูในแผนงานบริหารความเสี่ยงอีกดวย 

 

บริษัทฯ ไมมีการซ้ือวัตถุดิบหรืออะไหลกับคูคารายใดท้ังในและตางประเทศเกินรอยละ 30 

 

ตนทุนพลังงานหลกั  คือ 

Ø กาซธรรมชาติ ซ่ึงบริษัทฯ สั่งซ้ือจาก บมจ.ปตท. ท้ังหมด ซ่ึงตนทุนผลิตท่ีปรับเพ่ิมข้ึน สวนใหญมาจาก
การเพ่ิมข้ึนของคากาซ โดยอางอิงราคานํ้ามันจากตลาดโลก เปนสําคัญ 

Ø ไฟฟา  สั่งซ้ือจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงโรงงานของบริษัทฯเองและบริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี 
จํากัด(มหาชน)  โดยมีสถานีไฟฟายอยเปนหนวยเช่ือมตอระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค ราคาเปนไป
ตามเง่ือนไขของการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนบริษัทยอยอีกแหง คือ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 
จํากัด(มหาชน) สั่งซ้ือจาก บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2  จํากัด 

· การจัดหาท่ีดินเพ่ือสรางสาขา 
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               บริษัทฯ มีสาขากระจายอยูท่ัวประเทศ (ณ สิ้นป 2563  มีจํานวนสาขา 201 สาขา) โดยมีจํานวน 62 สาขา บริษัท
ฯเปนเจาของท่ีดินเองคิดเปนรอยละ 31  สวนอีกรอยละ 69 เปนสาขาบนท่ีดินเชา กําหนดระยะเวลา ต้ังแต 1 ป ถึง 20 ป ซ่ึง
ในชวงท่ีผานมา บริษัทฯ มีนโยบายซ้ือท่ีดินเปนของตนเอง จึงไดศึกษาความเปนไปได โดยสาํรวจสภาวการณตลาด สภาวะการ
แขงขัน สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดําเนินการซื้อท่ีดิน เนนพ้ืนท่ีติดถนนใหญสาย
หลัก เดินทางสะดวก ซึ่งจะมีราคาคอนขางสูง จึงตองศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

          1. ทดแทนสาขาเดิม  เน่ืองจากผูใหเชาไมตออายุสัญญาเชา หรือ ปรับราคาคาเชาเพ่ิมสูงข้ึนมาก ซึ่งที่ทําเลเดิมบริษัทฯ
จะมีกลุมฐานลูกคาเดมิอยูแลว บริษัทฯ จะเสนอขอซ้ือท่ีดินแปลงดังกลาวกอน หากเจาของท่ีเชาไมประสงคขาย  ก็จะหาทําเล
ในระยะใกลทดแทนสาขาเดิม (ถามีและราคาไมสูงมาก) เพ่ือไมใหเสียฐานลูกคาเดมิไป หากไมสามารถซ้ือได ก็จะหาทําเลอ่ืน
โดยเนนทําเลท่ีคาดวาจะไดกลุมฐานลูกคาใหมเพ่ือไมทําใหยอดขายลดลง 
               
          2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนสาขา ปจจุบันบริษัทฯไดชะลอการลงทุนในการซ้ือท่ีดิน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจบริษัทฯ 
จะดําเนินการซื้อท่ีดินจากเจาของท่ีดินโดยตรง ซ่ึงมีทีมพัฒนาธุรกิจเปนผูดาํเนินการ พรอมทําการเปรียบเทียบราคาท่ีดินกับ
ราคาประเมินหรือราคาตลาด เพ่ือใหแนใจวาท่ีดินท่ีซื้อจะมีราคาท่ีไมแพงเกินไป พรอมตรวจสอบสิทธิและขอกฎหมายตางๆใน
ที่ดินแปลงน้ันๆ รวมท้ังมีการวางแผนของบประมาณเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัตลิวงหนาทุกคร้ัง 
 

          โดยในป 2563 บริษัทฯลดงบรายจายลงทุนในการซ้ือท่ีดินจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  เนนปรับปรุงสาขาท่ีกอสราง
ตอเน่ีองมาจากป 2562 ใหสามารถสรางรายได รวมท้ังสาขาท่ีมีอยูเดิมใหใชประโยชนในพ้ืนท่ีสรางรายไดเพ่ิมใหมากท่ีสุด และ 
มีการปรับลดสาขา (ครบอายุสัญญาเชาผูใหเชาไมประสงคใหเชาตอ) จํานวน 2 แหง  ไมมีการเพ่ิมสาขาใหม ทําใหจํานวนสาขา
ในป 2562 จํานวน 203 สาขา ลดเหลือ 201 สาขา ในป 2563 
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3.ปจจัยความเส่ียง 

1. ความเสี่ยงดานธุรกิจ 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) มีจุดมุงหมายหลักท่ีจะเติบโตไปกับการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไดกําหนดนโยบายและวัฒนธรรมองคกร
ใหพนักงานทุกระดับตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองและสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในปจจุบันและชวงรอบปท่ีผานมาบริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะสภาวะการณการระบาด
ของเช้ือไวรัสท่ัวโลก สงผลใหธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกและในประเทศไทยถดถอย ตลาดวัสดุกอสรางเปนหน่ึงในภาค
ธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากสภาวะการณคร้ังน้ีดวย ในการตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ี บริษัทไดมุงเนนและมุงม่ันท่ีจะขยาย
ตลาด ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเนนยํ้าใหผลิตภัณฑของทางบริษัท
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย นอกจากน้ีบริษัทยังคงมีความมุงม่ันตอสังคม ผานการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและประหยัดพลังงาน โดยปจจุบัน บริษัทไดเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ อาทิเชน กระเบ้ืองเซรามิคประเภทกัน
ลื่น เพ่ือตอบสนองสังคมผูสูงอายุ และความปลอดภัย กระเบ้ืองเซรามิคขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิมชองทางและเปนทางเลือกใหลูกคา
เลือกทดแทนกระเบ้ืองนําเขาจากตางประเทศ ขณะเดียวกันทางบริษัทยังไดมีการมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผลิตภาพและขีด
ความสามารถของพนักงานภายในบริษัท เพ่ือรักษาระดับตนทุนการผลิตใหสอดคลองกับสถานการณอีกดวย 

2. ความเสี่ยงดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

บริษัทไดมุงเนนในการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต ดวยแนวคิด 3R คือ การใชซ้ํา Reuse การลดการใช 
Reduce และ การนํากลับมาใชใหม Recycle เพ่ือลดการท้ิงเศษวัสดุออกสูภายนอกและลดคาใชจายในการกําจัดของเสีย อีก
ทั้งทางบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใชพลังงาน โดยเฉพาะการใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติเพ่ือลดภาวะกาซ
เรือนกระจก และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดฝุนละออง ตลอดจนกําหนดใหมีการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายในบริเวณพ้ืนท่ี
การผลิต โดยมีผลการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานไมสงผลกระทบหรือทําลายสภาพแวดลอมของชุมชนและเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมดานการผลิตและผลิตภัณฑ เปนหน่ึงในความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัท 
การวิจัยและพัฒนาของทางบริษัทจึงเปนกระบวนการท่ีทางบริษัทใหความสําคัญอยางตอเน่ืองตลอดมา โดยทางบริษัทไดวิจัย 
ติดตาม ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน และ
กอใหเกิดผลิตภาพสูงสุด บริษัทเช่ือม่ันวาทางบริษัทมีกระบวนการผลิตท่ีสรางสรรคและสามารถแขงขันอยูในอุตสาหกรรมได
อยางยั่งยืน 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

4.1 ความเสี่ยงดานความตอเน่ืองของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิตกระเบ้ืองเซรามิค ประกอบดวย ดิน หิน แร สารเคลือบ และนํ้า ซ่ึงมี
ความเสื่ยงในเร่ืองการขาดแคลนและราคาวัตถุดิบท่ีอาจปรับตัวสูงข้ึน ทางบริษัทไดมีการจัดการบริหาร
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ความเสี่ยง โดยกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธใหมีแหลงวัตถุดิบจากหลายแหลง และวัตถุดิบทุกชนิดตองมี
แหลงสํารอง มีการบริหารการจัดสง การจัดเก็บ และพัฒนาสูตรการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงดานการขาด
แคลนวัตถุดิบ อีกท้ังยังใหความรวมมือกับคูคาเพ่ือสํารวจ ปรับปรุง และคาดการณปริมาณวัตถุดิบสํารอง
สําหรับกระบวนการผลิตกระเบ้ืองเซรามิค 

4.2 ความเสี่ยงดานบุคลากร 

เน่ืองจากปจจุบันมีความตองการบุคลากรท่ีมีทักษะในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีสูง และใน
สถานณะการณโรคไวรัสระบาด บริษัทจึงมีความเสี่ยงเก่ียวกับการขาดแคลนแรงงานและการปรับอัตรา
คาจาง ซ่ึงอาจสงผลใหกําลังผลิตลดลงและตนทุนทางดานบุคลากรสูงข้ึน ทางบริษัทไดมีการบริหารจัดการ 
การพัฒนา การรักษาบุคลากร และใหความสําคัญในการดูแลบุคลากรใหมีสุขภาพแข็งแรง มีสวัสดิการและ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม อีกท้ังทางบริษัทยังไดพัฒนากระบวนการใหเปนแบบระบบอัตโนมัติ 
เพ่ือลดจุดเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ และทดแทนตําแหนงบุคลากรในจุดท่ีมีงานหนักและไมเหมาะ
สําหรับใชแรงงานคน 

5. ความเสี่ยงดานการเงิน 

5.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาทางบริษัทมีสภาพคลองท่ีเพียงพอ ทางบริษัทไดมีการติดตามและประเมินสภาพคลองของ
ทางบริษัทอยางตอเน่ือง เพ่ือจัดเตรียมวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินและรักษาระดับเงินสํารองให
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดท่ีอาจเกิดข้ึน 

5.2 ความเสี่ยงดานเครดิต 

เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงของทางบริษัท ทางบริษัทไดมีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงของ
ลูกหน้ีการคาของทางบริษัท โดยใหมีการควบคุม ดําเนินการ และใชเคร่ืองมือทางการเงินตางๆ อาทิเชน 
การวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน การประเมินความนาเช่ือถือของลูกหน้ี การต้ังวงเงินควบคุม
ดานเครดิตของลูกหน้ี เปนตน 

 

 

การทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทางบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการทําวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการการผลติ เพ่ิมมูลคาสินคา และสามารถ
แขงขันในธุรกิจไดอยางย่ังยืน 

ในป 2563 บริษัทฯ มีรายจายเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวนท้ังสิ้น 855,200 บาท 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน เปนคาใชจายดานบุคลากรในการทดลองและวิจัย  
ผลความสําเร็จของการวิจยัและพัฒนา ทําใหเกิดการพัฒนาผลติภณัฑใหมๆ  ประหยัดตนทุนการผลติดานวัตถุดบิ และเพ่ิมผลิต
ภาพทางดานการผลติในรอบปท่ีผานมา 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีทรัพยสนิท่ีใชในการประกอบธุรกิจหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดแก 

4.1 ทรัพยสินหลัก  

สินทรัพยท่ี บริษัทฯและบริษัทยอย ใชในการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ เพ่ือใชในการผลิต มีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม จํานวน 5,811 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ของสินทรัพย
รวม 

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ลานบาท ภาระผูกพัน 

ที่ดิน เปนเจาของ 1,670 ไมมภีาระผูกพัน (1) 

อาคารและสิ่งปลูกสราง เปนเจาของ/ 
อยูบนสัญญาเชา 

3,824 

เครื่องจักรและอุปกรณ เปนเจาของ 6,241 ไมมภีาระผูกพัน 

เครื่องตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน เปนเจาของ 1,188 ไมมภีาระผูกพัน 

ยานพาหนะ เปนเจาของ 25 ไมมภีาระผูกพัน 

อาคารระหวางกอสรางและเคร่ืองจักรระหวาง
ติดต้ัง 

เปนเจาของ 330 ไมมภีาระผูกพัน 

รวม  13,278  

หัก คาเสื่อมราคาสะสม  (7,467)  

รวมท่ีดินอาคารและอุปกรณ -สุทธิ  5,811  
    (1)วันท่ี 24 สิงหาคม 2563 บริษัทยอย (บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม) ไดปลดจํานอง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ดังกลาว
แลว โดยไมมีการคํ้าประกัน     

 

สินทรัพยไมมีตัวตน  

Ø  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ลานบาท ภาระผูกพัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนเจาของ 83.6 ไมตดิภาระ 

หัก คาตัดจําหนายสะสม  (70.9)  

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  12.7  
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 27.1 ของสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีดังน้ี 

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบยีน 

(ลานบาท) 
ทุนท่ีออกและ
เรียกชําระแลว

(ลานบาท) 

มูลคาตรา
ไวหุนละ 
(บาท) 

สัดสวนเงิน
ลงทุน (%) 

ราคาทุน  
(ลานบาท) 

การลงทุนใน
บริษัทอ่ืน 

บริษัทยอย :            

บมจ.ไทลทอป อินดัสตร้ี  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 

บริษัท เวิลดไวด เซรามิค จํากัด* 1.0 1.0 100.00 99.93 1.1 ไมมี 

รวม 917.8 839.8   2,383.4   

*บริษัทยอยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย เม่ือ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และอยูในระหวางดําเนินการชําระ
บัญช ี

 

หมายเหตุ 1: การลงทุนในบริษัทอ่ืน ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (บริษัทยอย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ชื่อบริษัท 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว

(บาท) 

มูลคา
ตราไว
หุนละ 
(บาท) 

สัดสวน
เงินลงทุน 

(%) 

ราคาทุน 
(บาท) 

คาเผ่ือการ 
ดอยคา 
(บาท) 

ราคาทุน-สุทธิ 
(บาท) 

บริษัทยอย :    

บริษัท โรแยลเอเซียบริคแอนด
ไทล จํากัด  

80,000,000 80,000,000 10.00 100.00 139,985,000 (62,986,196) 76,998,804 

บริษัทรวม :  

บริษัท บานสมถวิล จาํกัด   25,000,000 25,000,000 25.00 45.00 11,250,000 (11,250,000) -0- 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความ
ตองการของตลาด : 

 

บริษัท เซอมาส จาํกัด   21,000,000 21,000,000 100.00 1.50 314,300 -0- 314,300 

รวม 151,549,300 (74,236,196) 77,313,104 

ตนป 2563 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนของบริษัท ที.ที.เซรามิค จํากัด(มหาชน) ท่ีถืออยูรอยละ 8.32 ออกท้ังหมด 

ตนป 2564 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนของ บริษัท บานสมถวิล จํากัด ท่ีถืออยูรอยละ 45.00 ออกท้ังหมด 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

สวนของบริษัท 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน)  
 - ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย 

สวนของบริษัทยอย 

บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) 
 - ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย 

 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย 

 - ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย 

 

บริษัท เวิลด ไวด เซรามิค จํากัด (อยูระหวางการชําระบัญชี) 
 - ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
 

ชื่อบริษัท   บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 

เลขทะเบียน   ทะเบียนเลขท่ี 0107537000742 (เดิมเลขท่ี บมจ. 321)   
วันกอตั้งบริษัท    วันท่ี 1 สิงหาคม 2532 

วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ    วันท่ี 3 มกราคม 2535 โดยใชช่ือยอ DCC อยูในหมวดวัสดุกอสราง 
ทุนจดทะเบียน    913,919,154.10 บาท (เการอยสิบสามลานเกาแสนหน่ึงหม่ืนเกาพัน 

     หน่ึงรอยหาสิบสี่บาทสบิสตางค) แบงออกเปนหุนสามัญ 9,139,191,541  

     หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว  819,894,219.50 บาท (แปดรอยสิบเกาลานแปดแสนเกาหม่ืนสี่พัน 

     สองรอยสิบเกาบาทหาสิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามัญ  
     จํานวน 8,198,942,195 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 

ประกอบธุรกิจหลักประเภท   เปนผูผลิต และจําหนายกระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุผนัง 
และรับซ้ือกระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุผนังและกาวยาแนวท้ังหมดจาก
โรงงานผลติ บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) รวมท้ัง
ซ้ือกระเบ้ืองเซรามิคปูพื้นและบุผนังอีกสวนหน่ึง จาก โรงงานผลติ บริษัท 
โรแยล ซีรามคิ อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย) 
นอกจากน้ันยังซ้ือผลติภณัฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระเบ้ืองเซรามิค เชน กาว
ยาแนว กาวซีเมนต บัวกาบกลวย เปนตน จากผูคารายอื่นมาจําหนาย    

สํานักงานใหญของบริษัท  เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม. 
10310   โทรศัพท 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17 

  http://www.dynastyceramic.com 

โรงงานของบริษัทใหญ  เลขท่ี 54/8 หมูท่ี 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค 

  จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท 036-305914-9 โทรสาร 036-263663 

 

บริษัทยอย 

   

1. บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) โรงงานผลติกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง   
  สํานักงานใหญ เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต

หวยขวาง กทม. 10310    
  โทรศัพท 02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17 

  โรงงาน เลขท่ี 3/2 หมูท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองไขนํ้า อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท 036-371815 โทรสาร 036-371111 
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2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โรงงานผลติกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง   
สํานักงานใหญ อาคารบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค  เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 0-

2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9 
  

โรงงาน เลขท่ี 54/7 หมูท่ี 3 ถนนสุวรรณศร  ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  

จังหวัดสระบุร ี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 

 

ผูตรวจสอบบัญช ี                  บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด  

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 24 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

72 CAT Telecom Tower, Floor 24, Charoen Krung Road, 

Bangrak, Bangkok 10500 

 Tel. 0-2105-4661 Fax. 0-2026-3760   

http://www.karinaudit.co.th/ 

 

เลขานุการบริษัท    นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 
     โทรศัพท 02-276-9275-81 ตอ 403  

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

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

หลักทรัพยของ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย 

  วันที่ 1 มกราคม 2563 เพ่ิม/(ลด) วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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

ทุนจดทะเบียน-หุนสามัญ (หุน) 9,139,191,541 - 9,139,191,541 

มูลคาหุนละ (บาท) 0.10 - 0.10 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว (บาท) 723,143,265.70 96,750,953.80 819,894,219.50 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว (หุน) 7,231,432,657 967,509,538 8,198,942,195 

มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังที่สอง จํานวน 967,509,538 หนวย 

 

7.2 ผูถือหุน 

Ø โครงสรางผูถือหุน บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกและสัดสวนการถือหุนท่ีเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปทีผ่านมา ดังน้ี 

ลําดับ
ที ่

รายช่ือผูถือหุน 
% ของการถือหุน 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.62 30 ธ.ค.63 

1 นายรุงโรจน  แสงศาสตรา 24.510 22.126 19.515 

2 นายมนตรัก  แสงศาสตรา 7.353 8.435 11.282 

3 นายมารตุ  แสงศาสตรา 7.353 8.435 11.282 

4 นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล 5.069 5.684 6.056 

5 นายนครินทร  แสงศาสตรา na 2.313 3.332 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด na na 2.962 

7 นางสาวสุภาณี  ทองเปลาศรี 2.959 2.660 2.657 

8 นางสาวรสสุคนธ วัชรสรัุงค na na 2.356 

9 นายวิบูลย วัชรสุรังค na na 2.310 

10 นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา 2.696 2.531 2.232 

รวมผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก 49.940 52.184 63.984 

จํานวนหุนสามัญรวมท้ังสิ้น (หุน) 6,527,993,958 7,231,432,657 8,198,942,195 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท (บาท) 652,799,395.80 723,143,265.70 819,894,219.50 

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

ราคาตามบัญชี (บาทตอหุน) 0.10 0.10 0.10 
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โดยกลุมแสงศาสตรา เปนผูถือหุนใหญรวม รอยละ 47.643 (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

v ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลในประเทศ 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 ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลตางประเทศ 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 

 

รายช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (DCC-W1) 10 อันดับ
แรก (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) คงเหลือ 940,238,427 หนวย 

ลําดับท่ี รายช่ือผูถือหุน % ของการถือ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1 นายกันตธวัช วัชรสุรังค 5.980 

2 นางสาวสุพรรณิการ วัชรสรัุงค 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 วิรยิะเมตตากุล 3.839 

10 นายพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตากุล 2.606 

 รวม 43.896 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (DCC-W1) จํานวน 2,611,197,583 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 2.5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา 
 

เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังแรก จํานวน 703 ,438,699 หนวย ซ้ือหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 703,438,699 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท คิดเปน 70,343,869.90 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทเพ่ิมจาก 652,799,395.80 บาท เปน 723,143,265.70 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  มีผูใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในการใชสิทธิคร้ังท่ีสอง จํานวน 967,509,538 หนวย ซ้ือหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 967,509,538 หุน ราคาตามบัญชี (Par Value) หุนละ 0.10 บาท คิดเปน 96,750,953.80 บาท ทํา
ใหทุนชําระแลวของบริษัทเพ่ิมจากจํานวน 7,231,432,657 หุน มูลคา 723,143,265.70 บาท เปนจํานวน 8,198,942,195 หุน 
มูลคา 819,894,219.50 บาท บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2563 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2562 (ขอมูล ณ 30 ธันวาคม 2563) 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถือ ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2562 

จํานวนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถือ ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2563 

จํานวนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในป 

2563 

% ของการถือ
หุน และ 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

1. นายรุงโรจน  แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

DCC:1,600,000,000 หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC:1,600,000,000 หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC:  -0-   หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

19.515% 

-0-% 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3. นายสุรศักดิ์  โกสิยะจนิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4. นายศิริพงษ ทณิรัตน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5. นายทศพร  บรรยงคเวทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ DCC: 1,368,080 หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC: 1,368,080 หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC:  -0-  หุน 

DCC-W1: -0-หนวย 

 0.017% 

- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

6. นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล กรรมการ DCC: 411,060,000 หุน 

DCC-W1: 85,000,000 หนวย 

DCC: 496,500,000 หุน 

DCC-W1: 7,000,000 หนวย 

DCC:  84,940,000  หุน 

DCC-W1: (78,000,000) หนวย 

6.056% 

0.744% 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  DCC: 2,500,000 หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC: 2,500,000 หุน 

DCC-W1: 3,000,000- หนวย 

DCC: -0- หุน 

DCC-W1: 3,000,000 หนวย 

0.030% 

0.319% 

7. นายสุวิทย สมานพันธชัย (ลาออกเมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2563) 

กรรมการ DCC: 160,000,000 หุน 

DCC-W1: 0 หนวย 

DCC: 160,000,000 หุน 

DCC-W1: 0 หนวย 

DCC:  -0-   หุน 

DCC-W1: 0 หนวย 

1.951% 

- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

นายชนินทร  ศุภภิญโญพงศ (รับตําแหนง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 

กรรมการ - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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8. นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท DCC: 183,000,000 หุน 

DCC-W1: 2,500,000 หนวย 

DCC: 183,000,000 หุน 

DCC-W1: 2,500,000 หนวย 

DCC:   -0-  หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

2.232% 

0.266% 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9. นายมนตรัก  แสงศาสตรา กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร DCC: 610,000,000  หุน 

DCC-W1: 315,000,000 หนวย 

DCC: 925,000,000  หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC: 315,000,000    หุน 

DCC-W1: (315,000,000) หนวย 

11.282% 

- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10. นายมารุต  แสงศาสตรา กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด
และขาย 

DCC: 610,000,000  หุน 

DCC-W1: 315,000,000 หนวย 

DCC: 925,000,000  หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC: 315,000,000    หุน 

DCC-W1: (315,000,000) หนวย 

11.282% 

- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและประธานเจาหนาที่ฝายผลิต 

DCC: 8,000,000 หุน 

DCC-W1: 3,200,000 หนวย 

DCC: 11,200,000 หุน 

DCC-W1: -0- หนวย 

DCC:  3,200,000   หุน 

DCC-W1: (3,200,000) หนวย 

0.137% 

- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

12. นายสุธี  บุนนาค รองกรรมการผูจัดการศูนยวจิัยและเทคนิค - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - - 

 

ขอมูลการกระจายตัวการถือหุนของผูถือหุน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 

จํานวนหุนที่ถือครอง 
จํานวนผูถอืหุน จํานวนหุน 

จํานวนผูถอืหุน สัดสวนผูถือหุน (%) จํานวนหุน สัดสวนจํานวนหุน (%) 

1-999 2,072 16.62 558,878 0.01 

1,000-10,000 3,129 25.10 12,399,903 0.15 

10,000-100,000 7,007 56.21 513,800,181 6.27 

100,000 – นอยกวา 5% ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว 254 2.04 3,725,683,233 45.44 

5%ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จาํหนายแลว 4 0.03 3,946,500,000 48.13 

รวม 12,466 100.00 8,198,942,195 100.00 
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Ø โครงสรางผูถือหุนบริษัทยอย (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) 

1.บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  
ชื่อบริษัท / บุคคลผูถือหุน จํานวนหุน %สัดสวนการถือหุน  

1. บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 21,495,906 96.83 

2. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 300,000 1.35 

3. บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 400,000 1.80 

4. ผูถือหุนรายยอย 4,094 0.02 

 รวม 22,200,000 100.00 

  

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

ชื่อบริษัท / บุคคลผูถือหุน สัดสวนการถือหุน % 

1. บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 91.870 

2. นางสาวนันทภัค ศิริชัยประเสริฐ 1.425 

3. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย วอลลสตรีท จํากัด(มหาชน) 0.643 

 รวมผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก 93.938 

 จํานวนหุนสามัญรวมท้ังสิ้น (หุน) 616,839,365 

 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท (บาท) 616,839,365 

 ทุนจดทะเบียน (บาท) 616,839,365 

 ราคาตามบัญชี (บาทตอหุน) 1.00 

 

หลักทรัพยของ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย 

· บริษัทไมมีการออกหุนประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุนสามัญ 

· บริษัทไมมโีครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ีอผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว 

(Thai Trust Fund)  

· บริษัทไมมีขอตกลงระหวางกัน (Shareholding Agreement) ในกลุมผูถือหุนรายใหญ ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการ
บริหารงานของบริษัท 

 

7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

· บริษัทไมมีการออกหุนประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุนสามัญ 

· บริษัทไมมโีครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพหรือหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีใหกองทุนรวม
เพ่ีอผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)  
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

 สวนของบริษัท 

“ ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทยอย (Consolidated)  

ทั้งนี้ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิคจํากัด (มหาชน) จะตองไมมียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจายเงิน
ปนผลได โดยให พิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการตางๆ ดวย” 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2564  ขออนุมัติจายเงินปนผลประจําป  2563 ใน
อัตราหุนละ 0.165  บาทหรือคิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 85.35 โดยสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลท่ีบริษัทฯกําหนดไวไม
ตํ่ากวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทยอย (Consolidated) จากจํานวนหุนท่ีจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 8,198,942,195 หุน เปนจํานวนเงินปนผลรวมท้ังป 1,353.0 ลานบาท  โดยไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวในป 2563 หุนละ  0.121 บาท คิดเปนเงินท่ีจายเปนเงินสดรวม 992.2 ลานบาท คงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทาย (ไตร
มาสท่ี 4 เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2563) อีกหุนละ 0.044 บาท เปนจํานวนเงินท่ีจายในงวดสุดทายรวม 360.8 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 99.86  ซ่ึงจะมีผลเม่ือไดรบัอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตามท่ีเสนอในวาระ  

สถิติการจายเงินปนผลในรอบ 5 ป ท่ีผานมา  (บาท/หุน) 
รายละเอียดการจายเงินปนผล 2563 2562 2561 2560 2559 

1.กําไรสุทธิ   (ลานบาท) 1,585 973 979 1,117 1,422 

2.จํานวนหุน   (ลานหุน) 8,199 7,231 6,528 6,528 6,528 

3.กําไรตอหุน (บาท) 0.202 0.139 0.150 0.171 0.218 

4.เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.165 0.1044 0.116 0.128 0.16325  

5.เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน (ลานบาท) 1,353 755 757 836 1,066 

6.อัตราการจายปนผลรอยละ  (รอยละ) 85 78 77 75 75 
 

 

 

สวนของบริษัทยอย  
- บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน)     : ยังไมมีนโยบายการจายเงินปนผลในขณะน้ี เน่ืองจาก ยังมี

ความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชในกิจการอยู  

ป 2563 กําไรสุทธิ 

(ลานบาท) 

ประกาศ 

จายเงินปนผล 

(ลานบาท) 

กําไรตอหุน (บาท) มติคณะกรรมการอนุมัติ

จายปนผล (บาท/หุน) 

อัตรา 

การจายปนผล 

(รอยละ) 

ไตรมาสท่ี 1 367.5 254.2 0.051 0.031 69.17 

ไตรมาสท่ี 2 443.5 369.0 0.057 0.045 83.20 

ไตรมาสท่ี 3 413.0 369.0 0.050 0.045 89.35 

ไตรมาสท่ี 4 361.3 360.8 0.044 0.044 99.86 

รวม 1,585.3 1,353.0 0.202 0.165 85.35 
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- บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  : ยังไมมีนโยบายการจายเงินปนผลในขณะน้ี เน่ืองจากกลุม
บริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยูดวย 

- บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล จํากัด           : ยังไมมีนโยบายการจายเงินปนผลในขณะน้ี เน่ืองจาก หยุด
ดําเนินกิจการ 

 

8. โครงสรางการจัดการ 

8.1. คณะกรรมการบริษัท 

จํานวนของคณะกรรมการเปนไปตามท่ีระบุไวในขอบังคับ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) ขอ 13 ซ่ึง
กําหนดวาคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน  

ปจจุบัน ณ วันท่ี 27 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน ในจํานวนน้ีมี
กรรมการอิสระ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด มีรายนามดังตอไปน้ี 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
ประเภทกรรมการ 

อํานาจลงนาม (1) 

 ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ มี ไมมี 

1 นายตระกูล  วินิจนัยภาค √   √   √ 

2 พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา √   √   √ 

3 นายสุรศักด์ิ  โกสิยะจินดา √   √   √ 

4 นายศิริพงษ ทิณรัตน √   √   √ 

5 นายทศพร บรรยงคเวทย √   √   √ 

6 นายมนตรัก  แสงศาสตรา √ √   √   

7 นายมารุต  แสงศาสตรา √ √   √   

8 นายจารุวัตร ไตรถวิล √ √   √   

9 นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล √     √   

10 นายชนินทร  ศุภภิญโญพงศ √     √   

11 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธ์ิ √     √   
(1)
 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันพรอมประทับตราบริษัท มีอํานาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

โดยมี นายรุงโรจน แสงศาสตรา เปน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เปน เลขานุการบริษัท 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจนอกจากน้ีคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท  
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2. การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยาง
ชัดเจนเพ่ือใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบ
ในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝายจัดการจะมีหนาท่ีในการ
บริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงาน ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ  

3. นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติ
รายการท่ีเก่ียวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ี
มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดวย  

4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหพนักงานทุกคนมีบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ รวมกัน ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมท้ัง
การกําหนดอํานาจการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไวอยางชัดเจน โดยบริษัทใชการ
ตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การกํากับดูแลกิจการ และเปนท่ีปรึกษาในดานระบบงานเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของตนเอง  

5. ระบบบริหารความเส่ียง บริษัทฯไดมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงในป 2562 น้ีคณะกรรมการไดมีการประชุมท้ังหมด 2 คร้ัง โดย
พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหนวยงานท้ังองคกร จัดอันดับความเสี่ยงกําหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง มอบหมายผูรับผิดชอบจัดให มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี ยอมรับได  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงในโครงการสาํคัญท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพ่ือใหมีการจัดการ  
ความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิดและม่ันใจไดวาความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังบริษัทสามารถบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  

6. การประชุมคณะกรรมการ กําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาสและเพ่ือใหกรรมการ
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป 
และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับ ทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  

7. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  

8. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมท้ังกําหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทไดมี
การจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพ่ือทดแทนผูบริหารระดับสูงท่ีจะเกษียณอายุ พรอมท้ังไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเน่ืองตอกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลายประการ   ซ่ึงรวมถึงเรื่องตอไปน้ี 

1. การเขาถึงขอมูลการเงินและขอมูลธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอ เพ่ือทํางานของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง และควรต้ังคําถามท่ีสําคัญเพ่ือปกปองและรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีท่ีจะเรียนรูธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตน
อยางอิสระ โดยจะตองสละเวลาและใหความใสใจอยางเพียงพอใหกับเรื่องท่ีมีความสําคัญทุกเรื่อง 

4. กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารควรมีกําหนดระยะเวลาในการดาํรงตําแหนง  อยางไรก็ดีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
อาจข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนดวย ซ่ึงรวมไปถึงการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถสรรหาผูท่ีเหมาะสมใหเขามาดํารงตําแหนงแทนได รวมท้ัง
ประโยชนท่ีไดรับจากประสบการณและสมัพันธภาพในการทํางานในคณะกรรมการท่ีบุคคลน้ันๆไดสั่งสมมาเปนระยะเวลาหลาย
ป ตลอดจนความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ี แมวาบริษัทฯ จะยังมิไดกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการ
อยางเปนทางการ แตบริษัทฯ ก็มีนโยบายในเร่ืองดังกลาวซ่ึงกําหนดวาโดยท่ัวไปกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไมควรมีอายุเกิน 70 

ปและไมควรดํารงตําแหนงเกิน 10 ป เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรในการดํารงตําแหนงตอไปของกรรมการเหลาน้ัน ซ่ึงควรจะ
พิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกลาว ตลอดจนการมีสวนทําประโยชนของบุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ ทั้งในอดีต 

ปจจุบันและอนาคต  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดจํากัดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 

เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศตนใหกับธุรกิจของบริษัทฯ อยางเพียงพอ  

 

8.1.1 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนผูบริหารคือกรรมการท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการเต็มเวลา และไดรับคาตอบแทนเปนประจําทุก

เดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่เทียบเทา 
 

8.1.2 กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯและ/หรือ
ผลประโยชน ของผูถือหุน 

 

คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ ประกอบดวย 

1. กรรมการอิสระจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 1 ของหุนท่ีออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5 

2. กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
เปนท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือบริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันไดท่ีรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจท้ังใน
ทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 
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4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร เจาหนาท่ีบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร เจาหนาท่ีบริหาร ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

5. กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

6. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทท่ีเก่ียวของ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมท้ังไมไดเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนยั ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

7. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ี
เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

8. กรรมการอิสระจะตองไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลกูจาง พนักงาน หรือท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดกับบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษัทยอย 

9. กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอ่ืนใด ท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ 

 

8.1.3 การแยกตําแหนง 
คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการหน่ึงคนใหเปนประธานกรรมการ  ประธานกรรมการทําหนาท่ีดูแลการใชนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธตามท่ีคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาและจัด ทําข้ึนตลอดจนดูแลใหการประชุม
คณะกรรมการดําเนินไปจนสําเร็จลุลวง   กรรมการทุกคนควรมีสวนรวมในการประชุมและต้ังคําถามสําคัญๆ ระหวางการ
ประชุมแตละครั้ง 

อํานาจของคณะกรรมการและฝายบริหารไดรับการจํากัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน กรรมการจะประชุม
กันอยางนอยปละ 6 คร้ัง เพ่ือใหคําแนะนําและสนับสนุนฝายบริหารผานกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม
ยุงเก่ียวกับงานประจํา หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของฝายบริหาร   กรรมการบริหารเทาน้ันท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการใหทํางานเหลาน้ี ดังน้ัน อํานาจและความรับผิดชอบของกรรมการบริหารจึงสอดรับกับฝายบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค                                                    สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  35 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

โดยท่ัวไป คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอย 6 คร้ังตอป (ในรอบป 2563 มีการประชุมรวม 6 คร้ัง) การ
ประชุมพิเศษจะจัดข้ึนตามความจําเปนตามจุดประสงคเฉพาะกิจ วาระการประชุมหลัก ไดแก พิจารณา แผนธุรกิจและงบ
ประจําป รายงานงบการเงินรายไตรมาส และการอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเตรียมและสง
วาระการประชุมอยางนอย 7 วันกอนการประชุมแตละครั้ง เพ่ือใหกรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม 

เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซ่ึงจะสงใหกับกรรมการกอนการประชุมในคร้ังถัดไป รายงานการประชุม
จะไดรับการลงมติในการประชุมคร้ังตอไป และเก็บใหกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ตรวจสอบตอไปคณะกรรมการ
กําหนดใหสมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยางเพียงพอใหกับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบตอหนาท่ีของกรรมการ และพยายาม
อยางสุดความสามารถท่ีจะเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  

ในป 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
จํานวนองคประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการน้ันตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด โดยไมนับจํานวนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติดังกลาวอยูแลว 
ทั้งน้ีในการประชุมลงมติใดๆ ในการประชุมคณะกรรมการคราวท่ีผานมาทุกคร้ังจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมลงมติจะมี
จํานวนกรรมการมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยสมํ่าเสมอทุกคร้ัง 
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ของบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน)  มีดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการในป 2563 

การประชมุ
สามัญ  

ป 2563 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

รวม 6 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กําหนด
คาตอบแทน 

รวม 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหารและ
กํากับดแูล

กิจการ 
รวม 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยงฯ 

รวม 2 ครั้ง 

1. นายรุงโรจน  แสงศาสตรา 6/6 - 2/2 2/2 - 1/1 

2. พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา 6/6 4/4 - - - 1/1 

3. นายสุรศักด์ิ  โกสิยะจินดา 6/6 4/4 - - - 1/1 

4. นายชัยสิทธิ ์ 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 มีดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ 

บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด  
(มหาชน) 

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

การประชมุ 

คณะกรรมการบริษทัฯ 

รวม 6 คร้ัง 

การประชมุ 

สามัญผูถือหุน 

ในป 2563 

การประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

รวม 6 คร้ัง 

การประชมุ 

สามัญผูถือหุน 

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) เทาน้ัน 

 

ในป 2563 คณะกรรมการไดกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําป 2564 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุม
นีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังน้ี 
คร้ัง

ท่ี 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารและ

กํากับดูแลกิจการ 

1 วันที ่26 มกราคม 2564 วันที ่10 กุมภาพันธ 2564 วันที ่19 มกราคม 2564 วันที ่19 มกราคม 2564 วันที ่19 มกราคม 2564 

2 วันที ่10 กุมภาพันธ 2564 วันที ่29 เมษายน 2564 วันที ่20 กรกฎาคม 2564 วันที ่20 กรกฎาคม 2564 วันที ่20 กรกฎาคม 2564 

3 วันที ่ 30 มีนาคม 2564 วันที ่9 สิงหาคม 2564    

4 วันที ่29 เมษายน 2564 วันที ่8 พฤศจิกายน 2564    

5 วันที ่9 สิงหาคม 2564     

6 วันที ่8 พฤศจิกายน 2564     

 

การประเมินของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

เพ่ือใชในการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท โดยไดแยกเปนการ ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ และเม่ือพิจารณาเปนท่ีเรียบรอยแลวไดเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

               คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ท่ี ใชเพ่ือ
การประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2562 ภายใตหัวขอ การประเมินเก่ียวกับ
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรม การการประชุมคณะกรรมการ 
การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
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               ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 ไดพิจารณา
สรุปผลประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ยอนหลัง 3 ป ท่ี
ผานมาและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณาขอดีขอเสีย 
รวมท้ังแนวทางการแกไข ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการดังกลาวมุงเนนการนําผลประเมินไป
ใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการใหดีย่ิงข้ึน ซ่ึงโดยภาพรวมในป 2563 คณะกรรมการบริษัท
เห็นวาการดําเนินการสวนใหญไดดําเนินการหรือจัดทําเร่ืองดังกลาวน้ันไดดีแลว 

 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  
Ø การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขา

รับการฝกอบรมและพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมท้ังบริษัทไดจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกคร้ังท่ีมีการแตงต้ังกรรมการใหม โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพ่ือ
แนะนําธุรกิจและขอมูลท่ีเก่ียวของของบริษัท รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและโครงสรางการบริหาร เอกสารคูมือ
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ บทบาท อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับระเบียบบริษัท วิสัยทัศน 
เปาหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมท้ังจัดใหกรรมการเขาเยี่ยมชมกิจการและรวมประชุมท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

Ø แผนสืบทอดงาน บริษัทฯไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพ่ือทดแทนผูบริหารระดับสูงท่ีจะเกษียณอายุ 
พรอมท้ังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเน่ืองตอกัน  
โดยพิจารณาจากพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทในเครือท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน สามารถพัฒนา
ใหรับผิดชอบในตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึนได รวมท้ังมีการกําหนดผูท่ีจะทดแทนตําแหนงช่ัวคราว ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินอยางกะทันหัน 

 

นอกจากน้ี บริษัทฯยังสนับสนุนใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมสมัมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาท่ี  ทั้งหลักสูตรท่ีจัดโดยบริษัทฯและหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานกํากับดูแลองคกรของรัฐหรือองคกรอิสระ เชน หลักสูตร
กรรมการบริษัทของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ตองผานการอบรม อยางนอยหน่ึงหลักสูตร ซ่ึงไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation 

Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาองคกรตอไป 

 

8.2 ผูบริหาร 
ผูบริหารของ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย ผูบริหารสี่อันดับถัดจากประธานกรรมการบริหาร  ไดแก 

อันดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
1 นายมนตรัก แสงศาสตรา ประธานเจาหนาท่ีฝายพัฒนาธุรกิจ 

2 นายมารตุ แสงศาสตรา ประธานเจาหนาท่ีการตลาดและการขาย 

3 นายจารุวัตร ไตรถวิล ประธานเจาหนาท่ีฝายการผลติ 

4 นายชนินทร   ศุภภิญโญพงศ ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน  

5 นายสุธ ี บุนนาค รองกรรมการผูจดัการศูนยวิจัยและเทคนิค 
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ผูบริหารลําดับที่ 4 ดูแลรับผิดชอบดานบริหารการเงินและรับผิดชอบบัญชีของบริษัทฯ 

ผูบริหารของบริษัท ตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ.12/2552    เร่ือง  การจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี  

ขอ 2 (6)  “ผูบริหาร”  หมายความวา   ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนง
เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)  

1.นายมารตุ แสงศาสตรา    

  (รับตําแหนงเมื่อ 2 มกราคม 2563 ถึง วันท่ี 8 กันยายน 2563) 

อาย ุ     43 ป 
คุณวุฒิการศึกษา    M.S.Computer Science University of North Texas,USA 

การอบรม     หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุนท่ี 4 

     (ระหวางวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ 2563) 

2.นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ    

  (รับตําแหนงเมื่อ 9 กันยายน 2563 ถึง ปจจุบัน) 

อาย ุ     36 ป 
คุณวุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรม     -หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุนท่ี 4 

     (ระหวางวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ 2563) 

-หลักสูตร Employee Benefit “การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวย
หลักคณิตศาสตรประกันภัย / บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด 

-หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 178/2020 / 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 

1.นางปยรัตน  เชียงโกมลคีต    อํานวยการฝายบัญชี 

อาย ุ                                                     50 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                     ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรม                                             -หลักสูตร Employee Benefit “การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวย 

                                                            หลักคณิตศาสตรประกันภัย  / บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด 

                                         -หลักสูตร TFRS16 สัญญาเชาและประเด็น Deferred Tax / บริษทั 

                                          ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากัด 

ประสบการณ                                            ป 2551-2561 ผูจัดการสวนบัญชีสาขา / บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค  
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โครงสร้างองคก์ร ณ 27 มกราคม 2564 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

       

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ   

นายตระกลู  วินิจนยัภาค   

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

และกาํกบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสี ยง 

 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

นายมารุต  แสงศาสตรา 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัระบบงาน 

และตรวจสอบภายใน 

สาํนกัเลขานกุารบรษิัท 

ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

นายมนตร์กั  แสงศาสตรา 

 

ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการตลาดและการขาย 

นายมารุต  แสงศาสตรา 

ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายชนินทร ์ศภุภิญโญพงศ ์

 

รองกรรมการผูจ้ดัการศนูยว์ิจยัและเทคนิค

นายสธุี  บนุนาค 

ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการผลิต 

นายจารุวตัร  ไตรถวิล 

 

ที ปรกึษาคณะกรรมการ  

นายรุง่โรจน ์แสงศาสตรา 
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8.3 เลขานุการบริษัท    

คณะกรรมการแตงต้ัง นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา (ขอมูลปรากฏในเอกสารแนบ 1) ใหเปนเลขานุการบริษัทตาม
มติคณะคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 3/2541 ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2541  และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี โดย
กําหนดใหเลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต ดังตอไปน้ี 

1. จัดประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
ขอพึงปฏิบัติตางๆ ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ 

2. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมผูถือหุนและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

(ง) รายงานประจําปของบริษัทฯ 

5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีกรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ 

6. ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกําหนด กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมี
การปฏิบัติอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแกกรรมการ 

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  และเพ่ือชวยเหลืองานท่ี
เก่ียวกับแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยหนาท่ีเลขานุการบริษัทจะรายงานตอประธานกรรมการ และโดย
โครงสรางองคกรจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค                                                    สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  41 

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการ ผูบริหารบริษัท   
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการประจําปสําหรับป 2562 และคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ ในป 2563  มี

รายละเอียดดังนี้                    หนวย : บาท  

รายชื่อ 

บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค บมจ.ไทลทอปอินดัสตรี้ (บริษัทยอย) 
บมจ.โรแยล ซีรามิค 

อุตสาหกรรม (บริษัทยอย) 
รวมทั้งสิ้น เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คาตอบแทน
กรรมการและ

กรรมการบริหาร 
รวม 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

คาตอบแทน
กรรมการและ

กรรมการบริหาร 
รวม 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

1. นายรุงโรจน  แสงศาสตรา 360,000             -    600,000 960,000 300,000 300,000 600,000 240,000 1,800,000 

2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  300,000 240,000 300,000 840,000 - - - - 840,000 

3. นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา 300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000 

4. นายชัยสิทธิ ์ วิริยะเมตตากุล 300,000             -    300,000 600,000  - - - - 600,000 

5. นายสุวิทย  สมานพันธชัย 300,000             -    300,000 600,000 - - - - 600,000 

6. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา (1) 300,000             -    600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000 

7. นายมนตรัก  แสงศาสตรา  300,000             -    600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000 

8. นายมารุต  แสงศาสตรา  300,000             -    600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000 

9. นายศิริพงษ  ทิณรัตน      300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000 

10. นายทศพร บรรยงคเวทย  300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000 

11. นายจารุวัตร ไตรถวิล      300,000             -    600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000 

รวม 3,360,000 840,000 4,800,000 9,000,000 1,300,000 1,500,000 2,800,000 1,200,000 13,000,000 
(1)นางสาวคัทลยีา  แสงศาสตรา ดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัทฯ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม



บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค                                           สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ           แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  42 

 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ 

            นโยบายของคณะกรรมการ คือคาตอบแทนของกรรมการควรสะทอนหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมายท่ีคาดหวังของผูมีสวนไดเสียท้ังหมด นอกจากน้ี กรรมการยังตองมีประสบการณและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทํา
หนาท่ีดังกลาว  คาตอบแทนของคณะกรรมการปจจุบัน ไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

เพ่ือใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  ซ่ึงจะตองปฏิบัติภาระหนาท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย และ
กรรมการจะตองมีความรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญาหากไมไดปฏิบัติตาม นอกจากน้ีกรรมการแตละคนตองใหความทุมเท 

รวมท้ังใหคุณคา (Value) ที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกําหนด 

 

หลักเกณฑของคาตอบแทนกรรมการโดยแบงออกเปนสองสวน ดังน้ี 

 

1.คาเบ้ียประชุม (Attendance Fee) เปนคาตอบแทนท่ีจายใหกับกรรมการท่ีเขารวมประชุมในแตละครั้ง โดยใหเฉพาะ
กรรมการท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน  

 1.1 คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ  
 ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ควรไดรับคาเบ้ียประชุมในอัตราสวนท่ีสูงกวากรรมการและ
อนุกรรมการคนอ่ืนๆ โดยควรกําหนดไวเปนนโยบายท่ีชัดเจนและมีการเปดเผยใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวไป 

 1.2 คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการ 

  อนุกรรมการชุดตาง ๆ ควรไดรับคาเบ้ียประชุมจากการเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการดวย โดยอาจกําหนดอัตรา
คาเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการไวในระดับตํ่ากวาหรือเทากับคณะกรรมการชุดใหญ  เน่ืองจากขอบเขตหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการมีจํากัดกวาคณะกรรมการโดยรวม 

 1.3 ระดับของคาเบ้ียประชุมกรรมการ  
 ระดับของคาเบ้ียประชุมกรรมการ ควรอยูในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะทําใหกรรมการจํากัดจํานวนบริษัท
ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการเทาท่ีม่ันใจวา จะสามารถอุทิศเวลาในการเขารวมประชุมและทําหนาท่ีของกรรมการไดอยางมี
ประสิทธิผล บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทช้ันนําในตลาดหลักทรัพยฯและในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

2. คาตอบแทนพิเศษ (Annual Bonus) เปนคาตอบแทนพิเศษท่ีจายใหกับกรรมการปละคร้ัง โดยเช่ือมโยงกับมูลคาท่ีสราง
ใหกับผูถือหุน เชน มูลคาของบริษัท หรือเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน เปนตน  

สําหรับป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  เห็นสมควรเสนอคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณา ในอัตรา
ดังน้ี  คือ 

 

คาเบ้ียประชุม 
บาท/คร้ัง/คน %เพ่ิมข้ึน

(ลดลง) เสนอป 2564 ป 2563 

1. ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ ,ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท              

60,000 60,000 - 
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2. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน , ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

40,000 40,000 - 

3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 - 

4. อนุกรรมการชุดยอย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                30,000 30,000 - 

 

และเสนอคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 แกกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณา ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการประจําป 
         บาท/คน %เพ่ิมข้ึน

(ลดลง) เสนอป 2563 ป 2562 

1. กรรมการ รวม 11 คน 300,000 300,000 - 

2. กรรมการบริหาร รวม 5 คน 300,000 300,000 - 

โดยกําหนดใหจายคาเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน  ท้ังน้ีโดยใหมีผลต้ังแตการประชุมครั้งแรกในป 2564 
สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป ใหจายเทากันคร้ังเดียวจากบัญชีทําการของบริษัทในวันท่ี 1 เมษายน  2564 

 

คาตอบแทนผูบริหาร    
 บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จายคาตอบแทนผูบริหารเปนเงินเดือน  โบนัส ตามผล
การปฏิบัติงานในแตละป  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอ่ืนเล็กนอย เชน คานํ้ามันรถ เปนตน 

บริษัท 

จํานวนผูบริหาร (คน) เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสํารองเลีย้งชีพ/
สวัสดิการ  
(ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2563 ป 2562 
%เพ่ิม /

(ลด) 

บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 7 7 19.10 19.37 (1.39%) 

บมจ.ไทล ทอป อินดัสตร้ี  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 ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย จายผลตอบแทนใหพนักงานเปนเงินเดือน โบนัส และ

สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมี
ผลตอบแทนของพนักงานในป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 ดังน้ี 

บริษัท 

ผลตอบแทนพนักงานรวม ผลตอบแทนพนักงานรวม %

ผลตอบแทน 

เพ่ิม / (ลด) 

ป 2563 (ลานบาท) ป 2562 (ลานบาท) 

โรงงาน/ สนญ. รวมท้ังสิ้น โรงงาน/ สนญ. รวมท้ังสิ้น 
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สาขา สาขา 

บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 584.95 52.61 637.56 577.90 51.03 628.93 1.37% 

บมจ.ไทล ทอป อินดัสตร้ี  281.17 4.93 286.10 262.93 4.69 267.62 6.91% 

บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  156.37 2.85 159.22 105.27 0.97 106.24 49.87% 

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล  - 

รวม 1,022.49 60.39 1,082.88 946.10 56.69 1,002.79 7.99% 

 

จํานวนพนักงานของบริษัทและบรษัิทยอย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 มีดังน้ี 

บริษัท 

จํานวนพนักงานรวม จํานวนพนักงานรวม 

% จํานวน 

เพ่ิม / (ลด) 
ป 2563 (คน) ป 2562 (คน) 

โรงงาน/
สาขา 

สนญ. รวมท้ังสิ้น 
โรงงาน/
สาขา 

สนญ. 
รวม

ทั้งสิ้น 

บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 1,964 104 2,068 2,184 124 2,308 (10.40%) 

บมจ.ไทล ทอป อินดัสตร้ี  666 8 674 664 9 673 0.15% 

บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  339 10 349 353 14 367 (4.90%) 

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล  - 

รวม 2,969 122 3,091 3,201 147 3,348 (7.68%) 

บริษัทและบริษัทยอย ไมมีกลุมสหภาพแรงงาน และในรอบ 3 ปท่ีผานมาไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญ   
 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ใหไดรับการอบรมความรูท้ังในสายงาน
เดียวกัน และขามสายงาน โดยใหจัดการอบรมท้ังประเภทฟนฟูความรูเดิม เพ่ิมเติมทักษะใหม เพ่ือใหพนักงานสามารถ
สรางสรรคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน อีกท้ังใหความสําคัญของการทํางานเปนทีม ใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนา
ในการทํางานและเติบโตไปกับองคกรรวมกัน ดวยตระหนักดีวา ทรัพยากรบุคคล เปนสวนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใน
ทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู ความเขาใจ และเช่ียวชาญในงาน ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถ
ผลักดันองคกรใหกาวหนา เติบโตไปไดอยางย่ังยืน  
 

9.การกํากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดมอบหมายใหฝายจัดการออกเปนคูมือ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ต้ังแตป 2546 และปรับปรุงใหมตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ป 2555 (ปรับปรุง) โดยฝาย
พัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมเรื่อยมา เพ่ือใหคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 
2560 (CG Code 2017) ซ่ึงออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) มา
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กําหนดเพ่ิมเติมเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูนําหรือ
ผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกรไดนําไปปรับใชเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน โดย CG Code 2017 
ไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ขอหลักดังน้ี 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแก
กิจการอยางย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 

 

และไดแจงใหพนักงานและผูเก่ียวของรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด สาระสําคัญของการกํากับ
ดูแล จะเนนในเร่ืองจริยธรรมการทําธุรกิจ และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 
ขอบังคับ มติท่ีประชุม ตลอดจนขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯไดใชความรู ความสามารถ และประสบการณ กํากับดูแลและติดตามใหฝายจัดการ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน และนโยบายธุรกิจ กลยุทธและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ตลอดจนการใชงบประมาณของบริษัทฯใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สําหรับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ อยูภายในอํานาจดําเนินการของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับจัดการ 
โดยมีการกําหนดอํานาจกระทําการท่ีเก่ียวของกับกิจการเอาไวเปนหลักปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมการผูจัดการมีการประชุม
รวมกับผูบริหารระดับฝายเปนประจําทุกเดือน เพ่ือรวมกันกลั่นกรองงานของบริษัทฯ ทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามงาน
ตามขอเสนอแนะและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

ในสวนการกํากับดูแลและควบคุมการบริหารงานในบริษัทยอยท้ังหมดกระทําโดยผานบุคลากรของบริษัทฯท่ีสงเขาไป
เปนกรรมการในบริษัทฯน้ันๆขอบเขตอํานาจการควบคุมของบริษัทฯ ข้ึนอยูกับจํานวนกรรมการและเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯน้ัน 
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  บริษัทฯ กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แบงออกเปน 5 หมวด 
ดังน้ี 

 

หมวดท่ี 1 - สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 

หมวดท่ี 2 - การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

หมวดท่ี 3 – การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หมวดท่ี 4 - การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

หมวดท่ี 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    

 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถือหุน   (Rights of Shareholders) 

 

บริษัทฯไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ดวยวิธีการและมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับและ
เช่ือถือไดโดยใหสิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงกําไรจากบริษัทฯ การเขารวม
ประชุมผูถือหุน การเสนอวาระประชุมลวงหนา การเสนอช่ือบุคลเพ่ือเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ การแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เชน การเลือกต้ังกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมท่ี
สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกคนมี
สิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนท่ีถืออยูโดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอ่ืน
นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเปนการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

 

1. การกําหนดการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละคร้ังภายในเวลาไมเกิน 4 
เดือนนับแตวันส้ินรอบปบัญชี และในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซ่ึงเปนเรื่องท่ีกระทบ
หรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายท่ีใชบังคับท่ีตองไดรับการ
อนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณไีป  ท้ังน้ีในป 2563 ไดมีการจัดการประชุมผูถอื
หุนรวม 1 คร้ัง เปนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม
ใหญ  ช้ัน 4 อาคารสํานักงานใหญ  เลขท่ี  37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร เลื่อนการประชุมจากเดือน เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด19 

 

2. กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 

ของจํานวนผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2564 โดยบริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยในกรณีท่ีบรรจุเปนวาระการประชุมบริษัทฯจะแจงในหนังสือนัด
ประชุมวาเปนวาระท่ีกําหนดโดยผูถือหุน  ซ่ึงไมมีผูใดเสนอวาระเขามา ท้ังน้ี บริษัทฯไดเปดเผยผลการเสนอวาระการ
ประชุมใหทราบโดยท่ัวกันแลว เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2564 ที่ผานมา 
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3. การแจงการเชิญประชุมลวงหนาผูถือหุนทุกรายจะไดรบัขอมูลประกอบวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุน โดยบริษัทฯไดเผยแพรขอมูลลวงหนาอยางนอย 30 วันในเว็บไซตของบริษัท และจัดสงเอกสารลวงหนากอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 14 วัน  

 

สําหรับป 2563 เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด19  ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดประชุมในวันท่ีกําหนดไว
กอนหนาได ซ่ึงบริษัทฯจัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 รอบแรก ในวันท่ี 20 มีนาคม 
2563 ลวงหนากอนวันประชุมฯ 30 วัน กําหนดประชุมฯ วันท่ี 20 เมษายน 2563 และลงประกาศหนังสือพิมพ
ติดตอกันตอเน่ือง 3 วัน และ จัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2563 รอบท่ีสอง หลัง
สถานการณผอนปรน ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ลวงหนากอนวันประชุมฯ 30 วัน กําหนดประชุมฯ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2563 และลงประกาศหนังสือพิมพติดตอกันตอเน่ือง 3 วัน นอกจากน้ี ยังไดชี้แจงพรอมระบุขอมูลตางๆ ไวใน
หนังสือนัดประชุมท่ีบริษัทจัดสงให ดังน้ี 

Ø สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวอยางชัดเจน 

Ø บริษัทไดระบุวัตถุประสงค/เหตุผล รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนในแตละวาระ 

Ø สําหรับการเสนอขออนุมัติจายเงินปนผล บริษัทฯไดแจงนโยบายการจายเงินปนผล, อัตราเงินปนผลท่ีเสนอ
จาย ยอนหลัง 5 ป เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

Ø เพ่ือใหผูถือหุนสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูสอบบัญชี ซ่ึงไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  บริษัทฯไดใหรายละเอียดช่ือผูสอบบัญชี พรอมประเด็นเก่ียวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
และคาบริการของผูสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 2 ป 

Ø ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ
เปนรายบุคคล อีกทั้งระบุช่ือพรอมประวัติกรรมการท่ีตองการเสนอแตงต้ังใหทราบ 

4. กอนดําเนินการประชุม บริษัทฯไดช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบ รวมท้ัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็นหรือซักถามท่ีเก่ียวของในแตละวาระ 

5. ในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทฯไดบันทึก  การแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายช่ือกรรมการ
และผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  มติท่ีประชุมและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไวอยางชัดเจน    คําถามคําตอบ
ของผูถือหุนในการซักถามประเด็นตางๆ  พรอมท้ังเปดเผยใหทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ในวันเดียวกัน 

 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  (Equitable Treatment of Shareholders) 

การสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญผูถื อหุนสวนนอย นัก

ลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนตางชาติ เปนเรื่องท่ีบริษัทฯคํานึงถึงและพยายามสรางเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดความเทาเทียมกันอยาง

แทจริง โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย คือ  การกําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูมีหนาท่ีดูแลผูถือ

หุนสวนนอย     ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผานอีเมล 

ของบริษัทฯ ซ่ึงกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการ
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อิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และหาวิธีเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีท่ีเปนขอเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณา

แลวมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลตอผูมีสวนไดเสยีโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะ

เสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯยังไดดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน 

เชน 

2.1 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระ ซ่ึงบริษัทเสนอรายช่ือไว 2 ทาน หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึง

แบบใดท่ีไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศ

ทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ

ผานทางหนาเว็บไซตของบริษัทฯได   

2.2 ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุน ซ่ึงบริษัทฯไดจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การประชุมเปนภาษาอังกฤษเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติ 

 

หมวดท่ี 3  การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอผู มีสวนเก่ียวของทุกฝาย  เพ่ือประโยชนรวมกัน  โดย

คณะกรรมการบริษัทฯไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีเช่ือม่ันไดวาสามารถรับรูสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ทั้งที่ได

กําหนดไวในกฎหมาย และท่ีไดกําหนดแนวทางไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ   

รวมท้ังรับผิดชอบดูแลใหม่ันใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเค รงครัดท้ังผูถือหุน 

พนักงาน ผูใชสินคาและบริการ และผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ ดังน้ี 

ผูถือหุน นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิท่ีกําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอตรวจสอบ

จํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระในท่ีประชุมผูถือหุนรวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว ยังไดใหสิทธิผูถือหุนเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 

เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจาของบริษัทฯผานกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพ่ือ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป 

พนักงาน บริษัทฯใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคา และมุงม่ันท่ีจะใหพนักงานทุกคนมีความ

ภาคภูมิใจและเช่ือม่ันในองคกร ในปท่ีผานมาบริษัทฯไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน

รวมกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ เสริมสรางศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในตางประเทศ และรับมือกับ
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สภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

รวมถึงคาตอบแทนของพนักงาน 

ลูกคา บริษัทฯมีความมุงม่ันท่ีจะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานคุณภาพและราคา  ตลอดจน

มุงมั่นพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืน รวมท้ังจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะสินคา คําปรึกษา วิธีการ

แกปญหา และรับขอรองเรียน เพ่ือใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุดในสินคาและบริการ  

คูคา บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคําม่ัน

ที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด และมีนโยบายในการสงมอบสินคาท่ีไดคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา 

คูแขงทางการคา บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต โดยยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจดวยความเปน

ธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปท่ีผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูแขงทางการคา 

เจาหน้ี บริษัทฯไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและหนาท่ีท่ีพึงมีรวมท้ังขอตกลงการกูยืมเงินตางๆ ตอเจาหน้ี เชน เจาหน้ีทาง

ธุรกิจ และสถาบันการเงิน เปนตน  

 

นโยบายวาดวยการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มีอุดมการณในการดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการ
แขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ยึดม่ันคุณภาพท่ีดีของสินคาเปนสําคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด พรอมท้ัง
ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และ จรรยาบรรณของกลุมบริษัทได
นาสตี้ฯ  

บริษัทฯ จึงมีความมุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ และกําหนดใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันดังกลาว ซ่ึงครอบคลุม
ใหมีการปฏิบัติตามในทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เพ่ือใหม่ันใจวา กลุมบริษัทไดนาสต้ีฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันคอรรัปช่ันกับทุกกิจกรรม และเพ่ือใหการตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความ
เสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปช่ันไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ จึงไดจัดทํา “นโยบายวาดวยการตอตานทุจริต
คอรรัปช่ัน” เปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน 

 

นิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น 

 หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให ใหคําม่ัน เรียกรอง หรือรับ ซ่ึงเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงไมเหมาะสม อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ เปนการกระทําเพ่ือประโยชน
สวนตัวหรือผูอ่ืน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได  
 

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น 
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1. สรางจิตสํานึกและสื่อสารใหทุกคนในองคกร ทราบถึงหนาท่ีความรบัผิดชอบและปฏิบัตติามนโยบายตอตาน

คอรรัปช่ัน รวมท้ัง เปดเผยขอมูลเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรปัช่ันใหแกสาธารณชนทราบ 

2. ใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันน้ีอยางสม่าํเสมอ และใหมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติ
และขอกําหนดในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบท่ีสนับสนุนการ
ตอตานคอรรัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูจัดการ คณะจัดการ และผูบริหาร มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกําหนด และ ทบทวนใหมีระบบและ
ใหการสงเสริมสนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานในองคกรทุกระดับ ตองนํานโยบายตอตานคอรรัปช่ันไปปฏิบัติตาม เพ่ือเปน
ตัวอยางท่ีดี รวมท้ัง ยกยองและเชิดชูคนดี มีความซ่ือสัตย โดยใหยึดถือเปนคานิยมขององคกร 

2. พนักงานในองคกรทุกระดับ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายคอรรัปช่ันตองแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ ตองมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตคอรรัปช่ัน
ประพฤติมิชอบในองคกร 

3. กลุมบริษัทไดนาสต้ีฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปช่ัน จะไมถูกลด
ตําแหนง ลงโทษ แมการกระทําน้ันจะทําใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

4. ผูท่ีกระทําคอรรัปช่ัน เปนการทําผิดจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯไดนาสต้ี ซ่ึงจะตองไดรับโทษทางวินัยตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว ซ่ึงอาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดตามกฎหมาย 

5. สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ดูแล จัดฝกอบรม พัฒนาศักยภาพใหกับพนักงานในหนวยงาน รวมท้ัง 
เผยแพรขอมูลขาวสารในการปองกันและตอตานการทุจริตอยางสมํ่าเสมอ   

 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  (Disclosure and Transparency) 

 

บริษัทฯใหความสําคัญเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผู
มีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเปนสารสนเทศทาง
การเงินและท่ีไมใชทางการเงินใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอ เช่ือถือไดและทันเวลา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผาน เว็บไซตของบริษัทฯ และเพ่ือใหพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑขอบังคับตางๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อยางเครงครัดและติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหม่ันใจไดวากฎหมายกฎเกณฑ ของบังคับท่ีบริษัทฯถือปฏิบัติน้ันมีความถูกตองและเปนหลักประกันใหผูถือหุนเช่ือม่ันใน
การดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใสถูกตองตรงไปตรงมา เชน 

1. เปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 
2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคระกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชีใน

รายงานประจําป 
3. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของซ่ึงเปนสวน

ไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการของบริษัทฯหรือบริษัทยอยใหบริษัททราบผานเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือทําการเก็บรักษา
และรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  7 วันทําการ นับแตวันท่ี
บริษัทฯไดรับรายงานน้ัน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุน/ ถือครองหลักทรัพย
ของบริษัทใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง 

5. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

6. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในคณะอนุกรรมการและจํานวนคร้ังการเขาประชุมเปนรายบุคคล 

7. เปดเผยโครงสรางการดําเนินงานและการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจน 

8. เปดเผยขอมูลคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการเปนรายบุคคล 

9. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน
คาตอบแทนท่ีกรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

10.เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

11.รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

12.เปดเผยโครงการลงทุนท่ีสําคัญตางๆ และผลกระทบท่ีมีตอโครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ 

SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯยังคงยึดม่ันแนวปฏิบัติเร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ เพ่ือเปนการจัดระเบียบ
การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของของบริษัทฯ ใหเปนระบบ และปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูลอยางไม
ถูกตองรวมท้ังเพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มั่นใจไดวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯมีความ
ถูกตองชัดเจนสอดคลองกับกฎหมาย และเปนไปอยางเทาเทียมกันตามนโยบายการเปดเผยขอมูล (Disclosure Policy) โดย
กําหนดใหมีบุคคลท่ีมีสิทธิเปดเผยขอมูลสําคัญท่ียังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ กําหนดชวงเวลาท่ีตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
กอนกําหนดเวลาท่ีจะเปดเผยขอมูลสาํคัญออกสูสาธารณะ ซ่ึงรายละเอียดของแนวปฏิบัติไดเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียและบุคคล
ทั่วไปทราบบนเว็บไซตบริษัทฯ 

นักลงทุนสัมพันธ    

บริษัทฯมุงสรางความสัมพันธกับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปดเผยขอมูลแกผูถือหุนและกลุมนักลงทุนตางๆ โดย
อยูบนหลักการของความเทาเทียม ถูกตองและครบถวนตามความเปนจริง ท่ัวถึง โปรงใส และทันเวลา จึงไดจดัตั้ง ฝายนัก
ลงทุนสัมพันธเพ่ือดูแลในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ 
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ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ฝายนักลงทุนสัมพันธได จัดทํา http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/  

เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธและมีการปรับปรุงดูแลอยางสมํ่าเสมอโดยเว็บไซตจะประกอบดวยขอมูลบริษัทท่ีเปนประโยชนแกนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห อาทิเชน ผลประกอบการยอนหลัง งบการเงิน รายงานประจําป ขาวสารแจงตลาดหลักทรัพย แจง
กําหนดการจัดการประชุมผูถือหุน ขอมูลหุน การจายเงินปนผล หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนตน 

ในสวนของการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) บริษัทฯมีการกํากับและตรวจสอบเพ่ือใหบริษัทฯปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของกฎหมายท่ี
เก่ียวของอยางครบถวน และดูแลการแจงสารสนเทศท่ีสาํคัญของบริษัทตอตลาดหลกัทรัพยอยางทันทวงที นอกจากท่ีบริษัทฯได
เผยแพรขอมูลตามสื่อตางๆ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดแลว บริษัทฯไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเขารวม
โดยผูบริหารของบริษัทฯใหแกนักลงทุน 

ฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน รวมท้ัง
นักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

ในป 2563 ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ สรุปไดดังน้ี 

1.      การประชุมนักวิเคราะหเพ่ือช้ีแจงผลงานการดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงินคําอธิบายและวิเคราะหของ
ฝายจัดการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโนมในอนาคตจํานวน 2 คร้ัง มีผูเขารวมประมาณ 20 คน
ตอคร้ัง และประชุมนักวิเคราะหกลุมยอยจํานวน 3 คร้ัง มีผูเขารวมประมาณ 5 คนตอคร้ัง  

2.      การเขาพบและใหขอมูล (Company Visit) จํานวน 4 คร้ัง 
3.      การใหขอมูลทางโทรศัพท (Conference Call) จํานวน 14 คร้ัง แกนักลงทุนและนักวิเคราะหท้ังจากใน

ประเทศและตางประเทศ 

โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพ่ิมเติมสามารถติดตอโดยตรงท่ีฝายนักลงทุนสัมพันธ  

 

 

 

ผลประโยชนที่ขัดแยง 
(1) ธุรกรรมท่ีอาจทําใหเกิดผลประโยชนท่ีขัดแยงหรืออาจมีธุรกรรมซ่ึงอาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/

หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ี ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯและดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีกับบริษัทฯ และผูถือหุนท้ังหมด 

บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สงรายงานการมีสวนไดเสยีซ่ึงมีเน้ือหาสรุปเก่ียวกับการถือครอง
หุนและการเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และของบุคคลท่ี เก่ียวของกับกรรมการและ

IR@dynastyceramic.com  

โทรศพัท:์ 02-2769275 ต่อ 251 

โทรสาร : 02-2760313 
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ผูบริหารของบริษัทฯ ซ่ึงขอมูลน้ีจะถูกเก็บไวกับบริษัทฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีอาจ
เกิดข้ึน กรรมการและผูบริหารท่ีเขาใหมของบริษัทฯ จะสงรายงานน้ีภายใน 30 วันหลังจากวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบริหารจะสงรายงานท่ีแกไขใหมให
บริษัทฯ ภายใน  3 วันหลังจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากน้ี กรรมการตองรายงานการถือหุนของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบผานคณะกรรมการตรวจสอบทุก
สิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุนของกรรมการและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรมดังกลาวดวย 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซ่ึงรวมถึงจํานวนเงิน คูสัญญาในธุรกรรม 

เหตุผลของการทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีเก่ียวของ 

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชสถานภาพของตนเพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว 
ดังน้ัน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจนําไปสูการขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใดท่ีมีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลาน้ันกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดเนนยํ้าการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซ่ึงหมายถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯ
และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติ 

 

(2) การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดมาตรฐานการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคล

ที่เก่ียวของซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ  และพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล รวมท้ังคูสมรสและ

บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว  

คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดรับ ขณะทํางานในตําแหนงของตน
เพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือจัดตั้งธุรกิจท่ีแขงหรือเก่ียวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในท่ี
สําคัญเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชนของบุคคลเหลาน้ันอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูล
ภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ 

 

 

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังน้ี 

• บริษัทฯมีโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหน่ึง โดยไดเปดเผยโครงสรางทางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยไวในรายงานประจําป
อยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน 
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• มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวาง คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน จึงทําให
ปราศจากการกาวกายหนาท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท หรือผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีสวนไดเสียกับผลประโยชน
ในเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียน้ันก็จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพ่ือใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพ่ือประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 
• การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงานอยางเปน

ลายลักษณอักษร โดยมีบทกําหนดลงโทษชัดเจนท่ีผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลไปเปดเผยตอสาธารณะ  หรือนําไปใช
ประโยชนสวนตน 

• จรรยาบรรณบริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมสําหรับการหามพนักงานใชทรัพยสินของบริษัทฯหรือใชเวลา
ทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซ้ือขายหลักทรัพยอยางเปนประจําเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไมมี
เหตุอันควร และไมเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 

 

คณะกรรมการจะตองประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและ
ระเบียบท้ังหมด คณะกรรมการมีหนาท่ีหลักในการกํากับและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนของบริษัทฯท้ังน้ี 
ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือผานคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน คณะกรรมการพึงมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือประเมินวามีการบริหารจัดการอยางเหมาะสมหรือไม และเพ่ือใหการดําเนิน
กิจกรรมท้ังหมดเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีเก่ียวของ โดยไดจัดทําและกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) 

2. บริหารการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงคและกฎขอบังคับของ
บริษัทฯตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

3. จัดทําและใหความเห็นชอบ แผนงาน การดําเนินการตางๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินท่ีสําคัญ 

4. ทบทวนและใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงสําคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติดานการตรวจสอบบัญชีและการ
บัญชีท่ีใชในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ 

5. ประเมินปจจัยความเสี่ยงสําคัญ ท่ีเก่ียวของกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการเพ่ือนํามา
แกไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกลาว 

6. ประเมินผลการทํางานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทํางานตามความจําเปน ตามแบบ
ประเมินตนเอง เร่ือง การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self- Assessment) เปน
ประจําทุกป 

7. ใหความเห็นชอบคาตอบแทนของพนักงาน 

8. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบใหกรรมการบริหารซ่ึงจะทํางานรวมกับเจาหนาท่ีบริหารอ่ืนๆ 
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพ่ือใหเปนไปตามแผน คําสั่งหรือทิศทางอยางหน่ึง
อยางใดของคณะกรรมการ 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงและความตอเน่ืองทาง
ธุรกิจ รวมท้ังกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปช่ันท่ีเหมาะสมกับบริษัทฯ ท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทํางาน
รวมกับฝายบริหารอยางใกลชิดในลักษณะท่ีสอดคลองกับกรอบคานิยมหลัก พันธกิจ  และวิสัยทัศน ของบริษัทฯ รวมท้ัง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ   โดยในปท่ีผานมาบริษัท ไดทําการทบทวน คานิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศนไปแลว และมีการนํากล
ยุทธที่ไดมีการทบทวนไปปฏิบัติแลว อยางเชนการสะทอนออกมาในรูปของการทํากิจกรรมตาง ๆ  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดสื่อสารนโยบายดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานรับทราบผานชองทางท่ี

หลากหลาย พรอมท้ังกําหนดใหมีชองทางสําหรับบุคคลท้ังภายในและภายนอกเพ่ือแจงเร่ืองการพบเห็นการกระทําท่ีเปนการ

ละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาวตอคณะกรรมการ ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการคุมครองผูใหเบาะแส (Whistle 

Blower Policy) ดวย 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย  4 ชุด  ไดแก 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการบรหิารและกํากับกิจการ  

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

1. พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรศักดิ์    โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายศิริพงษ    ทิณรัตน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายทศพร  บรรยงคเวทย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวสมฤทัย   บุญฤทธ์ิ  ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบหน่ึงทาน คือ นายศิริพงษ  ทิณรัตน  เปนผูมีความรอบรูและมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับ
ทางการเงิน ซ่ึงจําเปนตอการทํางานในหนาท่ีของตน 

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระท้ังสิ้น ในระหวางรอบปบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 คร้ัง ผูบริหารในสวนท่ีเก่ียวของ ตางเขารวมการประชุมสําคัญทุก
คร้ังกอนการเปดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ในระหวางปคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชี  โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มท่ีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนซ่ึง
รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และการดําเนินการใหม่ันใจวามาตรฐานในการเปดเผยขอมูลและการจํากัด
อํานาจทางดานการเงินของผูบริหารเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ในแตละปจะมีการกําหนดแผนงานลวงหนาเพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝาติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจําปของบริ ษัทฯ 
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีหลัก ดังตอไปน้ี      

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  
2. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และ เลิกจาง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขาประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย  ดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตองครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎบัตร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานความเพียงพอและประสทิธิภาพของนโยบายท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
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8. สอบทานใหม่ันใจวาผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมท้ัง 
นโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน ท่ีบริษัทไดจดัทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

1. นายรุงโรจน    แสงศาสตรา           ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายมนตรัก  แสงศาสตรา           กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3.   นายมารตุ   แสงศาสตรา  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายจารุวัตร  ไตรถวิล   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

หนาท่ีหลักของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมถึง 
1. กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการจนถึงผูอํานวยการฝาย และคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการ

เสนอช่ือรับการคัดเลือกตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ีไดกําหนดไว 
2. ทบทวนและเสนอคําแนะนําตอคณะกรรมการเก่ียวกับผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเขารับคัดเลือก (ไมวาจะโดย

คณะกรรมการ ผูถือหุน หรืออ่ืนๆ) เพ่ือการแตงต้ังเปนกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู ประสบการณ 
ศักยภาพ จํานวนคร้ังท่ีไดเคยดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ และปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. เสนอและใหคาํแนะนําตอคณะกรรมการในการแตงต้ังกรรมการใหมเม่ือมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอใหแตงต้ัง
กรรมการคนเดิมใหกลับมาดํารงตําแหนงอีกคร้ังในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมใน
การทํางานและผลการทํางานของกรรมการ เชน การเขาประชุม ความพรอม และความรวมมือ  

4. ประเมินรายปวากรรมการอิสระยังคงมีความเปนอิสระหรือไม หรือกรรมการอิสระคนใหมไดมีคณุสมบัตเิปนไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือไม 

5. เสนอขอมูลเพ่ือใหผูถือหุนไดรับขอมูลเพียงพอเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวการเสนอกรรมการท่ีครบวาระใหกลับมาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

6. ระบุและเสนอช่ือผูเขารับคัดเลอืกเพ่ือรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการ เพ่ือเขารบัหนาท่ีแทนตําแหนงท่ีวางใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

7. ทบทวนผูท่ีเขารับการคัดเลือกดํารงตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เจาหนาท่ีบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

8. ใหคําแนะนําตอคณะกรรมการเก่ียวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession 

plan) ใหเปนไปตามนโยบายและทบทวนรายปแผนการสืบทอดงานท้ังสําหรับประธานกรรมการ และกรรมการผูจดัการ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยคณะจัดการ 

9. ทบทวน และใหคําเสนอแนะตอคณะกรรมการเก่ียวกับโครงสราง ขนาด องคประกอบและความสามารถของ
คณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความสมดลุระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร และระหวาง
กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนอิสระ โดยคํานึงถึงหลักการการกํากับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอยางนอย 1 
คร้ังทุกๆ รอบปบัญชี 



บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค                                           สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ           แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  58 

 

10. จัดหากรรมการใหไดอยางนอยหน่ึงในสามของคณะกรรมการใหเปนกรรมการอิสระ หรือมีจํานวนข้ันตํ่าตาม
สัดสวนหรือเกณฑอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกําหนดไว 

11. เสนอเกณฑการประเมินผลงานตอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ (ท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได) เพ่ือนําไปประเมินประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการในองครวม เม่ือเกณฑการประเมินผล
งานไดรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการแลว จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณาตัดสินท่ีเหมาะสมจาก
คณะกรรมการ  ประธานกรรมการเปนผูรายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการรวมปรึกษาหารือกับ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมท้ังในกรณเีสนอช่ือสมาชิกใหมท่ีสมควรเขารับการดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการ 

12. สนับสนุนชองทางสําหรับผูถือหุนรายยอยในการเสนอช่ือผูเขารบัคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ 

13. แนะนําและเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติกรอบกําหนดในการจายคาตอบแทนและกําหนดรูปแบบการจาย
คาตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจําป/พิเศษ (โบนัส) คาเบ้ียตางๆ และคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแก 

• กรรมการซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนตอไป 

• กรรมการชุดยอยตางๆ ท่ีจดัตั้งโดยคณะกรรมการ 

14. แนะนําและเสนอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติกรอบกําหนดในการจายคาตอบแทนและกําหนดรูปแบบการจาย
คาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวย เงินรางวัลประจําป/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแก 

• กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริหาร 
• ผูบริหารท่ีอยูในลําดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริหาร 

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังตอไปน้ีแกคณะกรรมการ 

• กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร 

16. พิจารณางบประมาณประจําปของบริษัทฯ เก่ียวกับคาตอบแทน และเสนอตอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ 
17. ติดตามและประเมินคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ตามท่ีจะกลาวตอไป

ดานลางน้ี อีกท้ังรายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหคณะกรรมการรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการในคร้ังถัดไป 

• ระดับคาตอบแทนควรมีความเหมาะสมท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบริหารในการผลักดัน
และบริหารบริษัทฯ ใหประสบผลสําเรจ็ 

• เง่ือนไขในการจายผลตอบแทนและการวาจางควรอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัทท่ีมีขนาด
ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 

หลักการสําคัญดังตอไปน้ีไดถูกนํามาปฏิบัต ิ

1. โครงสรางคาตอบแทนควรจะสะทอนระบบการใหรางวัลท่ียุติธรรม 

2. องคประกอบสําคัญๆ ในการพิจารณาคาตอบแทนจะนํามาเช่ือมโยงกับความสาํเร็จในการบรรลเุปาหมายของการปฏบัิติงาน 
ซ่ึงรวมถึงการนําผลตอบแทนในสวนของผูถือหุนเช่ือมโยงกับผลประโยชนตอบแทนของผูบริหารและผูถอืหุน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทําท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน และความสามารถท่ีกําหนด 

4. นโยบายและแนวทางการใหคาตอบแทนจะโปรงใสมากท่ีสุดเทาท่ีทําไดท้ังกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของและผูถือหุน 
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ทั้งนี้ นโยบายการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
ในตลาด เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนประจําป ในการพิจารณาการ
จายเงินรางวัลประจําป (โบนัส)ใหกับบุคคลากรเปนรายบุคคลในแตละป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะ
ทบทวนความสําเร็จของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของคูแขงธุรกิจอยางรอบคอบ 

คาตอบแทนของผูบริหารในปจจุบันจะประกอบไปดวยเงินเดือน เงินรางวัลประจําป (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว 
เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอ่ืนๆ 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

1. นายจารุวัตร  ไตรถวิล           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายมนตรัก  แสงศาสตรา  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายมารุต   แสงศาสตรา  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางสาวสมฤทัย  บุญฤทธ์ิ   กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ 

หนาท่ีหลักของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององคกรภายในกลุมบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถ

ระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญไดอยางครบถวน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการกําหนดและ
ปรับปรุงนโยบายของกลุมบริษัทฯ อยางเหมาะสม 

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และการควบคุมบัญชีท่ีใชในกลุม
บริษัทฯ 

3. ทบทวนความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนจริงและอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

4. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ 

5. ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ 

6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสํารองฉุกเฉินภายในกลุมบริษัทฯ เพ่ือใหม่ันใจวามีการกําหนดปจจัยความเสี่ยงท่ี
สําคัญพรอมท้ังแผนบรรเทาความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

7. ทํางานรวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการใหขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ี
อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ 

8. ตัดสินใจและใหขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญท่ีไดรับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

4. คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารและกํากับกิจการ  จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

1. นายรุงโรจน    แสงศาสตรา          ประธานกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 

2. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา          กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการและเลขานุการ 

3. นายมนตรัก  แสงศาสตรา          กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 

4. นายมารุต   แสงศาสตรา          กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 

5. นายจารุวัตร  ไตรถวิล           กรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกจิการ 
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด 

2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

3. กําหนดแผน และแนวทางเก่ียวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุมบริษัทฯกอนเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. กําหนดอัตราคาจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก ใหบําเหน็จรางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน โบนัส แก พนักงาน 

5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมาย 

6. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซ้ือขายทรัพยสินถาวรของกลุมบริษัทฯ การจัดซ้ือจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืม
เงินการเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมบริษัทฯ  
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปนไปตามอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ  ในกรณีท่ีมีสวน
ไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัทฯหรือบริษัทยอยของบริษัทฯ  จะตองนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามท่ีขอบังคับของบริษัทฯ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูลของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารเปนผูสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  โดยรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญ
ผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) รับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในส วนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) รับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  
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คณะจัดการ 

ณ วันท่ี 27 มกราคม 2564 คณะจัดการ  มีจํานวน   11  ทาน ประกอบดวย 

1. นายมนตรัก แสงศาสตรา  รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ 

2. นายมารุต  แสงศาสตรา  ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจาหนาท่ีฝายการตลาดและ 

      การขาย  
3.  นายจารุวัตร ไตรถวิล   ประธานเจาหนาท่ีฝายผลิต / ผูอํานวยการฝายผลิตโรงงานไทล 
      ทอปฯ 

4. นายชนินทร ศุภภิญโญพงศ  ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน/ผูอํานวยการฝายระบบ 

5. นายสุธี  บุนนาค   รองกรรมการผูจัดการศูนยวิจัยและเทคนิค 

6. นายชวลิต ปดทอง   ผูอํานวยการฝายผลิตโรงงานไดนาสตี้ฯ 

7. นายสมนึก สุริยะกุล   ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมโรงงานไดนาสตี้และโรงงานไทลทอปฯ 

8. นางพบคุณ เกาไศยนันท  ผูอํานวยการฝายจัดหา 
9. นางสาวนอง คลองวิชา   ผูอํานวยการฝายเทคนิค (รักษาการ) 
10.        นางปยรัตน เชียงโกมลคีต  ผูอํานวยการฝายบัญชี 

11. นางสาวสมฤทัย  บุญฤทธ์ิ   ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน (เลขานุการ) 
 

คณะจัดการบริษัท ไดรับแตงต้ังจากประธานกรรมการบริหาร โดยมอบหมายใหเปนผูมีหนาท่ีควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน 
ใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   

 

9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาฯมีหนาท่ีสรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ
หรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมผูถือ
หุนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิและพิจารณาความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา 
วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปรงใสไมดางพรอย รวมท้ังมีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระรวมท้ังพิจารณาความรูความชํานาญเฉพาะดานท่ีจําเปนตองมีในคณะกรรมการ  เพ่ือให
คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธนโยบาย และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในป 2563 ไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 คร้ัง และกรรมการทุกทานเขา
รวมประชุมครบทุกคร้ัง เพ่ือพิจารณาในเรื่องตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรายงานผลการประชุม
พรอมความเห็น และขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอยางสมํ่าเสมอ (อางอิงรายงานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2563) 
 

 ทั้งน้ี ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ป 2555 (ปรับปรุง) โดยฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564   
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ในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  กําหนดใหเลือกกรรมการเปนรายบุคคล โดยท่ีประชุมผู
ถือหุนเปนผูเลือกต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากและในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการถือวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง
เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง 
ในวาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนเบ้ียประชุม และคาตอบแทนประจําปของกรรมการบริษัทฯ  กําหนดตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม โดยที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ัง
กรรมการโดยใชเสียงไมตํ่ากวาสองในสามและในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการถือวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับ 1 

หุน ตอ 1 เสียง 

 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอย 

บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ  
1. บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน)  ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของบริษัทใหญ   ควบคุมผาน

คณะกรรมการบริษัทบางทานจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน  ซ่ึง บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ถือ
หุนรอยละ 96.83  

เมื่อ วันท่ี 1 มิถุนายน 2557  บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) รับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business 

Transfer) จากบริษัทยอยท้ัง 3 แหง ซ่ึงบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนดเปย จํากัด บริษัท 
เมืองทองเซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด  โดยบริษัทยอยท้ัง 3 แหงไดจดทะเบียนเลิก
กิจการเมื่อ วันท่ี 30 กันยายน 2557  
ในป 2561 บริษัท พิคแอนดเปย จํากัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จํากัดไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว  สวน 
บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด  อยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี 

 

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)  ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของบริษัทใหญ   ควบคุมผาน
คณะกรรมการบริษัทบางทานจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน  ซ่ึง บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ถือ
หุนรอยละ 91.87  
 

การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 รายชื่อกรรมการ DCC TTOP RCI RABT 

1. นายรุงโรจน  แสงศาสตรา -ประธานกรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
-ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

-ประธานกรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

-ประธานกรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

กรรมการ 

2. พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ

- - - 



บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค                                           สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ           แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  63 

 

ตรวจสอบ 

3. นายสุรศักด์ิ  โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ  

- - - 

4. นายศิริพงษ  ทิณรัตน กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

5. นายทศพร  บรรยงคเวทย  กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

6. นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล กรรมการ - - - 

7. นายสุวิทย  สมานพันธชัย 

ลาออกเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกยน 
2563 

    นายชนินทร ศุภภญิโญพงศ 
รับตําแหนงเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิก
ยน 2563 

กรรมการ 
 

-กรรมการ 
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
บัญชีและการเงิน 

- 

 

- 

-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายบัญชีและการเงิน 

- 

 

- 

-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายบัญชีและการเงิน 

- 

 

- 

8. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา -กรรมการบริหาร 
-เลขานุการบริษัทฯ 

-กรรมการบริหาร 
-เลขานุการบริษัทฯ 

-เลขานุการบริษัท 
- 

9.นายมนตรัก  แสงศาสตรา -กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
พัฒนาธุรกิจ 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

กรรมการ 

10.นายมารุต  แสงศาสตรา -กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
การตลาดและการขาย 

-กรรมการบริหาร 
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายการตลาดและการ
ขาย 

-กรรมการบริหาร 
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายการตลาดและ
การขาย 

กรรมการ 

11.นายจารุวัตร  ไตรถวิล -กรรมการบริหาร  
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
ผลิต 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายผลิต 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายผลิต 

กรรมการ 

บริษัท ไดนาสต้ี 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) 
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

 

1. สงเสริมใหบริษัทยอยนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบัติ 
2. กํากับดูแลโดยผานกรรมการตัวแทนและผูบริหาร และนโยบายท่ีกําหนดโดยบริษัทใหญ 
3. พิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคัญ เชน กลยุทธ แผนธุรกิจ การเพ่ิมทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมท้ังนโยบายท่ี

สําคัญตางๆ  

4. ติดตามผลการดําเนินงาน โดยฝายบรหิาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษทั 

5. ดูแลใหบริษัทยอย ปฏิบัตติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานกํากับดูแล ไดแก การทํารายการระหวางกัน 

การไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การเปดเผย ขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังดูแลใหมีการจัดทําบัญชีและรายงาน
ทางการเงินถูกตองตามท่ีควร ตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

6. การพิจารณาทําธุรกรรมใดๆ ของบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได
กําหนดใหธุรกรรม ดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญทุกคร้ัง 

7.ตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวามีการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

8.การเปดเผยขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทไดวาจางผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับบริษัทเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและรวบรวมขอมูลทางการเงินและท่ีมิใชทางการเงินมาเปดเผยในงบการเงินรวม
ของบริษัท 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดรับขณะทํางานในตําแหนงของตน
เพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือจัดตั้งธุรกิจท่ีแขงหรือเก่ียวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในท่ี
สําคัญเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชนของบุคคลเหลาน้ันอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูล
ภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ 

กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ และฐานะการถือครองหุน
ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายหามมิใหกรรมการและผูบริหารอาวุโสทุกคนซ้ือขายหุนและ
หลักทรัพยของบริษัทฯ ขอหามน้ีใชบังคับกับนิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษัทฯ มีสวนไดเสียที่เปนประโยชน นิติบุคคลท่ีวาจาง
กรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีกรรมการของบริษัทฯ ทําการเปนตัวแทน 

 

ผลประโยชนที่ขัดแยง 
(1) ธุรกรรมท่ีอาจทําใหเกิดผลประโยชนท่ีขัดแยงหรืออาจมีธุรกรรมซ่ึงอาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/

หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ี ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯและดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีกับบริษัทฯ และผูถือหุนท้ังหมด 

บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สงรายงานการมีสวนไดเสยีซ่ึงมีเน้ือหาสรุปเก่ียวกับการถือครอง
หุนและการเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และของบุคคลท่ีเก่ียวของกับกรรมการและ
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ผูบริหารของบริษัทฯ ซ่ึงขอมูลน้ีจะถูกเก็บไวกับบริษัทฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีอาจ
เกิดข้ึน กรรมการและผูบริหารท่ีเขาใหมของบริษัทฯ จะสงรายงานน้ีภายใน 30 วันหลังจากวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบริหารจะสงรายงานท่ีแกไขใหมให
บริษัทฯ ภายใน  3 วันหลังจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากน้ี กรรมการตองรายงานการถือหุนของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบผานคณะกรรมการตรวจสอบทุก
สิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหุนของกรรมการและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรมดังกลาวดวย 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซ่ึงรวมถึงจํานวนเงิน คูสัญญาในธุรกรรมเหตุผลของ
การทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวของ 

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชสถานภาพของตนเพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว 
ดังน้ัน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจนําไปสูการขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใดท่ีมีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขั ดกัน
ระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลาน้ันกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดเนนยํ้าการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซ่ึงหมายถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯ
และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติ 

ทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดไวในวาระเพ่ือพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแยงเร่ืองผลประโยชน เพ่ือนําเสนอเพ่ือทราบตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

(2) การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดมาตรฐานการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคล
ที่เก่ียวของซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ  และพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล รวมท้ังคูสมรสและ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว  

คณะกรรมการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดรับ ขณะทํางานในตําแหนงของตน
เพ่ือหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือจัดตั้งธุรกิจท่ีแขงหรือเก่ียวของกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในท่ี
สําคัญเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชนของบุคคลเหลาน้ันอยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูล
ภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ 

 

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังน้ี 

• บริษัทฯมีโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหน่ึง โดยไดเปดเผยโครงสรางทางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยไวในรายงานประจําป
อยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน 
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• มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวาง คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน จึงทําให
ปราศจากการกาวกายหนาท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท หรือผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีสวนไดเสียกับผลประโยชน
ในเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียน้ันก็จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพ่ือใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพ่ือประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 
• การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงานอยางเปน

ลายลักษณอักษร โดยมีบทกําหนดลงโทษชัดเจนท่ีผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลไปเปดเผยตอสาธารณะ  หรือนําไปใช
ประโยชนสวนตน 

• จรรยาบรรณบริษัทฯไดกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมสําหรับการหามพนักงานใชทรัพยสินของบริษัทฯหรือใชเวลา
ทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซ้ือขายหลักทรัพยอยางเปนประจําเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไมมี
เหตุอันควร และไมเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจําป) 

 

สําหรับคาบริการอ่ืน (non-audit fee) ในรอบปบัญชีท่ีผานมาบริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบ
บัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

 

* ป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) เสนอ ผูสอบบัญชี ของ บริษัท กรินทรออดิท 
จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีสังกัดเดิม (นับเปนปท่ี 5) ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2564 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ผูสอบบัญชี / เลขทะเบียน 
นางสาวกรรณิการ วิภาณรัุตน  

/ 7305 

นายเจษฎา หังสพฤกษ 
/ 3759 

นายเจษฎา หังสพฤกษ 
/ 3759 

สํานักงานสอบบัญชี บจ.กรินทร ออดิท บจ.กรินทร ออดิท บจ.กรินทร ออดิท 

ความเห็นของผูสอบบัญชี ไมมเีง่ือนไข  ไมมเีง่ือนไข ไมมเีง่ือนไข 

 

คาสอบบัญชี (บาท / ป) เสนอป 2564* ป 2563 %เพ่ิม(ลด) 
บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 1,750,000 1,838,000 (5%) 

บมจ.ไทล ทอป อินดัสตร้ี : บริษัทยอย 530,000 557,000 (5%) 

บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทยอย 990,000 1,040,000 (5%) 

บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล : บริษัทยอยของ RCI 30,000 31,000 (3%) 

คาบริการอ่ืน ไมม ี ไมม ี - 

รวมคาสอบบัญช ี 3,300,000 3,466,000 (5%) 
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* ป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เสนอ ผูสอบบัญชี ของ บริษัท 
กรินทรออดิท จํากัดซ่ึงเปนผูสอบบัญชีสังกัดเดิม (นับเปนปท่ี 6) ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2564 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ผูสอบบัญชี / เลขทะเบียน 
นางสาวกรรณิการ วิภาณรัุตน / 

7305 

นายเจษฎา หังสพฤกษ 
/ 3759 

นายเจษฎา หังสพฤกษ 
/ 3759 

สํานักงานสอบบัญชี บจ.กรินทร ออดิท บจ.กรินทร ออดิท บจ.กรินทร ออดิท 

ความเห็นของผูสอบบัญชี ไมมเีง่ือนไข  ไมมเีง่ือนไข ไมมเีง่ือนไข 
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10. รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2563   

  บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิต และจําหนายผลิตภัณฑ กระเบ้ืองเซรามิค ปูพ้ืน บุผนัง ท่ีมีสาขา
เปนชองทางการจําหนายกวา 200 สาขาท่ัวประเทศ บริษัทดําเนินธุรกิจ ภายใตหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และ ดานส่ิงแวดลอม บริหารงานโดยเนนการพัฒนา และการปรับปรุงการดําเนินการในทุกๆดาน ท้ังการ
ผลิต การตลาด การทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบขอมูล เพ่ือใหบริษัทพัฒนาไปสูนวัตกรรมการผลิตท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาด โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา ภายใตตนทุนท่ีเหมาะสม ใหผลิตภัณฑสามารถแขงขันไดในตลาด และให
ผลตอบแทนตามความคาดหวังของทุกกลุมผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน พนักงาน คูคา ลูกคา     ผูถือหุน และสังคมโดยรวม 

  วิสัยทัศนดานความย่ังยืน  เปนผูนําในธุรกิจการผลิตและจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค ดวยสินคาคุณภาพมาตรฐาน 
บริหารอยางมีธรรมาภิบาล รวมดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมใหสมดุลสอดคลองไปกับการเติบโตของธุรกิจรวมกัน 

พันธกิจดานความย่ังยืน  เปนผูนําดานกระเบ้ืองเซรามิค ดวยระบบการผลิตท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ของพนักงาน ใน
การพัฒนาองคกร รวมกัน  เพ่ือสงตอคุณคาผานการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคท่ีมีคุณภาพ และการใหบริการท่ีประทับใจลูกคา 
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

  การจัดทํารายงานแหงความย่ังยืนประจําป 2563 ฉบับน้ี เปดเผยตามแบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยนําเสนอภายใตกรอบรายงานการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ มีเน้ือหาครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยเปนการเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563 

 กลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 

กลยุทธดานการขาย   

  บริษัทมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ภายใตตนทุนท่ีเหมาะสม สามารถแขงขันในธุรกิจได โดยใหความใสใจ
ดูแลลูกคา ท้ังฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหม โดยวิเคราะหพัฒนาสินคา และบริการ  การเสนอขอมูลสินคา ราคา และ
กิจกรรมสงเสริมการขาย ใหตรงตามความตองการของลูกคาแตละกลุมใหไดมากท่ีสุด และเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโนมตลาดไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังการใชเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในปจจุบัน ในการสรางโอกาสท่ีส่ือสารกับลูกคา เสนอ
ขอมูลไดโดยตรง อีกท้ังเปนชองทางเพ่ิมโอกาสการขายสินคาอีกทางหน่ึง  โดยในป 2563ท่ีผานมา บริษัทฯ เพ่ิมสัดสวน
ผลิตภัณฑใหม ท่ีมีขนาดใหญข้ึน เพ่ือตอบสนองความนิยมของตลาดท่ีมีความตองการกระเบ้ืองขนาดใหญข้ึน ท้ังในสวนงาน
โครงการ และ กลุมลูกคาท่ีเปนคนรุนใหม ท่ีมีบทบาทใหการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา ผานการประชาสัมพันธทางออนไลน ท่ี
สามารถเขาถึงลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

 

กลยุทธดานการผลิต บริษัทเนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการผลิต เพ่ิมมูลคาใหกับสินคา และ
สามารถแขงขันไดในธุรกิจไดอยางย่ังยืน โดยผลสําเร็จของการวิจัยและพัฒนา ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ประหยัด
ตนทุนการผลิตดานวัตถุดิบ ดวยการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา และลดอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑลง ควบคูไปกับ
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แนวดําเนินงานการผลิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สูญเปลาตํ่าสุด ดวยจํานวนคนพอเหมาะ จากการประสานทักษะในการ
ทํางาน เขากับกระบวนการของเคร่ืองจักร เพ่ือสามารถปรับแผนการผลิตใหสอดคลอง และตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคตามแนวโนมของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภายใตตนทุนท่ีเหมาะสม สงผลใหเกิดเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันใน
ตลาดไดอยางย่ังยืน โดยในปท่ีผานมา ไดมีการคนควาและพัฒนาใหกระเบ้ืองเซรามิคมีคุณลักษณะเฉพาะ มีผิวหนากันลื่น
มากกวากระเบ้ืองเคลือบท่ัวไป เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีซักลาง ท่ีเปยกช้ืน หรือ พ้ืนท่ีอาศัยสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให
ลูกคา เลือกสินคาตามการใชงานไดอยางปลอดภัยข้ึน 

กลยุทธดานการบริหารจัดการ บริษัทใชหลักการบริหารจัดการดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความเปนธรรม เปนไปตาม
มาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวิธี บริษัทมีจุดเดนในการบริหารจัดการท่ีปรับเปล่ียนไดรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถร
ปรับแผนงานใหมีประสิทธิภาพ ทันทวงทีกับสถานการณตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสามารถ
ตอบสนองผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชน และสิ่งแวดลอม ประสานกับการเสริมสราง 
และปลูกฝงจริยธรรมในการทํางาน และพัฒนาข้ันตอนทํางานท่ีเสริมสรางการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ตามนโยบาย
ตอตานทุจริตคอรัปช่ัน  โดยในชวงป 2563 ท่ีผานมา เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเนนการพัฒนาสาขา ปรับปรุง
ภาพลักษณสาขาเดิมเปนหลัก  ทําการปรับปรุงเปนพ้ืนท่ีโลง สะดวกสบาย มีความทันสมัย และดึงดูดลูกคามากข้ึน รวมท้ังมี
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชาภายในสาขา เพ่ือใหเปนจุดศูนยกลางในการบริการสินคา รวมท้ังเปนการบริหารพ้ืนท่ีภายในสาขาให
เกิดประโยชนสูงสุด 

กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล  บริษัทสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ใหไดรับการอบรมความรูท้ังในสายงานเดียวกัน 
และขามสายงาน โดยใหจัดการอบรม เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน อีกท้ังใหความสําคัญของการ
ทํางานเปนทีม ใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางานและเติบโตไปกับองคกรรวมกัน ดวยวา ทรัพยากรบุคคล เปนสวน
หลักสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรในทุกๆนโยบาย หากพนักงานมีความรู ความเขาใจ และเช่ียวชาญในงาน ทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถผลักดันองคกรใหกาวหนา เติบโตไปไดอยางย่ังยืน  ในปท่ีผานมา มุงเนนการพัฒนาทักษะ
และประสิทธิภาพพนักงาน ผานการเรียนรูจากการทํางานจริง เนนการลดข้ันตอนการทํางาน หรือลดคาใชจายท่ีไมจําเปน มี
การใหคําแนะนําพนักงาน จัดใหพนักงานมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห ลดคาใชจายของบริษัทฯ รวมท้ังจัดทําการประเมินผล 
ทบทวนความรูความเขาใจเปนระยะๆ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับพนักงานท่ีจะพัฒนางานของตนใหเปนไปตามแนวนโยบาย
และเปาหมายของบริษัทรวมกัน 

กรอบการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาสูความย่ังยืน 

          บริษัทฯไดนําปจจัยหลักท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ และสงผลความย่ังยืนขององคกร พัฒนามาเปนกรอบการดําเนินการ
เพ่ือการพัฒนาสูความยั่งยืนของบริษัท    คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  การพัฒนาการบริหารงาน  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การพัฒนาความสัมพันธท่ียั่งยืนกับคูคา และลูกคา รวมท้ังการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว  

  บริษัทฯเล็งเห็นความสําคัญ  ต้ังแตกระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ จากคูคาท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานและถูก
กฎหมายตามขอกําหนดมาตรฐาน รวมท้ังคูคาท่ีในกระบวนการผลิตและสงมอบตองสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  
ประกอบกับบริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดสินคามีคุณภาพในราคาท่ีแขงขันได 
รวมท้ังการใหบริการลูกคาผานสาขาของบริษัททีท่ัวประเทศ เพ่ือใหลูกคาทุกกลุมสามารถเขาถึงเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดสะดวก 
จนถึงการจัดสงสินสินคาถึงผูบริโภค ดวยความรับผิดชอบ การสงมอบสินคาคุณภาพมาตรฐาน  สงมอบคุณคาชวยเหลือแก
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ชุมชน  สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  เพ่ือประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  สูความย่ังยืนขององคกรรวมกัน 
ภายใตการดําเนินการอยางมีจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม บริษัทจึงไดกําหนดกรอบการดําเนินการ
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยยึดตามแนวทางตามสากล ใหความสมดุล ท้ังในดานเศรษฐกิจ ดานสังคมชุมชน  ดาน
สิ่งแวดลอม  เพ่ือเปนแนวทางให คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจและยึดถือปฏิบัติรวมกันดังน้ี 

1.ดานสินคา บริษัทวางแนวทางเร่ิมต้ังแตการเลือกวัตถุดิบ ท่ีมีคุณภาพ จากผูผลิตท่ีมาตรฐาน  มีการคนควาวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑอยูเสมอ เพ่ือใหสินคามีมาตรฐาน และมีสินคาประเภทใหมๆ ท่ีเอ้ือตอการใชงาน และตอยสนองความตองการของ
ตลาดอยูเสมอ  มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนในการใชผลิตภัณฑมากท่ีสุด 

2.ดานลูกคา บริษัทตระหนักถึงการเขาถึงสินคา และการเพ่ิมทางเลือกสินคาท่ีหลากหลาย ท้ังสาขาท่ีจัดจําหนาย การกระจาย
สินคาจากศูนยกระจายสินคา  และสรางความเช่ือม่ันในสินคา รวมท้ังปรับปรุงการบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคาใหเหมาะสมกับทุกกลุมไมวาจะเปนเจาของบาน  รานจําหนายวัสดุกอสราง งานโครงการ หรือ ผูรับเหมา อยางดีเสมอมา 

3.กระบวนการผลิต  บริษัทมุงเนนการผลิตสินคาอยางมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนท่ีซับซอน  ลดปริมาณการใชพลังงาน เพ่ือ
สงเสริมการใชพลังงานอยางย่ังยืน  เนนคนควาสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของตลาด 
ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานเปนสําคัญ 

4.ทําการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพ่ือท่ีจะกาวไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ตอบสนองความตองการของ
ตลาด การใชงานประเภทใหมๆ   รวมท้ังเนนการประหยัดตนทุนการผลิตดานวัตถุดิบ และลดอัตรการใชพลังงานตอหนวย
ผลิตภัณฑ เพ่ือการผลิตสินคา  เพ่ิมมูลคาสินคา ใหสามารถแขงขันในธุรกิจไดอยางย่ังยืน   

5.การดูแลพนักงาน  ชุมชนและสังคม บริษัทมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ท้ังพนักงานภายใน
บริษัท  ชุมชนรอบโรงงาน / สาขา  และสังคมในวงกวาง เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีตอบริษัท ผานการสนับสนุนกิจกรรมใน
ทองถ่ิน และการสนับสนุนผลิตภัณฑ ใหกับคายอาสาของสถาบันการศึกษาตางๆ  โรงเรียน สวนราชการ ท่ีขาดแคลน เพ่ือเปน
เปนสาธารณประโยชน และชวยในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมรวมกัน   

6.การใสใจสิ่งแวดลอม บริษัททราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจท้ังในกระบวนการผลิต การใชพลังงาน และการ
ขนสงสินคา จึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานไวอยางชัดเจน  รัดกุม เพ่ือการดูแลและ
สรางความย่ังยืนใหกับส่ิงแวดลอม และชุมชนโดยรอบโรงงานในระยะยาว 

การดําเนินงานสูความย่ังยืน 

 ดานเศรษฐกิจ  

   ดานสินคา และบริการ 

    นโยบายของดานสินคาและบริการ บริษัทฯ มุงเนนการผลิตสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาด
เปนสําคัญ โดยอาศัยขอมูลการเลือกซ้ือสินคานํามาประเมิน, วิเคราะหแผนผลิตสินคา และแผนการตลาด ควบคูไปกับการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีใชเวลาในการผลิตสั้นลง เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สินคาสามารถแขงขันไดในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน โดยผานชองทางการขายท่ีสาขาของบริษัทเปนหลัก   
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  ในปจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศกวา 202 สาขา ทําใหเรามีชองทางการทําตลาดคาปลีกท่ีมีศักยภาพสูง
มาก อีกท้ังมีการบริหารท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พัฒนาประโยชนจากพ้ืนท่ีในสาขา จากขอไดเปรียบดานทําเล ของสาขาท่ีต้ังอยู
เสนทางหลัก หรือ ถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส) และเปนสวนท่ีเมืองขยายไปถึง  ทําใหสามารถดึงดูดลูกคาปลีกไดมาก จึงเสริม
ศักยภาพใหนโยบายการพัฒนาประโยชนท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปดพ้ืนท่ีสาขาท่ีมีขนาดใหญ
ใหกับกิจการรานคาอ่ืนท่ีสนใจ และมีศักยภาพ ไดเขามาเชาพ้ืนท่ีและลงทุน ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากรานคา และ
โรงงานผูผลิตหลายราย โดยในป 2563 ขอมูลพ้ืนท่ีใหเชาดังน้ี 

  จํานวนสาขาท่ีเปดใหเชาพื้นท่ี (สาขา) 

ป 2562 2563 เพ่ิมข้ึน 

มีการเขาใชพื้นท่ีแลว 34 75 41 

จํานวนสาขาท่ีเปดพื้นท่ีใหเชา 63 82 19 

คิดเปน% ของพื้นท่ีเชาท้ังหมด 53% 91%   

  ขนาดพื้นที่เชา (ตรม.) 

พื้นท่ีทําสัญญาแลวจํานวน (ตรม.) 33,918 49,816 15,898 

จากพื้นท่ีเชาท้ังหมด (ตรม.) 75,000 83,818 8,818 

  จากขอมูลขางตนในป 2563 จํานวนสาขาท่ีเปดพ้ืนท่ีใหเชารวม 82 สาขา เพ่ิมข้ึนจากปกอน 19 สาขา มีการเชาพ้ืนท่ี
เรียบรอยแลว 75 สาขาซ่ึงคิดเปน 91% ของจํานวนสาขาท่ีเปดใหเชาท้ังหมด โดยคิดเปนพ้ืนท่ี 49,816 ตารางเมตร จากพ้ืนท่ี
ใหเชาท้ังหมด 83,818 ตารางเมตร  รายละเอียดผูเชาพ้ืนท่ีดังน้ี 

 

  ในป 2563 บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาสินคาชนิดใหม และขนาดใหม ออกวางจําหนายในชวงปลายป  ดังน้ี 

  กระเบ้ือง เซรามิคปูพ้ืนRCI  ขนาด  60*120  CM   เปนกระเบ้ืองขนาดใหญ ซ่ึงกลําลัง ไดรับความนิยม เปนอยาง
มาก ตามความตองการของตลาดท่ี ไมวาจะเปนในกลุมของ  ลูกคาโครงการ หรือลูกคาท่ัวไป  ที่เนนความ สวยงามหรูหรา 
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แข็งแรง  ซ่ึง กระเบ้ืองดังกลาวสามารถนํามา ใชได ท้ังงานปูพ้ืนและบุผนัง  ที่ผานมา ยังมียอดจําหนาย กวา 50,000 ตรม./ 
เดือน และมีแนวโนม ท่ีจะสูงข้ึนอีก ในอนาคต ซ่ึงราคาถูกกวา เมื่อเปรียบเทียบ กับกระเบ้ืองนําเขาจาก ตางประเทศ
ที่   ประกอบกับลวดลายของกระเบ้ือง ทีมีความหลากหลายใหเลือกใช  แตกตางจากสินคาท่ัวไปในทองตลาด 

              กระเบ้ือง  เซรามิคปูพ้ืน RCI  ขนาด  80*80  CM.  เปนกระเบ้ือง เซรามิคขนาดใหมลาสุดท่ี ออกวางจําหนาย 
ในชวงปลายป 2020  เพ่ือรองรับความตองการ ของลูกคาท่ี  ตองการกระเบ้ืองขนาดใหญ แข็งแรง  สวยงาม ท่ีความหนา 
13  มิลเมตร โดยมีลวดลายของกระเบ้ืองใหเลือกมากมาย แตกตางจากกระเบ้ืองนําเขาจากตางประเทศท่ัวไปซ่ึงยังมีนอย   
 กระเบ้ืองขนาด 80*80  CM   ดังกลาวปจจุบัน   เริม่วางจําหนายท่ี  สาขา ของไดนาสต้ีท่ัวประเทศ  ทั้ง   201 สาขา  
      การพัฒนาการบริการ สําหรับลูกคา ไดแก   
    โครงการ สิทธิประโยชน  สําหรับ ผูรับเหมา หรือ CLP  เปนโครงการ คืน ผลประโยชนใหกับ ลูกคาท่ี ลงทะเบียน
กับทาง บริษัทฯ เมื่อสะสมยอดไดตามเง่ือนไข  ปจจุบันมีสมาชิก  กวา   8,000  ราย 

    การจัดจําหนายสินคา ผานชองทาง  ONLINE  ซ่ึงปจจุบัน เปนชองทางการ ส่ือสาร ท่ีเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย
สะดวก   ประกอบกับ การบริการและจัดสงสินคาท่ีรวดเร็วซ่ึง เปน จุดเดนของทางบริษัทฯ ทําใหชองทางดังกลาวไดรับ ผล
ตอบรับท่ีดีขึน้ ตามลําดับ   
     การใหบริการและการติดตามเชิงรุก   โดยการจัดเจาหนาท่ีสาขา จาก 202 สาขา   เขาพบ ลูกคา 
กลุมเปาหมาย   โครงการ    ผูรับเหมา  และสถาปนิก ในพ้ืนท่ีพรอมกัน ท่ัวประเทศ ในทุกๆวัน เพ่ือเก็บขอมูล  ติดตาม  และ
นําเสนอสินคาใหตรงกับความตองการของ  ลูกคาอยางไกลชิด 

  ทั้งนี ้ ในสวนของการ บริการ  ทางบริษัทฯ ไดเนนใหทุกสวน     โดยเฉพาะ  

· การบริการตอนรับ ลูกคาในสวนหนารานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และใหเกิด ความประทับใจสูงสดุ  

· การบริการเร่ืองการจัดสง สินคาท่ีรวดเร็ว  ซ่ึงเปนจุดเดนของทางบริษัทฯ การใหความรู กับพนักงาน เก่ียวกับ
ผลิตภัณท ใหมๆ  เพ่ือใหสามารถนําเสนอ สินคาเหลาน้ันได อยางครบถวน    

· การใชสื่อ ประชาสมัพันธ ท่ีมีประสิทธิภาพ    เนนการสื่อสาร ONLINE  มากข้ึน เพ่ือครอบคลุมกลุมลกูคาเดิม 
และขยายไปยังกลุมลูกคาใหมๆท่ีมีกําลังซ้ือ  ลูกคาสามารถดู catalogue รูปกระเบ้ือง ตัวอยางหอง  ตําแหนง
สาขาท่ีใกลเคียง ใหลูกคา เพ่ือเปนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ผานสื่อออนไลนของบริษัทฯ ท้ังทาง FACEBOOK  , 
LINE  โดยมีเจาหนาท่ีดูแลเฉพาะ เพ่ือสามารถตอบคําถาม สงขอมูลCATALOGUE   หรือขอมูลการจัดโปรโมช่ัน
แตละคร้ัง ใหลูกคาไดตรงตามความตองการ และสะดวกมากข้ึน  

· สามารถใหคําแนะนําตางๆ ตามท่ีลูกคาแตละคน ไดสอบถามผานสือ่ออนไลนตางๆ เขามา โดยลูกคา สามารถ
แจงขอมูล หรือขอสอบถามเบ้ืองตนไว ทางเจาหนาท่ีจะติดตามตอบกลับขอสอบถามดังกลาว ไมวาจะเปน การ
คํานวณพ้ืนท่ีการใชกระเบ้ือง ใหคําแนะนําในการเลือก และการปูกระเบ้ืองในแตละการใชงาน รวมท้ังบริการ
แนะนําชาง  ผูรับเหมาในพ้ืนท่ีใกลเคียง  

· การบริการชําระเงินผานพรอมเพย โดยสแกนจาย ผานแอพพลิเคช่ันของธนาคาร ซ่ึงเปดใหบริการมาต้ังแตป 
2561 เปนตนมา ทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา และชําระเงินไดอยางสะดวกมากข้ึน   อีกทั้ง
ลดความเสีย่งในการเก็บรักษาเงินสด และสามารถตรวจสอบกลับไดงาย 

ดานส่ิงแวดลอม  

   บริษัทดําเนินการบริหารจัดการและสรางผลกระทบเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมท่ีเราดําเนินธุรกิจอยู  ถึงแมวาบริษัทเปน
ผูผลิตท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบหลัก   บริษัทก็ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึง
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ใหความสําคัญเปนอยางมาก ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือการใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด 
รวมท้ังลดการใชพลังงานท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือใหดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม    
  บริษัทยังคงดําเนินการอยางตอเน้ือง เรื่องการนําพลังงานความรอนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต ใหหมุนเวียนกลับมา
ใชใหม  ทําใหลดการใชพลังงาน และลดของเสียจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการนํ้าระบบปด โดยนํานํ้าจาก
กระบวนการผลิต มาบําบัดแลวนํากลับมาใชใหม เพ่ือไมใหกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และลดการใชทรัพยากรนํ้าไดบางสวน
อีกดวย 

  นอกจากน้ี บริษัทมีการเตรียมพรอม และออกแบบ,จัดทํามาตรการตางๆ เพ่ือรับมือกับปญหาการ เปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรือปญหาการขาดแคลนทรัพยากร  โดยสงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพสูง  การวิจัยหา
วัตถุดิบ หรือวัสดุทดแทน  รวมไปถึงการรวมพัฒนาและสงเสริมใหคูคาพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพ่ือควบคุม
ตนทุนวัตถุดิบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑรวมกัน เพ่ือลดการใชวัสดุจากธรรมชาติแตยังคงประสิทธิภาพเดิม เพ่ือการใชทรัพยากร
อยางคุมคา  
ดานสังคม และชุมชน 

  บริษัทและบริษัทยอย มีความเช่ือม่ันวาในการท่ีองคกรจะเติบโตพัฒนาไปไดอยางอยางยืน ตองอาศัยการพัฒนาจาก
ภายใน ต้ังแตระดับพนักงาน เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะงานอยางเช่ียวชาญ  เสริมศักยภาพใหพนักงาน และสงเสริมให
พนักงานมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน เสนอขอแนะนํา พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ บนพ้ืนฐานการ
บริหารงานดวยความยุติธรรม มีความเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในระยะยาว  โดยดําเนินการดูแลพนักงานทุกคน ใหมี
สภาพการทํางานท่ีดี ปลอดภัย ท้ังสวนโรงงาน สาขา และสํานักงานใหญ มีการพัฒนาความรู  มีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการ
งาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมถึงสังคมภายนอกองคกร ท้ังคูคา ชุมชน สังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพ่ือความย่ังยืน
ของสังคมโดยรวม  
  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
  บริษัทมีนโยบายบริหารบุคลากร มุงเนนการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ภายใตขอบเขตของบริษัท และจะไมมีสวน
รวมกับการกระทําท่ีขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานท่ีสนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษย ชน 
ยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเปนสําคัญ  บริษัทปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเคารพซ่ึงกันและกัน เคารพในการ
สื่อสารและทําความเขาใจแกผูเก่ียวของทุกฝาย 

· บริษัทดําเนินธุรกิจสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน ไมใชแรงงานเด็ก  ปฏิบัติตอแรงงานอยางเทาเทียมกัน ไม
จํากัดความแตกตางทางเพศ หรือความแตกตางในศาสนา 

· บริษัทดูแลเร่ืองผลประโยชนตอบแทน จัดสวัสดิการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานตามหลัก
กฎหมาย เนนการทํางานท่ีปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน ท้ังโรงงาน และสาขา อยางเหมาะสม 
โดยท้ังพนักงานชาย พนักงานหญิง ไดสิทธิประโยชนเทาเทียมกัน 

· สนับสนุนใหมีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางความรู และยกระดับคุณภาพการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

· สนับสนุนการจางงานผูพิการในองคกร และไดนําสงเงินสมทบตามสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนด ขอมูลการจางงาน
คนพิการ ณ ตุลาคม 2563 ดังนี ้
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ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํานวนพนักงาน ไมใชคนพิการ 
(คน)  

              

DCC 1,945 1,912 2,005 2,056 2,258 2,314 2,101 

TTOP 802 758 749 690 675 680 683 

รวม 2,747 2,670 2,754 2,746 2,933 2,994 2,784 

จํานวนคนพิการที่ ตองจางงาน 
อัตราสวน 100 : 1 (คน) 

              

DCC 19 19 20 21 23 23 21 

TTOP 8 8 7 7 7 7 7 

รวม 27 27 27 28 30 30 28 

จํานวนคนพิการที่ จางงาน 
ตามมาตรา 33       (คน) 

              

DCC 10 8 5 5 5 6 4 

TTOP 3 3 3 3 3 5 4 

รวม 13 11 8 8 8 11 8 

จํานวนคนพิการที่ สงเสริม
อาชีพ ตามมาตรา 35  (คน) 

0 0 0 0 0 0 0 

สงเงินสมทบกองทุน ตาม
มาตรา 34               (บาท) 

              

DCC 985,500 1,204,500 1,642,500 1,752,000 2,023,560 1,911,140 1,942,165 

TTOP 547,500 547,500 438,000 438,000 449,680 224,840 342,735 

รวม 1,533,000 1,752,000 2,080,500 2,190,000 2,473,240 2,135,980 2,284,900 

 

    ความปลอดภัย ,สุขภาพ และการสงเสริมสภาพการทํางานท่ีเปนธรรม ของพนักงาน 

   ในป 2563 ท่ีผานมา จากสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 ซ่ึงขยายวงกวางไปท่ัวโลกอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอชีวิตประชาชนจํานวนมาก เพ่ือปองกันความเสี่ยงและปกปองสวัสดิภาพของพนักงาน จากวิกฤตการณ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  บริษัทฯ ไดใชมาตรการตามข้ันคอนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดูแล
ความปลอดภัยของพนักงาน ท้ังโรงงาน สาขา และสํานักงานใหญ โดยมีมาตรการหลัก ดังน้ี 

  1.ประกาศ งด / หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงโรค และเดินทางขามจังหวัด หรือ หากมีความจําเปนอยางย่ิงท่ี
ตองไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือการเดินทางขามจังหวัด เม่ือกลับมาขอให ทํางานจากท่ีบาน Work From Home และสังเกตอาการ 
เปนเวลา 14 วัน หากครบกําหนดแลว ไมพบอาการ ใหพบแพทยโรงพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือนําใบรับรองแพทย แจงผล
ตรวจโรคมาแสดงกอนเขาปฏิบัติงานตามปกติ 

  2.งดการประชุม อบรม ท้ังภายใน และภายนอก โดยใหจัดเปนการประชุมออนไลน หรือทางโทรศัพท แทน  
  3.พนักงานกําหนดใหสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน พรอมมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ทุกเชากอนเขา
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
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  4.ดําเนินการฉีดพนฆาเช้ือโรคในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  พรอมต้ังจุดบริการแอลกอฮอลเจลลางมือ ตามพ้ืนท่ีเขาออก จุด
บันทึกเวลา 
  5. เช็ดความสะอาดในสถานท่ีทํางาน ดวยนํ้ายาซาเช้ือ ตามจุดเสี่ยง สาธารณะ ท่ีมีการใชมือสัมผัสรวมกันอยาง
สมํ่าเสมอ เชน ท่ีจับประตู ปุมลิฟต ราวบันได 

  6.ดําเนินการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลภายนอก กอนเขาอาคาร และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของบริษัทฯ หากพบผูมีอุณหภูมิสงู
กวา 37.5 องศาเซลเซียส จะไมอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาด 

  7.ในสวนพ้ืนท่ีสาขา บริษัทฯ ยังจัดมีมาตรการ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับลูกคาท่ีเขามาซ้ือสินคาและบริการท่ีทุก
สาขาท่ัวประเทศ ต้ังจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กอนเขาเลือกซ้ือสินคา จัดวางเจลแอกอฮอลใหลูกคาตามจุดตางๆ   รวมท้ัง
เพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดจุดสาธารณะตางๆ เชน  จุดชําระเงิน  หองนํ้า  แสตนโชวสินคา จุดรับรอง เพ่ือสรางความ
มั่นใจแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการ  
 8. พนักงานสาขา กําหนดใหสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน หากมีพนักงานมีอาการ หรือความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดจัดมาตรการใหพนักงานหยุดพักและกักตัวเอง (Self-quanratine) เพ่ือเฝาระวังการติดเช้ือไวรัส COVID-19 และ
เมื่อครบกําหนดแลวตองไปรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน พรอมนําผลการตรวจมาแสดงใน
วันท่ีกลับมาปฏิบัติงาน 

  9.พนักงานโรงงาน และสํานักงานใหญ บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ทุกวันกอนเขา
งาน รวมท้ังประกาศขอความรวมมือ งด หรือ หลีกเลี่ยง การเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงของโรค และ/หรือ เดินทางขามจังหวัด 
รวมท้ังงดการประชุม อบรมสัมมนาภายนอก 

  10.สําหรับพนักงานสํานักงานใหญที่มีความเสี่ยงในการเดินทางดวยรถสาธารณะ เชน รถไฟฟา BTS, MRT รถขสมก. 
ชวงแรกของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  ไดจัดใหมีการสลับเวลาทํางาน ใหเดินทางในชวงเวลาท่ีไมใชเวลา
เรงดวน เพ่ือลดความแออัดในระบบขนสงสาธารณะ ระยะตอมา ไดปรับมาตรการและจัดเตรียมอุปกรณใหพนักงานบางสวน
สามารถ Work From Home ไดตามลักษณะงานท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี่ยงจากการใชรถสาธารณะเปนปจจัย
พิจารณา เพ่ือการปองกันปญหาสุขภาพของพนักงานโดยรวมเปนสําคัญ  
  11.ในสวนบุคคลภายนอก ไมวาจะเปน คูคา ผูมาติดตองานตางๆ ไดปรับมาตรการใหติดตอประสานงานผานเมล
อิเลคทรอนิกส เปนหลัก ไมวาจะเปนการวางบิล หรือนําสงเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และใหสงไปรษณียเอกสารตนฉบับมา เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพบปะ กรณีท่ีบุคคลภายนอกตองพบกับพนักงาน กําหนดใหตรวจวัดอุณหภูมิกอนแลกบัตรเขาอาคารเชนกัน 
และตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา รวมท้ังบริษัทไดออกส่ือประชาสัมพันธ ใหความรูและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือระวังและ
ปองกันตัวจากโรคดังกลาวแกพนักงานอยางท่ัวถึงและตอเน่ือง  
  ทั้งนี้ยังไมมีพนักงานของบริษัทฯ ท่ีตรวจพบวาติดเช้ือไวรัสโควิด-19 แตอยางใด 

  บริษัทมีนโยบายดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีคํานึงถึงสวัสดิภาพ ของพนักงาน
เปนหลักสําคัญ โดยจัดหาอุปกรณท่ีใหความปลอดภัยในการทํางาน  ชวยดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม เพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดีของพนักงานในระยะยาว และใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย  อีกท้ังพัฒนาสงเสริมใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัย เพ่ือปองกัน  ลดความเสี่ยง และอํานวยความสะดวกในการทํางาน บริษัทฯมีนโยบายหลัก
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางานอยางชัดเจน  มีการบันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือนํามา
พัฒนา หาแนวทางปองกัน และจัดเตรียมมาตรการเฝาระวังใหดียิ่งข้ึน  
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  โดยในสวนโรงงานป 2563 ท่ีผานมา ขอมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน (บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค และ 
บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้ ) มีอุบัติเหตุบาดเจ็บรวม 14 ราย (ลดลงกวาปกอนท่ีมี 10 ราย) เปนการบาดเจ็บท่ีหยุดงานเกิน 3 วัน 
จํานวน 4 ราย หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 5 ราย และ บาดเจ็บแตไมหยุดงาน จํานวน 7 ราย โดยในป 2563 พบวา สาเหตุ
การบาดเจ็บ ท่ีมากท่ีสุด คือการไดรับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน  วัตถุหรือสิ่งของหนีบ /ดึง   และวัตถุตัด/ 
บาด/ ทิ่มแทง เปนสาเหตุลําดับแรกๆมากกวาสาเหตุอ่ืน  และอวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บเปนสวนใหญ ไดแก แขน/ศอก/ขอศอก   
และนิ้วมือ 

ขอมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน (บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค และ บมจ.ไทลทอปอินดัสตร้ี) 

ป 

จํานวนลูกจาง 
(คน) 

รวมผูบาดเจ็บ ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสีย
อวัยวะ 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน 

ไมหยุดงาน 

2558 1377 20 0 0 0 2 3 15 

2559 1428 30 0 0 0 5 2 23 

2560 1375 30 0 0 0 5 3 22 

2561 1440 29 0 0 0 8 6 15 

2562 1215 25 0 0 0 3 1 21 

2563 1194 16 0 0 0 4 5 7 

 

  บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจน
พนักงานและการดําเนินธุรกิจ จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย และพัฒนาสงเสริมพนักงานใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพของการทํางานย่ิงข้ึน โดยคณะกรรมการความปลอดภัย มีนโยบายและ
จัดทําแผนงานดานการสงเสริมความปลอดภัยอยางตอเน่ือง เปนประจําทุกป เพ่ือใหมีแผนการดําเนินการ เก็บขอมูล 
ประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาแผนงาน และกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานแบบย่ังยืน ดังน้ี 

1. ความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบ อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

1.1 ดําเนินการจัดทําข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ ดวยความปลอดภัย
เปนหลักสําคัญ 

1.2 ดําเนินการตามประกาศวาดวยกฎระเบียบ มาตรการดานความปปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

1.3 ดําเนินการตามแผนงาน และโครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

1.4 ทบทวนบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับตางๆ เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน   

2. สนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยรวมท้ังการดูแลดานสุขภาพอนามัย 

2.1 ดําเนินการตรวจความปลอดภัยในการทํางานพรอมแกไขปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัย 

2.2 สํารวจความปลอดภัยในการทํางาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหนาแผนก 

2.3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน นําขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไขสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมปลอดภัย ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการ 
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2.4 ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟา อุปกรณ และหมอแปลงไฟฟาประจําป ตรวจรับรองโดยวิศวกรไฟฟา เขามา
ดําเนินการตรวจสอบ 

2.5 ดําเนินงานตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน แสงสวาง ความรอน เสียง ฝุน เปนประจําทุกป โดยใชหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตข้ึนทะเบียนจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

2.6 ดําเนินการตรวจระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกไตรมาส 

2.7 ดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจําป 
3. สนับสนุน สงเสริมใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ ท่ีจะชวยกระตุนจิตสํานึกของพนักงาน เชน จัดอบรม และ

ประชาสัมพันธ 
3.1 รวมโครงการ มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสถานประกอบกิจการ 

3.2 รวมโครงการ ลดการประสบอันตรายจากการทํางาน ซ่ึงทางสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานสระบุรี 
เปนผูจัดโครงการ 

3.3 จัดบอรดการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ติดต้ังปายสัญลักษณความปลอดภัยเพ่ิมเติมในบริเวณท่ียัง
ไมมีปายเก่ียวกับความปอลดภัย 

3.4 โครงการ 365 วันอุบัติเหตุเปนศูนย เพ่ือเปนการกระตุนจิตสํานึกพนักงานใหทํางานอยางปลอดภัย กับตัว
พนักงานและเพ่ือนรวมงาน 

3.5 อบรมหลักสูตร การดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ ประจําป โดยวิทยากรจากภายนอกท่ีไดรับอนุญาต 

4. การฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามกฎหมายกําหนด 

    หลักสูตรการฝกอบรมท่ีสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนดตามกฎหมาย ประกอบดวย 

4.1 หลักสูตรเจาหนาท่ีความปอดภัยในการําทงานระดับหัวหนางาน 

4.2 หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 

4.3 หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4.4 หลักสูตรฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน 

4.5 หลักสูตรการอบรมฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ 

5. การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางาน บริษัทฯดําเนินการตาม
ขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ตามาตรฐาน ดังน้ี 

5.1 กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงบริหาร โดยกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

  *พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซ่ึงกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ยังมีผลบังคับใชอยู 9 ฉบับ 

  5.2 กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงบริหารโดย สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

   ในสวนของกระทรวงแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
นอกจากบริหารโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแลว ยังมีสวนเก่ียวของซ่ึงบริหารโดยสํานักงานประกันสังคมดังน้ี 

  *พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
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  *ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกําหนดชนิดของโรคซ่ึงเกิตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเน่ืองจากการทํางาน 
พ.ศ. 2550 

5.3 กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานท่ีบริหารโดยหนวยงานอ่ืน  เชน 

 *พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 02535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

 *พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 บริหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

*พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 

*พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตลอดป ดังน้ี 

· จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เปนประจําทุกเดือน เพ่ือวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ใหสามารถ
นําไปพัฒนาแผนงานดานความปลอดภัยใหดียิ่งข้ึน 

· ดําเนินงานตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน และวัดประเมิน สภาพแวดลอมการทํางานท้ังดาน เสียง แสง 
ความรอน สารเคมีฝุน และบอนํ้า ในไตรมาส 3 ซ่ึงประกอบไปดวย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทาง
สารเคมี ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอมทางเออรโกโนมิกส การปรับปรุงสภาพการทํางาน สิ่งแวดลอม
ในการทํางานใหเหมาะสมสัมพันธกับงานน้ันๆ ซ่ึงจะมีผลตอผูปฏิบัติงานโดยตรง ท้ังน้ีเพ่ือใหทราบแหลงท่ี
กอใหเกิดมลพิษ และ ปริมาณมลพิษ ใหสามารถประเมินผลการออกแบบควบคุมสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัย และเปนขอมูลสําหรับการติดตามประสิทธิภาพ ในการออกแบบและติดต้ังระบบการ
ควบคุมมลพิษ 

· มีการตรวจสอบ และติดต้ังอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย ใหเปนไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูเสมอ ตลอดป 

· มีการตรวจระบบไฟฟา อุปกรณหมอแปลงประจําทุกป ท้ังท่ีโรงงาน และท่ีสํานักงานใหญ 

· มีการตรวจระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เครื่องสูบนํ้าเคลื่อนท่ี ทุกไตรมาส 

· มีการรณรงคการใชอุปกรณ การใหความรู ขาวสาร ของกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยอยูเสมอ 

· จัดใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยท้ังการดูแลดานสุขภาพอนามัย เชน การจัดสถานท่ี
ใหพักผอน กิจกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดลอม 

· จัดใหมีการตรวจรางกายพนักงานประจําทุกป  รวมท้ังเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเฝาระวังโรค หรือการเจ็บปวย
จากการทํางาน เพ่ือประเมินแนวโนมท่ีอาจเกิดข้ึน จัดลําดับความเสี่ยงดานสุขภาพ และหาแนวทางปองกันได
ถูกตองเหมาะสม  

· ดําเนินการอยางตอเน่ืองเร่ืองระบบการบริหารความปลอดภัยโดยใชหลัก SHE  (Safety, Healthy, 

Environment) มีการออกระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานของท้ังพนักงาน และผูรับเหมา , มีการ
อบรมดานความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ  
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· สงเสริมกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน เชน  จัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน , โครงการ
รณรงคดานความปลอดภัยนอกสถานท่ี, การสัมมนา จป. หัวหนางานแตละฝาย, รวมท้ังจัดนิทรรศการดาน
ความปลอดภัยเสริมความรูตามจุดตางๆใหพนักงาน 

· สําหรับสาขา บริษัทจัดรถฟอรคลิฟตไฟฟา พรอมอบรมการใชงานอยางถูกวิธีใหกับสาขาอยางตอเน่ือง เพ่ือชวย
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการยกสินคาดวยมือ ลดปญหาสุขภาพพนักงานไดในระยะยาว  

· จัดหาถังดับเพลิงไวประจําทุกสาขา คํานวณตามพ้ืนท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ทํางาน และลูกคาผูมาใชบริการ และ กําหนดแนวทางการใชงานในภาวะฉุกเฉินใหกับสาขา  

 การพัฒนาบุคลากร    
  ในป 2563 ท่ีผานมา ท่ัวโลกประสบกับสถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําใหการจัดการอบรมไดไมเต็มท่ี 
เน่ืองจากการอบรม อาจเกิดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเช้ือโรคดังกลาว ท้ังน้ีบริษัทฯ ยังคงสงเสริมโอกาสในการเรียนรู 
การพัฒนาพนักงานทุกระดับ  กระตุนใหมีความพรอมในการเรียนรูอยางตอเน่ือง ท้ังเปนการเสริมสรางทักษะ  รวมถึงการเรียน
ความรูใหมเพ่ือใหปรับตัวทันกับแนวโนมการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป   ดวยการจัดการอบรมภายในกลุมยอยๆ หรือจัด
อบรมออนไลนเพ่ือใหความรูแกพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง ต้ังแตพนักงานไดเขามารวมงานกับบริษัท เบ้ืองตนจะไดรับการ
ฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบริษัท วัฒนธรรมองคกรและขอมูลในการ
ทํางานเบ้ืองตน รับทราบระเบียบตางๆ เพ่ือการอยูรวมกัน เพ่ือใหพนักงานใหมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางาน ซ่ึง
จะสงผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกรโดยรวม  
  รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีมีอยู ควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
ดวยจริยธรรมท่ีถูกตอง การเรียนรูงานระหวางสายงาน เพ่ือเสริมความรู สรางความผูกพัน และความสัมพันธอันดีระหวางสวน
งานท่ีเก่ียวของกัน  ทําใหเกิดความเขาใจในเปาหมายรวมของบริษัทรวมกัน และสามารถเติบโตไปกับองคกรไดอยางย่ังยืน 

 สวนโรงงาน  
 -อบรม เสริมความรู และทักษะในการทํางาน 5 หลักสูตร จํานวน 36 ช่ัวโมง จํานวนผูเขาอบรม 385 คน 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

จํานวน 
(คน) 

1 แนวคิด Lean (Lean Overview) 6 184 

2 การขับและบํารุงรักษารถยกไฟฟาอยางถูกวธิีและปลอดภัย 6 4 

3 การพัฒนาระบบการทํางานตามแนวทางลีน 6 189 

4 การขับและบํารุงรักษารถยกไฟฟาอยางถูกวธิีและปลอดภัย 6 7 

5 แนวทางการออกแบบ ติดต้ัง และบํารุงรักษาระบบ Solar Rooftop อยางปลอดภัยและคุมคา 12 1 

  รวม 36 385 
 

สวนสาขา  
- อบรม การขับและบํารุงรักษารถฟอรคลิฟตไฟฟา จํานวน 6 ช่ัวโมง จํานวนผูเขาอบรม 120 คน  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

จํานวน 
(คน) 

1 การขับและการบํารุงรักษารักษารถฟอรคลิฟตไฟฟา อยางถูกวิธีและปลอดภยั ประจําป 2563 6 120 
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สํานักงานใหญ 
- ขอมูลการอบรมดับเพลิง ของพนักงานสํานักงานใหญ ป 2563   รวม  6 ช่ัวโมง จํานวน 60 คน 

- ขอมูลการอบรมภายนอก ของพนักงานสํานักงานใหญ ป 2563  รวม 138  ช่ัวโมง จํานวน 21 คน 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

จํานวน 
(คน) 

1 CFO's Orientation Course รุนที่ 4 24 2 

2 พัฒนา Mobile App ดวย Flutter (Android และ iOS) 18 3 

3 เคลียรครบจบประเด็นปญหาการหักภาษี ณ ท่ีจายท้ังระบบ 12 2 

4 การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวยหลักคณิตศาสตรประกันภัย 24 4 

5 การจัดทํางบกระเสเงินสดและการวิเคราะหงบกระแสเงินสด 18 3 

6 Update ภาษีปาย (Signboard Tax) 2563-2564 พรอมสรุปประเด็น..ภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสรางท่ีสําคัญ 6 1 

7 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร 6 1 

8 P-Directors Accreditation Program 6 1 

9 เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 6 1 

10 TFRS16 สัญญาเชาและประเด็น Deferred Tax 18 3 

  รวม 138 21 
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      กิจกรรมดานสังคม และสิ่งแวดลอม 

· โครงการไดนาสต้ี รวมจิตอาสา พัฒนาชนบท 

  บริษัท ใหการสนับสนุนกระเบ้ืองปูพ้ืนบุผนังใหกับ ชมรมคายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
อยางตอเน่ืองมาต้ังแตป 2556 ภายใตโครงการช่ือ “ไดนาสต้ี รวมจิตอาสา พัฒนาชนบท” โดยรวมเปนสวนหน่ึงในการปลูก
จิตสํานึกใหกับคนรุนใหม ชวยเหลือผูอ่ืน รักการทําความดี มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกคายพัฒนา สรางอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค โรงอาหาร ฯ ใหกับโรงเรียนในทองถ่ินท่ีขาดแคลน เพ่ือใหนิสิต นักศึกษาใหไดเรียนรู การทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน
ในสังคม  รวมการดําเนินงานตลอด 8 ปท่ีผานมา สนับสนุนกระเบ้ืองคายอาสาจํานวนรวม  56    คาย  โดยในป 2563 
เน่ืองจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 เปนผลใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จําเปนตองงดการทํากิจกรรมออกคายสาขา
พัฒนาชนบท ตามมาตรการควบคุมโรค และลดความเสี่ยง ทําใหในปท่ีผานมามีกิจกรรมสนับสนุนกระเบ้ือง เพียง 1 คาย 

· ป 2556 (ปท่ี 1) สนับสนุน   9 คาย กระเบ้ืองจํานวน         995  ตรม. 

· ป 2557 (ปท่ี 2) สนับสนุน  10 คาย  กระเบ้ืองจํานวน     1,343  ตรม. 

· ป 2558 (ปท่ี 3) สนับสนุน  11 คาย  กระเบ้ืองจํานวน     1.566  ตรม. 

· ป 2559 (ปท่ี 4) สนับสนุน  13 คาย  กระเบ้ืองจํานวน     1,717  ตรม. 

· ป 2560 (ปท่ี 5) สนับสนุน    2 คาย  กระเบ้ืองจํานวน       237  ตรม. 

· ป 2561 (ปท่ี 6) สนับสนุน   3 คาย กระเบ้ืองจํานวน        380  ตรม. 

· ป 2562 (ปท่ี 7) สนับสนุน   7 คาย กระเบ้ืองจํานวน        995  ตรม. 

· ป 2563 (ปท่ี 8) สนับสนุน   1 คาย กระเบ้ืองจํานวน        165  ตรม. 
  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังสนับสนุนกระเบ้ืองเซรามิค ใหกับสถานท่ีตางๆ โดยตรง ผานชองทางการประสานงานกับสาขา
ที่มีอยูท่ัวประเทศ ไปยังสถานท่ีท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ท่ีประสงคจะปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารประโยชน สําหรับการใชงานของ
สวนรวม ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  วัด  สถานีตํารวจ ศูนยบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค เรือนจําตางๆ ต้ังแตป 2552 เปน
ตนมา ถือเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน สวนราชการ และโรงเรียน ท่ีอยูในบริเวณ สาขาของบริษัทฯ โดยในป  
2563 ท่ีผานมา บริษัทไดใหกับสนับสนุน 41 สถานท่ี ผานการดําเนินการ 29 สาขา รวมจํานวนกระเบ้ืองท่ีสนับสนุน ท้ังในสวน
ที่ ผานคายอาสาของสถาบันอุดมศึกษา และ ผานการดําเนินการของสาขาโดยตรง รวม 10,797 ตารางเมตร ดังขอมูลตาราง
ประกอบ 

 



บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค                                           สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ           แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  82 

 

สาขา คายกิจกรรม  หรือ สถานท่ีที่ไดรับการสนับสนุน  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 

กะทิงลาย วัดวังใหญ  อ.หนองใหญ จ.ชลบุร ี 606 

วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุร ี 234 

วัดอินทรอัมพวัน อ.พัฒนานิคม จ.ชลุบรี 517 

กันทรลักษ โรงเรียนบานพรทิพย  อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 80 

แกงเส้ียน โรงเรียนบานหนองหวา  อ.บอพลอย จ.กาญจนบุร ี 132 

แกลง โรงเรียนวัดทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 69 

จอมทอง โรงเรียนบานเตียนอาง  อ.ฮอด จ.เชียงใหม 60 

โรงเรียนบานยางเปา   อ.อมกอย จ.เชียงใหม 175 

เชียงคํา 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.อบุลราชธานี 250 

ถนนมิตรภาพโคราช บริจาควัดสระบัวเกล่ือน  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1,027 

ถนนรัตนาธิเบศร บริจาควัดโสภาราม  จ.ปทุมธานี 4 

ทุงครุ สถานีตํารวจทุงมหาเมฆ รับปรุงหองน้ําและหองพัก 200 

วัดไตรมิตรวราราม  จ.สมุทรปราการ 671 

บานไผ โรงเรียนบานหัวนากลาง  อ.ชนบท จ.ขอนแกน 161 

โรงเรียนบานใหมนาเพียง  อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 270 

บายพาส-ตระการ สถานีตํารวจภูธรเหลาเสือโกก อ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี 65 

พยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียนบานหัวนาคํา อ.ชุมพลบุร ี 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 5 

ลําปาง 2 โรงเรียนบานจําปุย  อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 132 

วัดสันติธรรม อ.แจหม จ.ลําปาง 130 

ศีขรภูมิ โรงเรียนบานโคกสนวน  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 432 

โรงเรียนบานชองยางชุม  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 233 

โรงเรียนบานดู   อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 400 

โรงเรียนบานบอน (ทาวารีวิทยา)  อ.รัตนบุร ี จ.สุรินทร 216 
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สมุย วัดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 1,104 

สัตหีบ วัดกลางคลอง  จ.ชลบุรี 99 

สารภ ี 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 10,797 

 

การประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม 

   บริษัท และบริษัทในเครือใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดวยระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนธรรม มีการดําเนินการท่ีตรวจสอบได โดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต และเปนธรรมภายใตกรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และยึดกติกาของการแขงขันอยางเสมอภาคของการไดรับ
ผลตอบแทนท่ีเปนธรรมท้ังสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทยอย 
หรือขัดตอกฎหมาย   คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสาํคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนบรรษัทภิบาล และประกอบธุรกิจ
อยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทเล็งเห็นวาการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรมจะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยปองกัน
ความขัดแยงตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน อีกท้ังยังทําใหบริษัทไดรับความเช่ือม่ัน ไดรับความไววางใจ และยอมรับจากผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม  โดยปลูกฝงใหพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบดวยความเปนธรรม  ตามแผนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติ
ของหนวยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือใหพนักงานมีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกันท้ังองคกร  โดยบริษัทยึดหลักการเคารพตอกฏหมาย 
และหลักสิทธิมนุษยชน สอดคลองกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแตละทองถ่ินอีกดวย  โดยมีหลักในการดําเนินธุรกิจ
ดังน้ี คือ 

v มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมอืท่ีดี ในการพัฒนาผลติภณัฑ หรือชองทางการคารวมกับคูคา เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว 

v บริษัทและบริษัทในเครือตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม โดยการกําหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณา
สภาวะตลาด ความตองการซื้อ ตลอดจนตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรืออาจกลาวไดวา เปนการกําหนดราคาสินคาตาม
ตนทุนสินคาและคาใชจายตางๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันได   

v นโยบายการจัดซ้ือของบริษัท มีการกําหนด วิธีการจัดหา ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 

v บริษัทฯจะไมดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังสงเสริมใหผูบริหาร พนักงานใช
ทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองและไมสนับสนุนสินคา
หรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
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v บริษัทฯไดกําหนดชองทางการรองเรียนเร่ืองท่ีไมไดรับความเปนธรรม โดยมีจุดรับเรื่องรองเรียนดังกลาวท่ีบริษัท 
ตลอดจนผานเวปไซตของบริษัท  

v ไมเรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงการคา หรือเง่ือนไขทางการคา 
v รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพ่ือประโยชนตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ 

 

การตอตานทุจริตคอรัปชั่น 

  *นโยบายวาดวยการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน”  “บริษัท และ บริษัทในเครือ มีความมุงม่ันในการตอตานทุจริต
คอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ และกําหนดใหบริษัท และบริษัทในเครือท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานทุจริตคอรรัปช่ันดังกลาวซ่ึงครอบคลุมใหมีการปฏิบัติตามในทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และใหมีการสอบทาน ทบทวน
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย” 

  ต้ังแตป 2556 เปนตนมา บริษัท และบริษัทในเครือ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดม่ันในความถูกตอง จึง
ประกาศใชนโยบายการตอตานทุจริตคอรัปช่ัน เปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน โดยเผยแพรใหท้ังพนักงาน คูคาท่ีทําธุรกิจ
รวมกัน และผูมีสวนไดเสีย ผานชองทางการติดตอท้ังท่ีเปนเอกสารสําหรับพนักงานในบริษัทฯ และ เปนระบบอิเลคทรอนิกส 
ผานชองทางเว็บไซดของบริษัท ใหคูคาท่ีทําธุรกิจรวมกัน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดรับทราบ รวมท้ังมีการช้ีแจงใหพนักงาน
เขาใหมรับทราบนโยบายการตอตานทุจริตคอรัปช่ัน ทุกคร้ังในการปฐมนิเทศพนักงานท่ีโรงงาน สาขา และสํานักงานใหญ และ
ยังดําเนินการตอเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานวา บริษัทไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกําหนด
นโยบาย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ที่เก่ียวของ ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัท มีแนวปฏิบัติเพ่ือตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน ดังน้ี 

v สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดวยความซ่ือสัตยสุจรติ   

v จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม เพ่ือปองกันมิใหพนักงานทุจริต หรือมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตและคอรรัปช่ันตางๆ 

v หามมิใหพนักงานทุกระดับกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีมิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสีย
ประโยชนอันชอบธรรม 

v หามมิใหพนักงานทุกระดับใหหรือเสนอท่ีจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจใหบุคคล
นั้นกระทําหรือละเวนกระทําใดท่ีผดิตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาท่ีของตน 

 

 นอกจากน้ีบริษัท ยังมีนโยบายการใหความคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานท่ีแจงเบาะแส เก่ียวกับการ
ทุจริต และหรือ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท (Whistle Blower Policy) โดย ผู
รองเรียน และผูแจงเบาะแส สามารถแจงผานไดตามชองทางท่ีบริษัทฯ จัดใหดังนี ้

1.สงเอกสารท่ีตูรองเรยีนท้ัง 3 จุด ท่ีโรงงาน จ.สระบุรี 2 แหง และท่ีสํานักงานใหญ  
2.สงจดหมายทางไปรษณียมายัง สํานักงานตรวจสอบภายใน ณ ท่ีทําการสํานักงานใหญของบริษัท 
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3.ผานเมลของบริษัท ท่ี wecare@dynastyceramic.com  

4.ผาน HOTLINE ของบริษัท โทร. 084-7514747  
 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

  บริษัทและบริษัทในเครือ มีนโยบายในการปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอ
พนักงานทุกคน บริษัทฯ มีระบบการดูแลพนักงานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ รวมท้ังดูแล
ผลตอบแทนพนักงานทุกคนอยางเหมาะสมเปนธรรม ซ่ึงเปนการดําเนินการตามระบบการทํางานปกติ อีกท้ังจะปฏิบัติตอ
พนักงานโดยเทาเทียมกัน 

  หากพนักงานมีขอรองทุกข บริษัทฯมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการเร่ืองรองทุกขของพนักงานอยางชัดเจน อยูใต
หนวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเปนเอกเทศในการดําเนินการ เพ่ือหาทางแกไขไดโดยเร็วและเปนธรรม และจํากัดปญหา
ใหอยูในขอบเขตไมขยายผลออกไปในวงกวาง 
  ตามแนวทางปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมดังกลาว บริษัทไดกําหนดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
คน โดยกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการปฏิบัติงาน ท่ีพนักงานพึงปฏิบัติ รวมท้ังไดดําเนินการช้ีแจงใหพนักงานไดรับทราบ
ต้ังแตวันแรกของการเขารวมงานกับบริษัทอีกดวย 

  กลาวโดยสรุปบริษัท และบริษัทในเครือ มีหลักการในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีเปาหมายของการ
ประกอบธุรกิจ ท่ีดําเนินการภายใตกลยุทธดานความย่ังยืน มีความรับผิดชอบท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ ดาน
สิ่งแวดลอม บริหารงานโดยเนนการพัฒนา และการปรับปรุงการดําเนินการในทุกๆดาน ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดเสีย ท้ังประเด็นดานเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอม อยูในกระบวนหลักของการดําเนินธุรกิจมาอยางตอเน่ือง ดวย
มุงหมายใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน ควบคูไปกับความสําเร็จของธุรกิจรวมกัน   
  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองดวยตระหนักวา 
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความม่ันใจตอฝายบริหารในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการ
ดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามท่ีต้ังไว 
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยางนอยปละคร้ัง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การ
ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การดูแลรักษาและการใชทรัพยสิน เพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได
จัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเปนอิสระทําหนาท่ีในการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกํากับดูแล
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กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

และกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑการกํากับดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และ Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกตใชใหการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
กํากับดูแลใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนประจําทุกป โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 บริษัทฯ ไดมีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในประจําป 2563 ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอางอิงจาก 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ ง 5 องคประกอบ 17 
หลักการยอย ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมพบขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

สําหรับกรอบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักระบบงานและ
ตรวจสอบภายในใชยึดถืออางอิงในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 

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. บริษัทฯแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม โดยจัดใหมีจริยธรรมขององคกร 
(Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยโปรงใสและมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมและไดมีขอกําหนดหามการกระทําการใดๆท่ี
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจสงผลเสียหายตอองคกร 

2. คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในดวยความอิสระ โดยมีสัดสวนกรรมการอิสระ
มากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังคณะ ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลและพัฒนาการดําเนินงานตางๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการติดตาม โดยบริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรโดยแยกหนาท่ีออกจากฝายบริหาร 

3. บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางสายการรายงานและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดย
สอดคลองกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวของ สนับสนุนใหการดําเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกหนาท่ีในสวนงานท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน รวมท้ังมีการกําหนดและ
จํากัดอํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวอยางชัดเจน 
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4. บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถ โดยมีนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติ ดานบุคลากรท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการสอบทานความมีประสิทธิผล ของการดําเนินงานตามนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติน้ันอยางสม่ําเสมอ บริษัทมีการจัดระบบใหหัวหนางานสามารถเปนท่ีปรึกษาใหแกผูใตบังคับบัญชาและมีการกําหนดแผน
และกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงท่ีสําคัญ 

5. บริษัทฯ กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอผลสําเร็จของการควบคุมภายในท่ีตนไดรับมอบหมาย 
โดยผานการบังคับบัญชาตามสายงาน การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ีชัดเจนเพ่ือใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดรวมท้ังกําหนดใหหัวหนางานเปนผูประเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-

Assessment: CSA) 

คณะกรรมการและผูบริหารยังไดกําหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพ่ือสรางแรงจูงใจให
รางวัลตอพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และบริหารจัดการหากผลงานไมบรรลุเปาหมาย โดยตัวช้ีวัดมีท้ังเรื่องการปฏิบัติตาม 

ประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสําเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงคระยะสั้นและวัตถุประสงคระยะยาว รวมถึงมี
การพิจารณาไมใหผูบริหารและพนักงานมีแรงกดดันท่ีมากเกินไปจน มีความเสี่ยงตอการทําทุจริตหรือการละเลยการควบคุม
ภายในบางสวนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ
บรรลุวัตถุประสงคในดานตางๆไวอยางเหมาะสม เชน 

• มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนซ่ึงสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงโดยสอดคลอง และสนับสนุน 

พันธกิจและกลยุทธของบริษัท 

• มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว 

• มีการปองกันทรัพยสิน ขอมูล ช่ือเสียง บุคลากรของเราใหมีความปลอดภัย 

• มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยางตอเน่ืองใหเทียบเทามาตรฐานสากล 

• การรายงานทางการเงินและรายงานท่ีมิใชทางการเงิน มีความถูกตอง เช่ือถือไดและทันเวลา โดยรายงาน
ทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน สามารถสะทอนถึงกิจกรรมและผลการดําเนินงานของบริษัทไดอยางแทจริง 

• มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ขอกําหนดตามกฎหมายและขอบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทท้ังภายในและภายนอก 

• มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในดวยตนเองในระบบงานท่ีสําคัญ 

7. บริษัทฯ ไดระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางเหมาะสม
ครอบคลุมท้ังความเสี่ยงระดับองคกรและระดับปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปจจัยและเหตุการณภายในและ ภายนอก
ครอบคลุมความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท
ไดประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึนโดยผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการในบริหารความเสี่ยง 
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8. บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริต และไดกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือปองกัน และตรวจพบการ
ทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานท่ีสุมเสี่ยงตอการทุจริต เชน ระบบงานท่ีเก่ียวของกับเงินสด สินคา การจัดซ้ือ การรายงาน  ทาง
การเงิน เปนตน โดยไดจัดใหมีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีผิดปกติ การใชระบบวิเคราะหความผิดปกติของรายการ
ธุรกิจอยางตอเน่ือง มาตรการรักษาทรัพยสิน และชองทาง แจงเบาะแสการทําทุจริต 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาขอมูลและสอบถามผูบริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและ
มาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือปองกันตรวจพบ หรือแกไขการทุจริต ครอบคลุมทุกรูปแบบท้ังภายในและภายนอกองคกร  

9. บริษัทฯ ไดระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสําคัญจากปจจัยภายนอกองคกร รูปแบบการทําธุรกิจ 
และผูนําองคกรท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ต ลอดจนไดกําหนด
มาตรการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงน้ันอยางเหมาะสมรัดกุม 

 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. บริษัทฯไดเลือกและพัฒนามาตรการควบคุมใหเหมาะสมสอดคลองกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท 
เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต  การดําเนินงาน และลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ครอบคลุม
กระบวนการทุกระดับของบริษัท โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมตางๆ ท่ีเหมาะสมในการจัดการแตละความ
เสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหวางการควบคุม รวมท้ังจัดใหมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีขัดแยงออกจากกัน เชน 
หนาท่ีการอนุมัติหนาท่ีการบันทึกรายการ และหนาท่ีการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน เพ่ือใหมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกันอยาง
เหมาะสม 

11.  บริษัทฯ ไดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีอยางหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม 
เพ่ือใหม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพรอมใชงานไดตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเขาถึงของผูท่ีไมเก่ียวของ 
และสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค ไดแก 

• การควบคุมโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การออกแบบและดูแล อุปกรณโครงสรางพ้ืนฐานแบบศูนยรวม การบริหารและ
ควบคุม การเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (Change Management) การกําหนดแผนปองกันการ
หยุดชะงัก เปนตน 

• การควบคุมดานความปลอดภัย เชน การกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝา
ตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือขาย การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญภายนอก เปนตน 

• การควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาเชน กระบวนการจัดซ้ือระบบท่ีรัดกุม การบริหาร
จัดการและพัฒนาผูพัฒนาระบบท้ังภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบัติตามคูมือการพัฒนาระบบ การ
ควบคุม รหัสตนฉบับ (Source Code) ของระบบเปนตน 

12. บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือใหพนักงานทราบสิ่งท่ี
ผูบริหารคาดหวังและสามารถนํากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตองโดยมีการกําหนดพนักงานท่ีมีความรู
ความสามารถเปนผูรับผิดชอบข้ันตอนและเวลาท่ีตองปฏิบัต ิและกระบวนการแกไขหากพบขอผิดพลาดไวอยางชัดเจน รวมถึงมี
การทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ บริษัทฯไดกําหนดนโยบายตางๆเพ่ือใหมีการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมของบริษัทท่ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก รวมท้ัง
มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย รวมท้ังกําหนดแนวทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทยอยน้ัน ถือปฏิบัติ 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 

13. บริษัทฯ ใชขอมูลท่ีตรงประเด็นและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมขอมูลจาก
ภายใน และภายนอก บนพ้ืนฐานการพิจารณาตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับโดยบริษัทใชระบบสารสนเทศในการประมวลและ
จัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามท่ีกําหนด 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการใหคณะกรรมการไดรบัขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจลวงหนากอนการประชุมเปน
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันลวงหนากอนวันประชุม เชน รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให
พิจารณาท่ีมาและผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ขอ
ซักถาม และการไมเห็นดวยพรอมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกคร้ังเพ่ือใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ
กรรมการไดยอนหลัง 

14. บริษัทฯมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในองคกร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค นโยบายและวิธีปฏิบัติ หนาท่ี
ความรับผิดชอบเพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหนวยงานครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังมีการ
เลือกชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะสม เชน จัดใหมีการสื่อสารผาน  Intranet รวมท้ังจัดใหมีชองทางใหพนักงาน
สามารถแจงเบาะแสท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดและการทําทุจริต (Whistle-blower Hotline) แกบริษัทไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัย เปนตน 

นอกจากน้ี ยังไดมีการรายงานขอมูลท่ีสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี หรือสอบทานรายการต างๆ ไดตามท่ีตองการ เชน การ
กําหนดบุคคลท่ีเปนศูนยติดตอเพ่ือใหสามารถไดรับขอมูลอ่ืนๆนอกเหนือจากผูบริหารรวมท้ังการติดตอสอบถามขอมูลจาก
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามท่ีคณะกรรมการรองขอ เปนตน 

15. บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพผานชองทางการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน  

· จัดใหมีการสื่อสารผาน Internet ผาน Social Media  

· จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  

· จัดใหมีศูนยรับเรื่องรองเรียนคุณภาพการใหบริการ 

· จัดใหมีชองทางใหบุคคลภายนอกสามารถแจงเบาะแสท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดและการทําทุจริตไดอยาง
ปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. บริษัทฯ ไดกําหนดใหผูบริหารและหัวหนางานของทุกหนวยงานประเมินประสิทธิผลและหาขอบกพรองของการ
ควบคุมภายในอยางตอเน่ือง เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทท้ัง 5 องคประกอบ 17 หลักการน้ันยังดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิผล 

17. เม่ือพบขอบกพรองของการควบคุมภายใน บริษัทฯไดประเมินระดับความมีสาระสําคัญของขอบกพรอง เพื่อ
สื่อสารไปยังผูรับผิดชอบใหมีการแกไขอยางทันทวงที รวมท้ังกําหนดใหรายงานขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญและความคืบหนา
ของการแกไขตอคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมรวมท้ังกําหนดใหมีการรายงานเบาะแสหรือ
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เหตุการณทุจริตการฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทําที่ผิดปกติอื่นๆ ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที 

จากระบบขอมูลในปจจุบันท่ีสามารถใหขอมูลท่ีเช่ือถือไดและทันเวลา ทําใหฝายบริหาร  และคณะกรรมการบริษัทฯ 
สามารถควบคุมและติดตามผลการดําเนินงาน  ผานรายงานทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบ
ทาน ประเมิน และใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผานกระบวนการกํากับดูแลท่ีสํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ
การปฏิบัติการอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป 

 

การตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบในดานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานตอประธานกรรมการบริหารในดานงานบริหารหนวยงาน โดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีหนาท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง และการกํากับดูแล
กิจการ รวมทั้งเปนท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนให
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให และเปนท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแก
บริษัทในดานตางๆ เชน ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง ดานจริยธรรมธุรกิจ ดานความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เปนตน 

ทั้งนี้  สํานักระบบงานและตรวจสอบภายในไดดาํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบประจําป และรายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปจจุบัน ยังไมพบขอบกพรองท่ีเปน
สาระสําคัญ แตไดใหความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีไดตรวจพบ โดยสํานักตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีหนาท่ีสอบทานเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมายภายใตแนวทางท่ีกําหนด 

 

สรุปขอบกพรองเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในในรอบป 2563 

ทั้งนี้สํานักระบบงานและตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบประจําป และรายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปจจุบัน ยังไมพบขอบกพรองท่ีเปน
สาระสําคัญ แตไดใหความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีไดตรวจพบ โดยสํานักตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ มีหนาท่ีสอบทานเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมายภายใตแนวทางท่ีกําหนด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในเปนไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษัท  
(อางอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป) ประกอบกับในรอบปท่ีผานมา ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน  
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หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ณ ปจจุบัน ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธ์ิ  ผูอํานวยการสํานักระบบงาน
และตรวจสอบภายใน และไดรับแตงต้ัง เปน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2555 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบวา มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม 
ที่เหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 

การแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยาย   
หัวหนางานตรวจสอบภายใน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 

12. รายการระหวางกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมีการตกลงเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยรายการดังกลาวเปนรายการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทและบริษัทยอย และเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไป 

 เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับขอกําหนดในพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2551) 

มาตรา 89/12 (1) โดยมีกําหนดมาตรการดังน้ี 

1.  ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากล่ันกรองใหความเห็นกอนทํารายการระหวางกัน  

2.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในรายการใดๆบริษัทฯจะตองจัดใหมีท่ี
ปรึกษาบริษัทฯ (เปนกรณีพิเศษ) เปนผูใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณากล่ันกรองกอน
เสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ  

3.  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะไมสามารถอนุมัติรายการท่ีเก่ียวของกับตนได  
4.  บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี 

 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) มีรายการเก่ียวโยงกับบริษัทยอย คือ 

 

1. บริษัท ไทลทอป อินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 

Ø รับซ้ือสินคาสําเร็จรูปจาก บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนผูผลิตสินคากระเบ้ืองปูพ้ืน
และกระเบ้ืองบุผนัง  โดยรับซ้ือกระเบ้ืองฯท้ังหมด ในราคาขายสง โดยบริษัทฯจะเปนผูจัดจําหนายแตเพียง
ผูเดียว และ บริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) ไดทําสัญญาจางให บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด
(มหาชน) เปนผูบริหารระบบงานดวยคอมพิวเตอร Online ในดานระบบสินคาคงคลัง (รวมท้ังวัตถุดิบและ
พัสดุ)  ระบบการซื้อ-ขายสินคา , ระบบการเงิน   และระบบบัญชีท้ังหมด ใหแกบริษัทฯ ดวย   ในวงเงินป
ละ 13.2 ลานบาท  จึงทําใหเกิดรายการระหวางกันข้ึน 

 



บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค                                           สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ           แบบ 56-1 ประจําป 2563       

หนา้ที  92 

 

Ø นอกจากน้ัน บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ยังไดเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาในบริเวณโรงงานของ  
บริษัท ไทล ทอปฯ เพ่ือวางสินคาท่ีรับซ้ือจากบริษัท ไทล ทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) รวมท้ังทําสัญญา
จางบริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูบริหารคลังสินคาใหแกบริษัทฯ ดวยในวงเงินปละ 
3.96 ลานบาท     

  

Ø และเน่ืองจากบริษัทไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) เปนผูควบคุมนโยบายการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอยท้ังหมด เพ่ือประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงิน  ในบางคร้ังเม่ือบริษัทยอยแหงใด   ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน จะมีรายการกูยืมระหวางบริษัทใหญกับบริษัทยอย โดยบริษัทผูกูยืมเงินจะออกต๋ัวสัญญา
ใชเงินใหแกบริษัทผูใหกูเงิน และมีการคิดดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางกันในอัตราดอกเบ้ียตามราคาตลาด ณ 
วันท่ีกูยืมน้ัน 

 

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย) 
Ø รับซ้ือสินคาสําเร็จรูปจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)  ซ่ึงเปนผูผลติสินคา

กระเบ้ืองปูพ้ืนและกระเบ้ืองบุผนัง  ในราคาขายสง 
Ø ทําสัญญาจาง บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)  บริหารคลังสินคาและจัดสงสินคา 1 ป 

(วันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2561) คาจางเดือนละ 0.15 ลานบาท มูลคารวมตามสัญญา 
1.8 ลานบาท และไมตอสัญญาเม่ือครบสัญญา 

Ø ตอสัญญา ให บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)  เชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน 3 ป (วันท่ี 1 
เมษายน 2561 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2564) คาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท มูลคารวมตามสัญญา 2.16 
ลานบาท  

Ø ตอสัญญา ให บริษัท โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล จํากัด (RABT) บริษัทยอยของ บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)  เชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน 3 ป (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 
เมษายน 2564) คาเชาเดือนละ 0.012 ลานบาท มูลคารวมตามสัญญา 0.432 ลานบาท 

Ø ทําสัญญาใหเชาเคร่ืองจักรเพ่ือใชในการผลิต 3 ป (วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2564) คา
เชาเดือนละ 0.20 ลานบาท มูลคารวมตามสัญญา 7.2 ลานบาท  และยกเลิกสัญญาเชาเม่ือ วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากไดซื้อเครื่องจักรดังกลาวจาก DCC  

 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) มีรายการเก่ียวโยงกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง คือ 

1. นายมนตรัก  แสงศาสตรา : กรรมการ  
ป 2561 

Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขาหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  อายุสัญญา 16 ป (วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 
ถึง วันท่ี 31 มกราคม 2577) มูลคารวมตามสัญญา 18.44 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.15 ลานบาท 

Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม  อายุสัญญา 12 ป (วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 14.70 ลานบาท เฉล่ียปละ 1.23 ลานบาท 
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Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  อายุสัญญา 12 ป (วันท่ี 1 
กันยายน 2561 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 23.60 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.97 ลาน
บาท 

Ø ตอสัญญาเชาท่ีดิน สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ป (วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 31 
ธันวาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 10.40 ลานบาท เฉล่ียปละ 0.86 ลานบาท 

ป 2562 

Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขาแมริม จังหวัดเชียงใหม  อายุสัญญา 3 ป (วันท่ี 15 มกราคม 2562 ถึง 
วันท่ี 14 มกราคม 2565) มูลคารวมตามสัญญา 5.8 ลานบาท เฉลี่ยปละ 1.93 ลานบาท 

Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม  อายุสญัญา 3 ป (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565) มูลคารวมตามสญัญา 9.09 ลานบาท เฉลี่ยปละ 3.03 ลานบาท 

 

2. นายมารุต  แสงศาสตรา : กรรมการ  
ป 2561 

Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม  อายุสญัญา 12 ป (วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2573) มูลคารวมตามสญัญา 14.70 ลานบาท เฉล่ียปละ 1.23 ลานบาท 

Ø ตอสัญญาเชาท่ีดิน สาขากะทิงลาย จังหวัดชลบุรี อายุสัญญา 12 ป (วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 31 
ธันวาคม 2573) มูลคารวมตามสัญญา 10.40 ลานบาท เฉล่ียปละ 0.86 ลานบาท 

ป 2562 

Ø ทําสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือสรางสาขาโคราช จังหวัดนครราชสมีา  อายุสัญญา 3 ป (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565) มูลคารวมตามสญัญา 10.50 ลานบาท เฉล่ียปละ 3.50 ลานบาท 

 

เหตุผลและความจําเปน  เน่ืองจากนโยบายการจัดหาท่ีดินเพ่ือกอสรางสาขาน้ัน ตองเปนพ้ืนท่ีติดถนนสายหลัก การ
คมนาคมสะดวก หนากวาง เพ่ือสะดวกตอการขนถายสินคา ซ่ึงทีมฝายพัฒนาธุรกิจ ไดสํารวจแลว สวนใหญเปนพ้ืนท่ี
แปลงใหญขายยกแปลง จําเปนตองใชเงินลงทุนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับการเชาเห็นวาคุมคากวา สําหรับนโยบายการ
ลงทุนซ้ือท่ีดินตองพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนประกอบดวย  
 

 การทําสัญญาท่ีเปนรายการเก่ียวโยงทุกสัญญาผานการพิจารณาสอบทานอยางรอบคอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคร้ังกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยยึดถือประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 
ซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของไมไดเขารวมและออกเสียงลงมติในวาระดังกลาว และเปดเผยสารสนเทศตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของทุกคร้ัง 

 

รายการท่ีเก่ียวโยง 
 บริษัทมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ 
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1. บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทเปนผูถือหุนรายใหญ เกินกวารอยละ 95 และ  
กรรมการของบริษัทยอยเปนกรรมการของบริษัทใหญดวย ดังน้ันรายการระหวางกันจึงไมมีผลกระทบตองบการเงิน
รวมของบริษัทหรือผูถือหุนรายยอยแตอยางใด 

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (บริษัทยอย / RCI ) ทั้งน้ีบริษัทไมไดเปนผูถือหุน แตมีกรรมการ
รวมกัน โดยไดจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนมา และ บริษัทฯไดเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญ
ของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) คิดเปนรอยละ 4.05 ในชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

2561 และ เม่ือ ตุลาคม 2562 บริษัทฯ เขาซ้ือกิจการของ RCI โดยการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ RCI 

โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถือหุนทุกรายของ RCI หลังทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมด บริษัท
ฯ มีสัดสวนการถือหุนใน RCI รอยละ 84.88 และปลายเดือนสิงหาคม 2563 ลงทุนซ้ือหุนของ RCI เพ่ิมไดอีก รอยละ 
6.99 รวมเปน บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน RCI รอยละ 91.87 

 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทฯจะยึดแนวปฏิบัติเชนเดียวกันกับการทํารายการอ่ืนๆท่ัวไป โดยมีการกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตาม
วงเงินท่ีกําหนด นอกจากน้ันคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาท่ีเปนผูสอบทานการทํารายการระหวางกันของบริษัทและ
บริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเปนประจําทุกไตรมาส เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 

สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561- 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหนาท่ีสอบทานแลว และมีความเห็นวา รายการระหวางกันทุกรายการเปนการทํารายการอยางสมเหตุสมผลและเปนไป
ในทางการคาปกติ  

 

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทมีรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  โดยแสดงผลของรายการเหลาน้ีตามมูลฐานท่ี
พิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  

1. รายไดและคาใชจายระหวางกันกับบริษัทยอย และบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

ชื่อบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน มูลคารายการ (ลานบาท) 

   ป 2563 ป 2562 ป 2561 

บมจ.ไทลทอปอินดัสตร้ี 
 

บริษัทยอย  

DCC ถือหุนรอย
ละ 96.87 

 

คาขายวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 3.4 3.6 2.4 

รายไดคาเชาสํานักงาน 0.7 0.7 0.7 

รายไดคาบริหารงาน 13.2 12.0 12.0 

ซ้ือสินคา 2,140.6 2,251.2 2,267.4 

ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 2.7 2.4 3.1 

คาจางบริหารคลัง 4.0 3.6 3.6 
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บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

บริษัทยอย DCC 

ถือหุนรอยละ 
91.87 

คาขายวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 11.6 17.9 14.9 

รายไดคาเชาสํานักงาน 0.7 0.7 0.7 

รายไดคาเชาเคร่ืองจักร - 0.8 1.8 

รายไดคาขนสง 52.5 50.8 50.7 

ซ้ือสินคา 1,010.3 1,156.2 974.3 

ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 3.4 4.6 1.2 

คาจางบริหารคลัง - - 0.5 

บจก.โรแยลเอเซียบริคแอนดไทล 
บริษัทยอย 

RCI ถือหุนรอยละ 
100 

รายไดคาเชาสํานักงาน 

0.1 0.1 0.1 

 

 

2. สินทรัพยและหน้ีสินระหวางกันกับบริษัทยอยและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
ชื่อบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการระหวางกัน มูลคารายการ (ลานบาท) 

   ป 2563 ป 2562 ป 2561 

บมจ.ไทลทอป อินดัสตร้ี บริษัทยอย เจาหน้ีการคา 1,144.8 991.6 896.1 

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม บริษัทยอย เจาหน้ีการคา 144.6 43.7 98.1 

นายมนตรัก แสงศาสตรา และ  
นายมารุต  แสงศาสตรา 

กรรมการ  
หนี้สินตามสัญญาเชา 108.3 -  

 

นโยบายการกําหนดราคาและเง่ือนไขระหวางกัน 

1. บริษัทฯ ซ้ือสินคาจากบมจ.ไทลทอปอินดัสตรี้ และ บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเง่ือนไขท่ีสามารถ
แขงขันไดในตลาดและราคาสูงกวาตนทุนการผลิต ซ่ึงบริษัทฯ เปนลูกคารายใหญ 
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13.ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย  3  ป ยอนหลัง 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หนวย : ลานบาท) งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563 
% 

31 ธันวาคม 2562 
% 

31 ธันวาคม 2561 
 %  

"ตรวจสอบแลว" "ตรวจสอบแลว" "ตรวจสอบแลว" 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                70.87  0.8%               117.93  1.4%                125.85  1.6% 

  ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ               143.51  1.6%                 308.53  3.5%                 290.97  3.6% 

  สินคาคงเหลือ - สุทธิ            2,089.41  23.8%               2,164.32  24.8%               1,964.10  24.5% 

  เงินลงทนุทั่วไป                       -   0.0%                    1.06  0.0%                    1.06  0.0% 

  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่                  1.06  0.0%                         -   0.0%                         -   0.0% 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถอืไวเพ่ือขาย                       -   0.0%                   29.00  0.3%                         -   0.0% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน           2,304.86  26.2%            2,620.84  30.0%            2,381.99  29.8% 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

  สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอืน่                  0.31  0.0%  0.0%  0.0% 

  เงินลงทนุในบริษัทยอย - สุทธิ                     -            -              -             -    

  เงินลงทนุระยะยาวอื่น - สุทธิ                       -             -                      0.31       0.00                    29.31      0.00  

  อสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทนุ - สุทธิ                68.80       0.01                    23.39       0.00                        -            -   

  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ             5,810.62  66.1%               6,005.49  68.9%               5,479.42  68.5% 

  สินทรัพยสิทธิการใช               536.67  6.1%                         -   0.0%                         -   0.0% 

  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ                12.72  0.1%                   17.69  0.2%                  27.23  0.3% 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี                48.60  0.6%                  35.73  0.4%                  67.55  0.8% 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น               13.05  0.1%                  18.45  0.2%                  17.34  0.2% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน         6,490.77  73.8%            6,101.06  70.0%            5,620.85  70.2% 

รวมสินทรัพย          8,795.63  100.0%             8,721.90  100.0%             8,002.85  100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที  " : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 



บมจ.ไดนาสตี   เซรามคิ                                          ส่วนที" 3 : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563       

 

หนา้ที& 97 

 

(หนวย : ลานบาท) งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561  %  

"ตรวจสอบแลว"   "ตรวจสอบแลว"   "ตรวจสอบแลว"   

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

หน้ีสินหมุนเวียน 

  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน                2,165.00  24.6%               3,966.55  45.5%               2,405.87  30.1% 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น                  785.77  8.9%                 857.14  9.8%                 918.92  11.5% 

  หนี้สินตามสัญญาเชา - สวนทีถึ่งกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

                 106.08  1.2%                         -   0.0%                         -   0.0% 

  ภาษีเงินไดคางจาย                  183.44  2.1%                 103.40  1.2%                 110.95  1.4% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน              3,240.30  36.8%              4,927.09  56.5%              3,435.74  42.9% 

หน้ีสินไมหมุนเวียน       

  เงินสํารองเผ่ือเงินกองทนุสํารองเล้ียงชีพ
ประเภทไมจายสมทบ 

51.187752 0.6% 49.27848 0.6% 50.980356 0.6% 

  หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนทีถึ่ง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

408.279187 4.6%                         -   0.0%                         -   0.0% 

  หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 197.178407 2.2% 190.997839 2.2% 160.243824 2.0% 

  หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 32.598643 0.4% 30.147344 0.3% 32.283153 0.4% 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ 7.840238 0.1% 5.465148 0.1% 1.81298 0.0% 

รวมหนีสิ้นไมหมุนเวียน                 697.08  7.9%                275.89  3.2%               245.32  3.1% 

รวมหน้ีสิน              3,937.38  44.8%              5,202.98  59.7%              3,681.06  46.0% 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.1 บาท       
ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน                  913.92  10.4%                913.92  10.5%                913.92  11.4% 

ทุนเรือนหุนท่ีออกและรับชําระแลว       

หุนสามัญ 8,198,942,195 หุน ณวนัที ่31 

ธันวาคม 2563  หุนสามัญ 7,231,432,657 

หุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และ หุน
สามัญ 6,527,993,958 หุน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

                 819.89  9.3%                 723.14  8.3%                 652.80  8.2% 

  สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ                2,260.50  25.7%               1,244.61  14.3%                 506.00  6.3% 

กําไรสะสม       

   จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย                     81.99  0.9%                   72.31  0.8%                  65.28  0.8% 

ยังไมจัดสรร                3,178.60  36.1%               2,790.25  32.0%               2,548.83  31.8% 

องคประกอบอืน่ของสวนของผูถอืหุน              (1,578.81) -17.9%             (1,463.69) -16.8%                 (79.13) -1.0% 

รวมสวนของผูถอืหุนของบริษัท                4,762.16  54.1%               3,366.63  38.6%               3,693.78  46.2% 

สวนไดเสียในบริษัทยอยที่ไมอยูในอํานาจ
ควบคุม                    96.09  1.1%                 152.29  1.7%                 628.00  7.8% 

รวมสวนของผูถอืหุน                4,858.25  55.2%               3,518.92  40.3%               4,321.78  54.0% 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน              8,795.63  100.0%              8,721.90  100.0%              8,002.85  100.0% 

 



บมจ.ไดนาสตี   เซรามคิ                                          ส่วนที" 3 : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563       

 

หนา้ที& 98 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หนวย : ลานบาท)  งบการเงินรวม  

2563 % 2562 % 2561 % 

กําไรขาดทุน: 
รายไดจากการขาย         8,501.25  100.0%         8,117.59  100.0%       8,026.55  100.0% 

ตนทุนขาย        (4,972.52) -58.5%        (4,991.20) -61.5%       (4,924.27) -61.3% 

กําไรขั้นตน         3,528.73  41.5%         3,126.39  38.5%       3,102.28  38.7% 

รายไดอ่ืน             88.11  1.0%             72.88  0.9%           25.61  0.3% 

ตนทุนในการจัดจําหนาย          (777.61) -9.1%          (842.00) -10.4%         (869.42) -10.8% 

คาใชจายในการบริหาร          (843.83) -9.9%          (927.49) -11.4%         (879.51) -11.0% 

ตนทุนทางการเงิน            (48.90) -0.6%            (41.81) -0.5%          (40.73) -0.5% 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได         1,946.49  22.9%         1,387.97  17.1%       1,338.22  16.7% 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได          (360.01) -4.2%          (275.12) -3.4%         (201.67) -2.5% 

กําไร (ขาดทุน) สําหรบัป         1,586.49  18.7%         1,112.85  13.7%       1,136.55  14.2% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในงบกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 
กําไรเบ็ดเสร็จจากปรับประมาณการ
ผลประโยชนพนักงาน                   -  0.0%             11.57  0.1%                 -  0.0% 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจาก
ภาษี                   -  0.0%             11.57  0.1%                 -  0.0% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรบัป         1,586.49  18.7%         1,124.42  13.9%       1,136.55  14.2% 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 
สวนที่เปนของบริษัทใหญ         1,585.34  18.6%           972.79  12.0%         978.75  12.2% 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม              1.14  0.0%           140.06  1.7%         157.79  2.0% 

       1,586.49  18.7%        1,112.85  13.7%      1,136.55  14.2% 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ         1,585.34  18.6%           984.42  12.1%         978.75  12.2% 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม              1.14  0.0%           140.00  1.7%         157.79  2.0% 

       1,586.49  18.7%       1,124.42  13.9%      1,136.55  14.2% 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 0.202 0.139 0.150 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)         7,847.36          6,982.82        6,527.99  

กําไรตอหุนปรับลด 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 0.192 0.125 0.150 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)         8,260.15          7,788.10        6,527.99  

 



บมจ.ไดนาสตี   เซรามคิ                                          ส่วนที" 3 : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563       

 

หนา้ที& 99 

 

งบกระแสเงินสด (บางสวน) : ลานบาท ป 2563 ป 2562 ป 2561 

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน          2,574.04             1,467.98             1,547.03  

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน           (589.72)           (3,073.22)           (1,274.40) 

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน         (2,031.38)            1,597.31               (241.35) 

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ             (47.06)                 (7.92)                31.28  

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม            117.93               125.85                 94.57  

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม             70.87               117.93               125.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บมจ.ไดนาสตี   เซรามคิ                                          ส่วนที" 3 : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563       

 

หนา้ที& 100 

 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) 3  ป ยอนหลัง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

(หนวย : ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2563 
% 

31 ธันวาคม 2562 
% 

31 ธันวาคม 2561 
 %  

"ตรวจสอบแลว" "ตรวจสอบแลว" "ตรวจสอบแลว" 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด           50.41  0.5%             92.32  1.0%               115.07  1.8% 

  ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ              137.17  1.5%               302.40  3.3%               272.93  4.3% 

  ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษัทยอย                 4.94  0.1%                       -   0.0%                       -   0.0% 

  สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ           1,868.99  19.9%            1,972.95  21.7%            1,787.26  27.9% 

  เงินลงทุนท่ัวไป                      -   0.0%                  1.06  0.0%                  1.06  0.0% 

  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน                 1.06  0.0%                      -   0.0%                       -   0.0% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน          2,062.59  21.9%           2,368.73  26.1%           2,176.33  34.0% 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ           2,382.27  25.3%            2,209.80  24.3%               209.53  3.3% 

  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ                68.80  0.7%                 23.39  0.3%                       -   0.0% 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ           4,337.67  46.1%            4,440.09  48.9%            3,975.11  62.1% 

  สินทรัพยสิทธิการใช              525.63  5.6%                       -   0.0%                       -   0.0% 

  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ                12.72  0.1%                 17.69  0.2%                20.41  0.3% 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน                11.57  0.1%                 16.77  0.2%                16.18  0.3% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          7,338.66  78.1%           6,707.74  73.9%           4,221.24  66.0% 

รวมสินทรัพย          9,401.25  100.0%           9,076.47  100.0%           6,397.57  100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บมจ.ไดนาสตี   เซรามคิ                                          ส่วนที" 3 : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563       

 

หนา้ที& 101 

 

(หนวย : ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561  %  

"ตรวจสอบแลว"   "ตรวจสอบแลว"   "ตรวจสอบแลว"   

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   

หนี้สินหมุนเวียน   
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 2,090.00  22.2%            3,885.08  42.8%           2,290.00  35.8% 

  เจาหนี้การคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน               417.53  4.4%              530.59  5.8%              528.03  8.3% 

  เจาหนี้การคาบริษัทยอย             1,294.32  13.8%            1,035.29  11.4%              994.22  15.5% 

  หนี้สินตามสัญญาเชา - สวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป 

                 

98.39  1.0%                      -   0.0%                       -   0.0% 

  ภาษีเงินไดคางจาย               178.37  1.9%                 95.26  1.0%              108.75  1.7% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน            4,078.60  43.4%           5,546.22  61.1%          3,921.00  61.3% 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

  หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

               

404.79  4.3%                      -   0.0%                       -   0.0% 

  หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน                 83.96  0.9%                 81.44  0.9%                78.11  1.2% 

  หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                 32.60  0.3%                 30.15  0.3%                32.28  0.5% 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน                   7.84  0.1%                  5.47  0.1%                  1.81  0.0% 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน              529.20  5.6%              117.05  1.3%             112.21  1.8% 

รวมหนี้สิน            4,607.80  49.0%           5,663.27  62.4%          4,033.21  63.0% 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.1 บาท       

ทุนจดทะเบียน 9,139,191,541 หุน               913.92  9.7%              913.92  10.1%             913.92  14.3% 

ทุนเรือนหุนที่ออกและรับชําระแลว 

หุนสามัญ 8,198,942,195 หุน ณวนัที ่31 

ธันวาคม 2563  หุนสามัญ 7,231,432,657 หุน ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2562 และ หุนสามัญ 

6,527,993,958 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561               819.89  8.7%               723.14  8.0%              652.80  10.2% 

  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ          2,260.50  24.0%            1,244.61  13.7%              506.00  7.9% 

กําไรสะสม       

   จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย                  81.99  0.9%                 72.31  0.8%                65.28  1.0% 

ยังไมจัดสรร             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% 

 



บมจ.ไดนาสตี   เซรามคิ                                          ส่วนที" 3 : ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน        แบบ 56-1 ประจาํปี 2563       

 

หนา้ที& 102 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หนวย : ลานบาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2563 % 2562 % 2561 % 

กําไรขาดทุน: 
รายไดจากการขาย         8,501.25  100.0%         8,117.43  100.0%       8,019.93  100.0% 

ตนทุนขาย        5,247.57) -61.7%        (5,343.82) -65.8%       5,217.89) -65.1% 

กําไรขั้นตน         3,253.68  38.3%         2,773.61  34.2%       2,802.04  34.9% 

รายไดอ่ืน           100.96  1.2%             68.43  0.8%           38.24  0.5% 

ตนทุนในการจัดจําหนาย          690.82) -8.1%          (739.24) -9.1%         (774.67) -9.7% 

คาใชจายในการบริหาร          805.14) -9.5%          (872.37) -10.7%         (836.03) -10.4% 

ตนทุนทางการเงิน            44.86) -0.5%            (37.31) -0.5%          (33.14) -0.4% 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได         1,813.82  21.3%         1,193.12  14.7%       1,196.44  14.9% 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได          358.88) -4.2%          (230.67) -2.8%         (230.83) -2.9% 

กําไร (ขาดทุน) สําหรบัป         1,454.94  17.1%           962.45  11.9%         965.62  12.0% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในงบกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 
กําไรเบ็ดเสร็จจากปรับประมาณการผลประโยชน
พนักงาน                   -  0.0%             13.39  0.2%                 -  0.0% 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี                   -  0.0%             13.39  0.2%                 -  0.0% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรบัป         1,454.94  17.1%           975.84  12.0%         965.62  12.0% 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 
สวนที่เปนของบริษัทใหญ         1,454.94  17.1%           975.84  12.0%         965.62  12.0% 

สวนที่เปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม                 -    0.0%                 -    0.0%               -    0.0% 

      1,454.94  17.1%          975.84  12.0%        965.62  12.0% 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ         1,454.94  17.1%           975.84  12.0%         965.62  12.0% 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                 -    0.0%                 -    0.0%               -    0.0% 

      1,454.94  17.1%          975.84  12.0%        965.62  12.0% 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 0.185 0.138 0.148 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)         7,847.36          6,982.82        6,527.99  

กําไรตอหุนปรับลด 

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 0.176 0.124 0.148 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)         8,260.15          7,788.10        6,527.99  
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งบกระแสเงินสด (บางสวน) : ลานบาท ป 2563 ป 2562 ป 2561 

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน          2,504.95             1,204.90             1,318.00  

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน           (501.53)           (2,861.15)              (924.43) 

เงินสดสุทธิไดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน         (2,045.33)            1,633.50               (362.23) 

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ             (41.90)               (22.75)                31.34  

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม             92.32               115.07                 83.73  

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม             50.41                 92.32               115.07  

 

 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: 

MD&A) 

ภาพรวม 

สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในป 2563 ก็คงจะหนีไมพนเร่ืองของ COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบทําใหเงินสะพัดใน
ประเทศไทยตํ่าสุดในรอบ 13 ป GDP ของประเทศไทยท้ังปคาดวาจะติดลบประมาณ 7.1% (ตัวเลขคาดการณจาก IMF) 

เศรษฐกิจในประเทศซบเซาลงอยางมาก ทําใหการแขงขันในธุรกิจเปนไปอยางรุนแรง และหลายธุรกิจตองปดกิจการไป รวมไป
ถึงรานคาคูคาของบริษัทฯ หลายแหงท่ีปดตัวลง 

อยางไรก็ดี ชวงตนปท่ีทางรัฐบาลประกาศล็อคดาวนประเทศ ในสวนสาขาของบริษัทฯ ถูกจัดวาเปนรานคาขนาดเล็ก 
ไมใชศูนยการคา จึงทําใหธุรกิจเรายังสามารถดําเนินกิจการได และเราไดเพ่ิมมาตรการการควบคุมโรคตามคําแนะนําของ
กฎกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับพนักงานและลูกคาทุกทาน จึงทําใหลูกคาท่ีเคยใชบริการของ
ศูนยการคาขนาดใหญหันมาเลือกชองทางของบริษัทฯ มากข้ึน  ในทางลบผลจากสถานการณโรคระบาดน้ี ทางบริษัทฯ ก็ได
หยุดการทําการตลาดเชิงรุกลงไปเชนกัน ซ่ึงเปนผลมาจากมาตรการดังกลาวของรัฐบาล 

ชวงคร่ึงปหลัง ทางบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาดน้ี โดยยังคงรักษา
มาตรฐานการทําตลาดเชิงรุก มีการใชเครื่องมือส่ือสารในการติดตามลูกคามากข้ึน เชน การสงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ โดย
ใชชองทางสนทนาผานสื่อโซเชียลมีเดีย มุงหวังผลปดการขายโดยท่ีลูกคาไมตองเดินทางมาท่ีสาขา ซ่ึงผลการทํางานเปนท่ีนา
พอใจอยางย่ิง  ในดานของนโยบายควบคุมคาใชจาย ในป 2563 ทางบริษัทฯ  สามารถลดคาใชจายลงไดถึง 8.1% เน่ืองมาจาก
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุกภาคสวน การตรวจสอบและควบคุมคาใชจายในทุกข้ันตอนการทํางาน 
สิ่งท่ีเราไดประโยชนมากท่ีสุดจากการทํางานในลักษณะของ “New Normal” คือ เรื่องการลดคาใชจายในการเดินทาง 
นอกจากตองพิจารณาวาสามารถติดตอชองทางอ่ืนไดหรือไม ทุกคร้ังกอนท่ีพนักงานขับรถจะออกจากสาขาตองมีการวางแผน
เสนทางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

บริษัทฯ ไดนํา บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) (“RCI”) มาจัดทํางบการเงินรวม ต้ังแตวันท่ี 1 
เมษายน 2560 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 โดย บริษัทมีอํานาจควบคุมผาน
การมีกรรมการและผูบริหารท่ีสําคัญรวมกัน และมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการบริหาร โดยไมมีการถือหุน  ในชวง
ปลายเดือนตุลาคม จนถึง พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดเขาทําธุรกรรมซ้ือหุนบริษัท RCI จํานวน 25.00 ลานหุน หรือ รอยละ 
4.05 ของหุนสามัญชําระแลวท้ังหมด และเพ่ิมเปนจํานวน 38.01 ลานหุน หรือ รอยละ 6.16 ของหุนสามัญชําระแลวท้ังหมด 
ในชวงเดือนไตรมาสท่ี 1/2562  
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ทั้งนี้ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  อนุมัติใหบริษัทฯเขาซ้ือกิจการของ 
RCI โดยการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถือหุนทุกรายของ RCI 

ผลของการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ RCI จากผู ถือหุนทุกรายระหวางวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 22 

พฤศจิกายน 2562 รวม 25 วันทําการ ไดจํานวน 485.57 ลานหุน หรือรอยละ 78.72 รวมกับท่ีบริษัทฯ ถือหุนไวแลวจํานวน 
38.01 ลานหุนหรือรอยละ 6.16 ดังน้ัน ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุน RCI จํานวน 523.58 ลานหุน 
หรือรอยละ 84.88 ของหุนสามัญชําระแลวท้ังหมด และ ปลายเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ลงทุนซ้ือหุนสามัญของ RCI เพ่ิม
จากผูถือหุนรายยอยไดอีก รอยละ 6.99 ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญของ RCI คิดเปนรอยละ 91.87 

 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย ( งบการเงินรวม) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
สําหรับป สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม    

   หนวย : ลานบาท ป 2563 % ป 2562 % 
% เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

รายไดจากการขาย       8,501.3  100.0%         8,117.6  100.0% 5% 

ตนทุนขาย      (4,972.5) -58.5%        (4,991.2) -61.5% 0% 

กําไรขั้นตน       3,528.7  41.5%         3,126.4  38.5% 13% 

รายไดอ่ืน           88.1  1.0%             72.9  0.9% 21% 

ตนทุนในการจัดจําหนาย         (777.6) -9.1%          (842.0) -10.4% -8% 

คาใชจายในการบริหาร         (843.8) -9.9%          (927.5) -11.4% -9% 

ตนทุนทางการเงิน          (48.9) -0.6%            (41.8) -0.5% 17% 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได       1,946.5  22.9%         1,388.0  17.1% 40% 

คาใชจายภาษีเงินได         (360.0) -4.2%          (275.1) -3.4% 31% 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับป       1,586.5  18.7%         1,112.8  13.7% 43% 

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรบัป-สุทธิจาก
ภาษี 

               -  0.0%             11.6  0.1%   

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับป       1,586.5  18.7%         1,124.4  13.9% 41% 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)     

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท       1,585.3  18.6%            972.8  12.0% 63% 

สวนไดเสียในบริษัทยอยท่ีไมอยูในอํานาจ
ควบคุม 

            1.1  0.0%            140.1  1.7% -99% 

  
1.การวิเคราะหผลการดําเนินงาน ป 2563 

 1.1 รายไดจากการขาย 

รายไดจากยอดขายสินคารวม 8,501.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 383.7 ลานบาทหรือรอยละ 5 โดยรายไดหลักของบริษัทมา
จากการขายตามชองทางเหลาน้ี: 
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1.ขายปลีก:  ในป 2563 รายไดจากชองทางขายปลีกผานสาขาของบริษัทฯ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศกวา 200 สาขาคิดเปน
สัดสวนรอยละ 78 ของยอดขายรวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปกอนที่มสีดัสวนรอยละ 72 จากชวงเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทําให
ประชาชนตองหยุดอยูบาน มีการปรับปรุงรีโนเวทบานใหม คนเมืองกรุงกลับบานตางจังหวัด รวมท้ังทีมการตลาดมีการปรับ
แผนกระตุนยอดขายใหมๆในแตละเดือน และยังคงพัฒนาศักยภาพของสาขาใหสามารถเพ่ิมมลูคาไดดวยตนเอง ปรับปรุงให
ปายและหนาอาคารใหโดดเดน ทันสมัยมากข้ึน คัดสรรสินคาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑหลัก เชน กาวซีเมนต กาวยา
แนว จมูกบันได ค้ิวอลมิูเนียม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคาไดมีทางเลือกในการซ้ือสินคามากข้ึน 

2.ขายสง: รายไดจากชองทางขายสงผานผูแทนจําหนายในประเทศ ท้ังจากสวนกลางและสาขารวม คิดเปนสัดสวนรอยละ 19 
ของยอดขายรวมลดลงจากปกอนท่ีมีสัดสวนรอยละ 24 เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลชวงการระบาดของโควิด-19 กลุม
โมเดิรนเทรดถูกสั่งปด แตสาขาของบริษัทฯ เปนรานคาขนาดเล็ก และมีพ้ืนท่ีกวางขวางไมแออัด ทําใหลูกคายังสามารถซ้ือ
สินคาผานสาขาไดซ่ึงไดรับผลตอบรับเปนอยางดี เปนผลใหชองทางขายสงมีเปอรเซนตท่ีลดลง  

3.สงออก:คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของยอดขายลดลงจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 4 ยอดขายสงออกหยุดชะงักลงชวงปด
ประเทศในสถานการณโควิด-19 ไมสามารถสงสินคาออกไปไดในระยะหน่ึง   

โครงสรางรายไดรวมเปรียบเทียบ  (ตามงบการเงินรวม) 

ประเภทผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % 

จําหนายในประเทศ      

ผลิตและจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค  DCC รวมซ้ือจากบริษัทยอย 7,717 90 7,446 91 

จําหนายกาวยาแนวและอ่ืนๆ  DCC และ สาขา 486 6 370 4 

รวมรายไดในประเทศ  8,203 96 7,816 95 

จําหนายตางประเทศ      

ผลิตและจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค  DCC รวมซ้ือจากบริษัทยอย 298 3 302 4 

จําหนายกาวยาแนวและอ่ืนๆ  DCC 0 0 0 0 

รวมรายไดตางประเทศ  298 3 302 4 

รวมรายไดจากการขายทั้งส้ิน  8,501 99 8,118 99 

รายไดอ่ืน  88 1 73 1 

รวมรายไดทั้งสิ้น  8,589 100 8,191 100 

% ป 2563 ป 2562 

Outlets 78 72 

Agents by DCC 5 9 

Agents by Outlets 14 15 

Export 3 4 

 100 100 
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1.2 ตนทุนและกําไรขั้นตน 

ตนทุนขายรวมป 2563 เทากับ 4,972.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.5 ของยอดขาย สงผลใหมีกําไรข้ันตน 3,528.7 

ลานบาท มีอัตรากําไรข้ันตนอยูท่ีรอยละ 41.5 เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมีกําไรข้ันตนรอยละ 38.5 จากตนทุนผลิตท่ีลดลง เน่ืองจาก
ราคาคากาซซ่ึงเปนตนทุนพลังงานและเปนปจจัยหลักของตนทุนผลิตปรับลดลงเฉลี่ยรอยละ 22 และปริมาณการผลิตรวมลดลง
รอยละ 2 

1.3 รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนรวม เพ่ิมข้ึน 15.2 ลานบาทหรือรอยละ 21 สวนหน่ึงจากรายไดคาเชาพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 33.9 ลานบาทหรือรอย
ละ 124 จากปกอน โดยมีจํานวนสาขาท่ีมีพ้ืนท่ีใหเชามากข้ึน 30 สาขาและไดรับเงินชดเชยเวนคืนท่ีดินและอาคารของสาขาอีก 
7.3 ลานบาท 

1.4 ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร 
ตนทุนในการจัดจําหนายลดลง 64.4 ลานบาทหรือรอยละ 8 จากคาขนสงท่ีลดลง เน่ืองจากราคานํ้ามันดีเซลท่ีลดลง

เฉลี่ยรอยละ 18 และปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 รวมถึงไดทําการขนสงกระเบ้ืองขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักมากข้ึน  
คาใชจายบริหารลดลง 83.7 ลานบาทหรือรอยละ 9 เน่ืองจากงวดเดียวกันปกอนซ่ึงมีผลกระทบการรับรูคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานซ่ึงกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจาง
ที่ถูกเลิกจางเพ่ิมเติมจาก 300 วัน เปน 400 วัน จํานวน 42.0 ลานบาท และขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพยไมมีตัวตน 6.5 

ลานบาท รวมท้ังมีการลดคาใชจายอ่ืนๆตามนโยบายการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.5 ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 7.1 ลานบาทหรือ รอยละ 17 เปนสวนของดอกเบ้ียจายในระหวางงวด และมีสวนของ 
ดอกเบ้ียจายจากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 - สัญญาเชา (TFRS16) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนรายการเก่ียวกับ
สัญญาเชาท่ีดินสาขาและสญัญาเชารถใชงานจํานวน 9.2 ลานบาท ซ่ึงปกอนไมมี 

1.6 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

คาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึน 84.9 ลานบาทหรือรอยละ 31 จากกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.7 กําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

กําไรสุทธิรวม 1,586.5 ลานบาท สวนไดเสียในบริษัทยอยท่ีไมอยูในอํานาจควบคุมลดลง 139.0 ลานบาท หรือรอย

ละ 99 เน่ืองจากบริษัทฯไดสวนแบงกําไรมากข้ึนของการเขาถือหุนใน RCI เพ่ิมข้ึน เหลือเปนกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุน

ของบริษัทท้ังสิ้น 1,585.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 612.5 ลานบาทหรือรอยละ 63 
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ภาพรวมฐานะทางการเงิน ป 2563 

ตารางสรุปงบการเงินรวม        

งบแสดงฐานะการเงิน  

หนวย:ลานบาท 31-ธ.ค.-63 % 31-ธ.ค.-62 % 
% เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

สินทรัพยรวม         8,795.6  100%      8,721.9  100% 1% 

   สินทรัพยหมุนเวียน          2,304.9  26%       2,620.8  30% -12% 

   สินทรัพยไมหมุนเวียน          6,490.8  74%       6,101.1  70% 6% 

หน้ีสินรวม         3,937.4  45%      5,203.0  60% -24% 

  หน้ีสินหมุนเวียน          3,240.3  82%       4,927.1  95% -34% 

  หน้ีสินไมหมุนเวียน            697.1  18%          275.9  5% 153% 

สวนของผูถือหุน         4,858.3  55%      3,518.9  40% 38% 

 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 8,795.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก สินทรัพยรวม
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 73.7 ลานบาทหรือรอยละ 1 
 

สินทรัพยหมุนเวียน  ลดลง 315.9 ลานบาทหรือรอยละ 12 จาก 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 47.1 ลานบาทหรือรอยละ 40 จากการบริหารเงินสดท่ีไดดีขึ้น 

- ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 165.0 ลานบาทหรือรอยละ 53 จากการเปลี่ยนนโยบายการขายมา
เนนการขายเงินสดมากข้ึน 

อัตราสวนสภาพคลอง 
(LIQUIDITY  RATIO) 

หนวย ป 2562 ป 2561 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 50.98 37.81 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 7 10 

จําแนกตามอายุหน้ี  (เพ่ิมเติมไดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9) 

ลูกหน้ีการคา (ลานบาท) ป 2563 ป 2562 %เพ่ิม(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% 

รวมลูกหน้ี 117.4 216.2 -45.7% 

โดยบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไว 1.30 ลานบาท อยูในระหวางการดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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- สินคาคงเหลือลดลง 74.9 ลานบาทหรือรอยละ 3 จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและการบริหารสินคาคงเหลือท่ีสาขาท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก 

สินทรัพยหมุนเวียน  เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 จาก 

-อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 45.4 ลานบาทหรือรอยละ 194 เพ่ือรองรับผูเชาท่ีมากข้ึนสงผลใหรายไดพื้นท่ี
เชาเพ่ิมข้ึน 

-สินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมข้ึน 536.7 ลานบาทหรือรอยละ 100 จากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 - สัญญาเชา 
(TFRS16) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนรายการเก่ียวกับสัญญาเชาท่ีดินสาขาและสัญญาเชารถใชงาน 

 

หน้ีสินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 3,937.4 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 
1,265.6 ลานบาท หรือรอยละ 24  

จากเงินกูยืมระยะสั้นลดลง 1,801.5 ลานบาทหรือรอยละ 45  

หน้ีสินตามสัญญาเชารวมเพ่ิมข้ึน 514.4 ลานบาทหรือรอยละ 100 จากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 - สัญญา
เชา (TFRS16) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนรายการเก่ียวกับสัญญาเชาท่ีดินสาขาและสัญญาเชารถใชงาน 

 

สวนของผูถือหุนรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 4,858.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 
2562 จํานวน 1,339.4 ลานบาท หรือรอยละ 38 จาก  

ทุนหุนสามัญท่ีออกและรับชําระแลวเพ่ิมข้ึน 96.8 ลานบาท หรือ รอยละ 13  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมข้ึน 1,015.9 ลานบาท หรือ รอยละ 82 จากผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DCC-

W1) คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 จํานวน 967,509,538 หุน ในราคาหุนละ 1.15 บาท  
กําไรยังไมไดจัดสรรเพ่ิมข้ึน 388.3 ลานบาท หรือ รอยละ 14 เพ่ิมจากกําไรสวนของบริษัทฯ ของป 2563 จํานวน 

1,585.3 ลานบาท และลดลงจากการจายเงินปนผลไตรมาสท่ี 4/2562 และไตรมาสท่ี 1-3/2563 จํานวน 1,187.3 ลานบาท 
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน 115.1 ลานบาท หรือรอยละ 8 จากการท่ีบริษัทฯเขาไปลงทุนใน
หุนสามัญของ RCI เพ่ิมข้ึน จากเดิมรอยละ 84.88 เมื่อ ณ ส้ินป 2562 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 91.87 ณ ส้ินป 2563  

สวนไดเสียในบริษัทยอยท่ีไมอยูในอํานาจควบคุมลดลง 56.2 ลานบาทหรือรอยละ 37 จากการท่ีบริษัทฯไดเพ่ิม
สัดสวนท่ีเปนของบริษัทฯในผลการดําเนินงานของบริษัทยอย นับเปนปท่ีบริษัทฯมีผลประกอบการดีท่ีสุดต้ังแตทําธุรกิจมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  โปรดดูรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี รวมท้ังหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สําหรับผลดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกอบ  
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อัตราสวนทางการเงิน 
  

อัตราสวนสภาพคลอง 
หนวย 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 
ลําดับที ่

  (LIQUIDITY  RATIO) 
งบการเงิน

รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

1 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.71 0.51 0.53 0.43 0.69 0.56 

2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ เทา 0.63 0.48 0.46 0.40 0.59 0.51 

3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.63 0.52 0.35 0.25 0.48 0.36 

4 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 50.98 50.98 37.81 37.82 38.01 39.03 

5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 7 7 10 10 10 9 

6 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป เทา 2.63 2.85 2.76 2.98 3.07 3.25 

7 ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉล่ีย วัน 139 128 132 122 119 112 

8 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 2.34 2.73 2.42 2.84 2.51 2.92 

9 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 156 134 151 128 146 125 

10 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ เทา 6.05 11.07 5.62 10.10 5.49 9.61 

11 ระยะเวลาชําระหนี ้ วัน 60 33 65 36 66 38 

12 วงจรเงินสด วัน 103 108 96 102 89 96 

 อัตราสวนแสดงความสามารถ 

หนวย 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 
ลําดับที ่ ในการหากําไร 

 
(PROFITABILITY  RATIO) 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

1 อัตรากําไรข้ันตน % 41.51 38.27 38.51 34.17 38.65 34.94 

2 อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน % 23.47 21.86 17.61 15.16 17.18 15.33 

3 อัตราสวนรายไดอื่นตอรายไดรวม % 1.03 1.17 0.89 0.84 0.32 0.47 

4 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 129.00 134.77 102.67 97.92 112.19 107.19 

5 อัตรากําไรสุทธิ % 18.47 16.91 13.59 11.76 14.11 11.98 

6 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 39.03 35.46 31.52 33.32 31.49 40.84 

         

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนนิงาน 

หนวย 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 
ลําดับที ่

 
(EFFICIENCY  RATIO) 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 18.11 15.75 13.31 12.44 15.05 15.09 

2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 36.38 41.82 28.52 31.71 32.07 33.83 

3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 0.98 0.93 0.98 1.06 1.07 1.26 
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ลําดับ
ที ่

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทาง
การเงิน 

หนวย 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.83 0.96 1.55 1.66 1.00 1.71 

2 อัตราสวนความสามารถชําระ
ดอกเบ้ีย เทา 61.09 55.34 54.03 46.60 51.73 52.01 

3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอน
ดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเส่ือม
ราคาและคาตัดจําหนาย เทา 0.99 1.08 2.02 2.41 1.27 1.42 

4 อัตราสวนความสามารถชําระภาระ
ผูกพัน เทา 1.20 1.09 0.50 0.41 0.79 0.71 

5 อัตราสวนจายเงินปนผล เทา 85.33 92.98 77.61 78.44 77.37 78.42 

ลําดับ
ที ่

ขอมูลตอหุน หนวย 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

1 มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 0.58 0.58 0.47 0.47 0.57 0.36 

2 กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.20 0.19 0.16 0.14 0.17 0.15 

ลําดับ
ที ่

อัตราการเติบโต หนวย 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

งบการเงิน
รวม 

เฉพาะ
บริษัท 

1 สินทรัพยรวม % 0.85 3.58 8.98 41.87 12.76 13.54 

2 หนี้สินรวม % (24.32) (18.64) 41.34 40.42 11.00 15.08 

3 รายไดจากการขายหรอืบรกิาร % 4.73 4.73 1.13 1.22 9.01 8.96 

4 คาใชจายขายและบริหาร % (8.37) (7.18) 1.18 0.06 12.91 8.80 

5 กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ % 42.56 51.17 (2.09) (0.33) (1.76) 11.29 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 11 คน 

1.ช่ือ-สกุล    นายรุงโรจน  แสงศาสตรา   

ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  70 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 26 มกราคม 2541 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 22 ป 11 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 DCC: 1,600,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 19.515 ของหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนวย(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    -บิดา ของ นายมนตรัก แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา   
-นองชาย ของ นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง คือ 

1.  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล 
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
2 แหง คือ 

1.ประธานกรรมการ / บมจ.ไทลทอปอินดัสตรี(้ธุรกิจวัสดุ
กอสราง) 
2.กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล(ธุรกิจผลิต
กระเบ้ืองดินเผา)  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรา
มิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน ป 2554-2557 - ประธานกรรมการ 

บจ.พิคแอนดเปย (ธุรกิจจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค)  
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค) 
บจ.เวิลดไวด เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค) 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 คร้ัง 
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ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

2. ชื่อ-สกุล    พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

(ไมมีอํานาจลงนาม) 

อายุ  83 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 33 

-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี 48 

-โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 21 เมษายน  2558 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 5 ป 8 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ไมม(ีรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนติิภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation  

Program (DAP)   รุน 56/2006 สมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
รุนท่ี 11 พ.ศ.2553  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
ไมม ี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ไมม ี

ประสบการณทํางาน -ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝายความม่ันคง) 
-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี
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3. ชื่อ-สกุล    นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท(มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  72 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-Management Development Program-J.J.Kellogg  

North Western University 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 26 มกราคม 2541 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 22 ป 11 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 DCC: 183,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.232 ของหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 
DCC-W1:  2,500,000 หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน 47/2005 สมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีของเลขานุการบริษัท   ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    พ่ีสาวของนายรุงโรจน   แสงศาสตรา 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2 แหง  
1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท  
2.เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
(ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
1 แหง 
1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้  
(ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
(ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน ป 2554-2557 กรรมการ 

บจ.พิคแอนดเปย (ธุรกิจจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค)  
บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค) 
บจ.เวิลดไวด เซรามิค (ธุรกิจจําหนายกระเบ้ืองเซรามิค) 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 
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ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

4. ชื่อ-สกุล    นายชัยสิทธ์ิ   วิริยะเมตตากุล 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  71 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั รุน 2511 

-ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ และ
เอกชน (วปรอ.4144) 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 26 มกราคม 2541 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 22 ป 11 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 DCC : 496,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.056 ของหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 
DCC-W1: 7,000,000 หนวย(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   - 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 รุนท่ี 15 (ว.ต.ท. 15) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 3 แหง 
1.ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี   
(ธุรกิจบริการทางการแพทย) 
2.กรรมการ บมจ.เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย 
(ธุรกิจบริการทางการแพทย) 
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร 
4. ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรีน รี
ซอรสเซส (พลังงานและสาธารณูปโภค) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
2 แหง 
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล 

เจาพระยา จํากัด (มหาชน) 
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2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา 
ราม จํากัดและบริษัทในเครือ 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ไมม ี

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

5. ชื่อ-สกุล    นายสุรศักด์ิ  โกสิยะจินดา 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไมมีอํานาจลงนาม) 

อายุ  77 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 30 เมษายน 2541 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 22 ป 8 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 48/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง  
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท   

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
1 แหง 
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส     

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ไมม ี

ประสบการณทํางาน ป 2554- ปจจุบัน  เจาของสํานักงาน /สํานักงานจัตุธรรม
ทนายความ (ธุรกิจท่ีปรึกษาและสาํนักงานทนายความ) 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี
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6. ชื่อ-สกุล    นาย ศิริพงษ  ทิณรัตน 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไมมีอํานาจลงนาม) 

อายุ  71 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) /
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 24 เมษายน 2560 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3 ป 8 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน 143/2017 สมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
3 แหง 
1.ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา 
2.เหรัญญิก  มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารีฯ 

3.เหรัญญิก สมาคมผูประกอบอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน 
นนทบุรี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ไมม ี

ประสบการณทํางาน ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

 

7. ชื่อ-สกุล    นายทศพร  บรรยงคเวทย    
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไมมีอํานาจลงนาม) 

อายุ  70 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี  
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วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 24 เมษายน 2560 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3 ป 8 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 DCC: 1,368,080 หุน คิดเปนรอยละ 0.017 ของหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน 143/2017 สมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
1 แหง 
1.กรรมการผูจดัการ บริษัท ซีที ล้ิงค จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ไมม ี

ประสบการณทํางาน -ผูจัดการฝายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศ
ไทย) 
-ผูจัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบล ี

-วิศวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบล ี

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

8. ชื่อ-สกุล    นายมนตรัก  แสงศาสตรา      

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายพัฒนาธุรกิจ  
(มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  45 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -Master of Business Administration, Kasetsart 

 University 

-Master of Art in International Economics 

Southern Methodist University (SMU)  

-Bachelor of Science in Business Computer  

Information Systems, University of North Texas (UNT) 
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วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 29 มกราคม 2556 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7 ป 11 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 DCC: 925,000,000  หุน คิดเปนรอยละ 11.282 ของหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนวย(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 107/2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    บุตร นายรุงโรจน แสงศาสตรา และ พ่ีชาย นายมารุต แสง
ศาสตรา 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง 
1.กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายพัฒนาธุรกิจ /   
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
2 แหง 
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้  
(ธุรกิจวัสดุกอสราง) 
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล/  
ธุรกิจผลิตกระเบ้ืองดินเผา 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายพัฒนาธุรกิจ /   
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน  2556-2560 - กรรมการรองผูจัดการ(บริหาร)  
บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค (ธุรกิจวัสดุกอสราง) และ 

บมจ. ไทลทอป อินดัสตร้ี (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

9. ชื่อ-สกุล    นายมารุต  แสงศาสตรา      

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายการตลาดและการ
ขาย (มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  43 ป 
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สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     M.S.Computer Science University of North Texas,USA 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 21 เมษายน 2558 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 5 ป 8 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 DCC: 925,000,000  หุน คิดเปนรอยละ 11.282 ของหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 107/2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

-CFO’s Orientation Course รุนท่ี 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    บุตร นายรุงโรจน แสงศาสตรา และ นองชาย นายมนตรัก แสง
ศาสตรา 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง 
1.กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายการตลาดและการ
ขาย /  บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง)  

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
2 แหง 
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้  
(ธุรกิจวัสดุกอสราง) 
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล/  
ธุรกิจผลิตกระเบ้ืองดินเผา 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายการตลาดและการ
ขาย / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน /
บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิค , บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้ และ บมจ.
โรแยล ซีรามคิ อุตสาหกรรม 

2554-2560  รองกรรมการผูจัดการ (ตลาด) / 
บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิค และ บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี ้
2554-ปจจุบัน  ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ และ  
นักลงทุนสัมพันธ  / บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิค  

2554-2558  ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิคและ บมจ. ไทลทอป อินดัสตร้ี 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 คร้ัง 
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ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

10. ชื่อ-สกุล    นายจารุวัตร  ไตรถวิล      

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
ประธานเจาหนาท่ีฝายผลิต(มีอํานาจลงนาม) 

อายุ  40 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -Master of Engineering Project Management, University 

of Melbourne, Australia 

-Bachelor of Engineering (Honours), Australian National 

University, Australia 

-Bachelor of Information Technology, Australian 

National University, Australia 

วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3 ป 5 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 DCC: 11,200,000  หุน คิดเปนรอยละ 0.137 ของหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนติิภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 143/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง 
1.กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายผลติ /  บมจ. 
โรแยล ซีรามคิ อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
2 แหง 
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทลทอป อินดัสตรี้  
(ธุรกิจวัสดุกอสราง) 
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนดไทล/  
ธุรกิจผลิตกระเบ้ืองดินเผา  
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

กรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีฝายผลติ / บมจ. โรแยล  
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน 2553-2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายผลิต บมจ. ไดนาสต้ี 
เซรามิค  
2552 –ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายผลิต  บมจ. ไทล
ทอปอินดัสตรี ้

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 2/2 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง 
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  1/1  คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

11. ชื่อ-สกุล    นายชนนิทร ศุภภิญโญพงศ 
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน (มีอํานาจ

ลงนาม) 

อายุ  36 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

จํานวนปที่เปนกรรมการ–วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ป 2 เดือน 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 DCC: -0-  หุน คิดเปนรอยละ -0- ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนติิ
ภาวะ) 
DCC-W1: -0-  หนวย (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียัง
ไมบรรลุนติิภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 178/2020 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

-CFO’s Orientation Course รุนท่ี 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมม ี

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง 
1.ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล  
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 
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การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
ไมม ี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการ
อื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน / บมจ. โรแยล  
ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน 2549-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายระบบสารสนเทศ /บมจ. ได
นาสตี้ เซรามิค 

ประวัติการเขารวมประชุมในป 2563    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา     ไมม ี

 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564  กรรมการลาออกและแตงต้ังกรรมการใหมแทน
ตําแหนงท่ีวาง 2 คน ดังน้ี 

1. นายรุงโรจน แสงศาสตรา ลาออกจากการเปนกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  และ แตงต้ัง 
นายตระกูล วินิจนัยภาค เปน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา  ลาออกจากการเปน กรรมการ แตยังคงตําแหนง เลขานุการบริษัท และ แตงต้ัง 
นางสาวสมฤทัย บุญฤทธ์ิ เปน กรรมการ 
 

รายละเอียดกรรมการเขาใหม 2 คน ดังน้ี 

1. ชื่อ-สกุล    นายตระกูล  วินิจนัยภาค  

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระท่ีไมเปนผูบริหาร (ไมมีอํานาจลงนาม) 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

อายุ  70 ป 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา     -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา 

- Master of Law (LL.M) Tulane University, School of Law 

(U.S.A.) 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 26 มกราคม 2564  

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 26 มกราคม 2564 ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP)รุน147/2011สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 13 (ว.ต.ท. 13) 

-ประกาศนียบัตร สถาบัน UNAFEI ประเทศญ่ีปุน รุนท่ี 70 

-ประกาศนียบัตร    สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง รุนท่ี 70 

-ประกาศนียบัตร     หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 3 

(หลักสูตรอธิบดีอัยการ) สํานักงานอัยการสูงสุด 

-ประกาศนียบัตร     วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุนท่ี 17) 

-ประกาศนียบัตร    สถาบันพระปกเกลา (ปปร. รุนท่ี 11) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมมี 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 
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การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
 

 

 

 

 

3 แหง 
2561- ปจจุบัน    อัยการอาวุโส สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชนระหวางประเทศสํานักงานอัยการสูงสุด  
2561- ปจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม 

2554 - ปจจุบัน กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่น
ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

 

ไมมี 

ประสบการณทํางาน 2559 - 2562 กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
2558 – 2561       อัยการอาวุโส สํานักงานกิจการและโครงการใน
พระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา สํานักงานอัยการ
สูงสุด  
2558 – 2561 สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

2554 - 2556 รองอัยการสูงสุด 

2549 - 2554 ผูตรวจการอัยการ สํานักงานผูตรวจการอัยการ 

2548 - 2549 อธิบดีอัยการฝายปรึกษา สํานักงานท่ีปรึกษา
กฎหมาย 

2546 - 2548 อธิบดีอัยการฝายตางประเทศ สํานักงาน
ตางประเทศ 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา     ไมมี 

 

2.ช่ือ-สกุล    นางสาวสมฤทัย บุญฤทฺธิ์   

ประเภทกรรมการ  กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)                                       

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการและผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน 

อายุ  52 ป 

คุณวุฒิการศึกษา     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)  / มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 

- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง / 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ วันท่ี 26 มกราคม 2564 

การถือหุนบริษัท ณ วันท่ี 26 มกราคม 2564 ไมมี (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมมี 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นท่ี ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน / 
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อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม / (ธุรกิจวัสดุกอสราง) 

ประสบการณทํางาน ป 2560-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน / 
บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

ป 2554-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน / 
บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 

ป 2548-2554 ผูอํานวยการสํานักบัญชี / บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิคและ 
บมจ.ไทลทอป อินดัสตร้ี                                        
ป 2543-2548 ผูจัดการสวนบัญชีตนทุน / บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค และ 
บมจ.ไทลทอป อินดัสตร้ี                                                  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา     ไมมี 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทยอย 

 

บริษัทยอย 

บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ  
1. บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด(มหาชน)  ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของบริษัทใหญ   ควบคุมผาน

คณะกรรมการบริษัทบางทานจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน  ซ่ึง บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 

ถือหุนรอยละ 96.83  

เม่ือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2557  บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) รับโอนกิจการท้ังหมด (Entire 

Business Transfer) จากบริษัทยอยท้ัง 3 แหง ซ่ึงบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนดเปย 
จํากัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จํากัด และ บริษัท เวิลดไวดเซรามิค จํากัด  โดยบริษัทยอยท้ัง 3 แหงไดจด
ทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันท่ี 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) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อ
วันท่ี 24 เมษายน 2560 อนุมัติใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 5 ทาน เขาเปนกรรมการและ
ผูบริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอํานาจ
ควบคุมนโยบายตางๆ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงตองจัดทํางบการเงินรวมโดยนํา บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 
จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย มารวม ต้ังแตวันท่ี 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 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  อนุมัติให บริษัทฯ เขาซ้ือกิจการ
ของ RCI โดยการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ผลของ
การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ RCI ไดจํานวน 485,572,024 หุน เปนเงิน 1,942.29 ลานบาท หรือ
รอยละ 78.72 รวมกับท่ี DCC ถือไวแลวจํานวน 38,010,000 หุนหรือรอยละ 6.16 ดังน้ัน บริษัทฯ ถือหุนใน 
RCI หลังทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดจํานวน 523,582,024 หุน หรือรอยละ 84.88  

และปลายเดือน สิงหาคม 2563 บริษัทฯลงทุนซ้ือหลักทรัพยของ RCI เพ่ิมจากผูถือหุนไดอีก จํานวน 
43,110,000  หุนหรือรอยละ 6.99 ดังน้ัน DCC ถือหุนใน RCI จํานวน 566,692,024 หุน หรือรอยละ 91.87 

 

การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 รายชื่อกรรมการ DCC TTOP RCI RABT 

1. นายรุงโรจน  แสงศาสตรา -ประธานกรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
-ประธานคณะกรรมการ

-ประธานกรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

-ประธานกรรมการ 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

กรรมการ 
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สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

2. พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - 

3. นายสุรศักด์ิ  โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ  

- - - 

4. นายศิริพงษ  ทิณรัตน กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

5. นายทศพร  บรรยงคเวทย  กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

6. นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล กรรมการ - - - 

7. นายสุวิทย  สมานพันธชัย 

ลาออกเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกยน 
2563 

    นายชนินทร ศุภภญิโญพงศ 
รับตําแหนงเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิก
ยน 2563 

กรรมการ 
 

-กรรมการ 
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
บัญชีและการเงิน 

- 

 

- 

-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายบัญชีและการเงิน 

- 

 

- 

-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายบัญชีและการเงิน 

- 

 

- 

8. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา -กรรมการบริหาร 
-เลขานุการบริษัทฯ 

-กรรมการบริหาร 
-เลขานุการบริษัทฯ 

-เลขานุการบริษัท 
- 

9.นายมนตรัก  แสงศาสตรา -กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
พัฒนาธุรกิจ 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

กรรมการ 

10.นายมารุต  แสงศาสตรา -กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
การตลาดและการขาย 

-กรรมการบริหาร 
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายการตลาดและการ
ขาย 

-กรรมการบริหาร 
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายการตลาดและ
การขาย 

กรรมการ 

11.นายจารุวัตร  ไตรถวิล -กรรมการบริหาร  
-ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
-ประธานเจาหนาท่ีฝาย
ผลิต 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายผลิต 

-กรรมการบริหาร  
-ประธานเจาหนาท่ี
ฝายผลิต 

กรรมการ 

บริษัท ไดนาสต้ี 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) 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน   

กรณีเปนพนักงานภายในบริษัท  

 1. หัวหนางานผูตรวจสอบภายใน (1) 

ช่ือ-สกุล นางสาวสมฤทัย  บุญฤทธ์ิ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)  / มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประสบการณการ
ทํางาน 

ป 2554-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน / บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 

ป 2548-2554 ผูอํานวยการสํานักบัญชี / บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิคและ บมจ.ไทลทอป อินดัสตร้ี                                       

ป 2543-2548 ผูจัดการสวนบัญชีตนทุน / บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค และ บมจ.ไทลทอป อินดัสตรี้                                                 

การฝกอบรมท่ี
เก่ียวของ 

-การประเมินระบบการควบคุมภายในสําหรับนักบัญชี /บริษัท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากัด 

-การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO / บริษัท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากัด 

- TFRS ป 2563/บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท จํากัด 

-นักบัญชีกับกระบวนการจัดทําและวางระบบบัญชีของกิจการ/บริษทั ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
จํากัด 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. สอบทานและรายงานความถูกตองและความครบถวนของขอมูลทางการเงิน รวมถึง
กระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล 

2. สอบทานระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานและการรายงาน วาไดมีการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏบัิติท่ีวางไว รวมท้ังกฎหมายตางๆ 
ที่เก่ียวของ 

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิน รวมถึงการทดสอบวาทรัพยสินน้ันมี
อยูจริง และมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคกร เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมย่ิงข้ึน 

5. สอบทานและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบริหาร 

 
(1)  การแตงต้ัง ถอดถอน และ โยกยายหัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนอํานาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน   

สวนของบริษัท 

 ไมม ี

สวนของบริษัทยอย 

1. บริษัท ไทลทอป อินดัสตรี้ จํากัด(มหาชน) 

ไมม ี

2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) และ บริษัท โรแยล เอเซีย บริค แอนด ไทล จํากัด (บริษัทยอย) 
บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ไดประเมินมูลคาท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 โดยสรุปมลูคาทรัพยสินท่ีประเมิน ดังน้ี 

ทรัพยสิน มูลคา (บาท) วิธีการประเมินมูลคา 

1.ท่ีดิน 25 แปลง อ.หนองแค จ.สระบุร ี 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 :  

- รายงานคณะกรรมการชุดยอย   
- นโยบายและแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการ  
- จรรยาบรรณ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน   ทานผูถือหุน   
 

คณะกรรมการบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) ไดแตงต้ังกรรมการอิสระเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทานรายการระหวางกันและรายการ
ขัดแยงทางผลประโยชนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพิจารณาเสนอแตงต้ัง และคาตอบแทนของผูสอบ
บัญช ี

 ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ดังน้ี  

ช่ือ-สกุล ตําแหนง การเขารวมประชุมในป 
2563 (คร้ัง) 

1.      พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ  4/4 

2.      นายสุรศักด์ิ  โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4/4 

3.      นายศิริพงษ ทิณรัตน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4/4 

4.      นายทศพร  บรรยงคเวทย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4/4 
* กรรมการลําดับท่ี 3 : เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบ
การเงิน 

 เพ่ือใหบรรลุถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ในป 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยาง
สมํ่าเสมอครบทุกทาน  จํานวน 4 คร้ัง และเพ่ือใหการกํากับดูแลงานตรวจสอบใหมีความเท่ียงธรรมและเปนอิสระจากฝาย
จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ซ่ึงผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
รวมท้ังมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม  อีกท้ังคณะกรรมการตรวจสอบเปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและ
ผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือไดตลอดเวลา ซ่ึงสรุปสาระสําคัญในการประชุมได ดังน้ี 

 

 1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป 2563 

 โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ผูตรวจสอบภายใน  ผูอํานวยการฝายบัญชีและฝายจัดการอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาสอบทานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมท้ังไดซักถามและไดรับคําช้ีแจงเปนท่ีพอใจในรายการท่ีเปนสาระสําคัญ 
เพ่ือใหไดงบการเงินท่ีนาเช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยท่ีออกตา ม
พระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจ สงผลใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม 
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 เม่ือสอบทานเปนท่ีพอใจแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความเห็นชอบตอรายงานของผูสอบบัญชีงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกลาวเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกอน
นําเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป 

 

 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ที่ไดปรับปรุงใหม และระบบงาน
คอมพิวเตอรท่ีใชในการบันทึกขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงานตามขอกําหนดการควบคุมภายในและอํานาจหนาท่ีดําเนินการของบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซ่ึง
สอดคลองกับการประเมินของผูสอบบัญชีท่ีไมไดตั้งขอสังเกตท่ีเปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

  

 3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนพบวาผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายใน
ดาน การพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรคเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมในองคกรตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถ กําหนด กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตามเปาหมายเปนสวนใหญซ่ึงพิจารณาไดจาก
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสท่ีมีการเสนอสิ่งท่ีตรวจพบและมีความเห็นรวมกันกับหนวยงานรับตรวจในก ารกําหนด
มาตรการแกไขติดตามผลทําใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

  4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารท่ีเก่ียวของพบวาหนวยงานไดมี
การปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดไวเปนท่ีนาพอใจ ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตางไปบางก็จะมีการ
ติดตามใหแกไขโดยเร็ว  นอกจากน้ียังไดมีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเร่ืองอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสเพ่ือใหมีการศึกษาและใหความเห็นตอการกําหนดแนวปฏิบัติของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 

 5. การประเมินการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พบวามีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง
โดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนสาระสําคัญใหลดลงเปนท่ียอมรับได  ซ่ึงเห็นไดจากผลการบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กระชับ รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทํางาน  โดยปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญๆไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว  
  

6. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนของบริษัทฯและบริษัทยอย เปนประจําทุกไตรมาส โดยยึดหลักความระมัดระวัง  ความสมเหตุสมผล และ
คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท  รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตามเง่ือนไขท่ีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด ซ่ึงไดเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินไวอยางเพียงพอแลว 
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 7. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการบริหารงานโดยยึดหลักในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม อีกท้ังยังมีชองทางการรองเรียนท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ 
โดยเฉพาะในเรื่องการตอตานคอรรัปช่ัน  และไดผานการรับรองการตออายุการเปนสมาชิกรอบท่ีสองแลว (ป 2562-ป 2565) 
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งยังมี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานซ่ึงสงผลใหงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิงปองกันมากข้ึน และในป 2563 บริษัทฯได
กําหนดนโยบายการกํากับกิจการตามหลัก CG Code 2017 เพ่ือเปนแนวทางในการปฎิบัติ 
 

 8. การพิจารณาเสนอแตงต้ังและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีรายปจจุบัน ซ่ึงพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ
แลวเห็นวามีความเหมาะสม จึงไดใหความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทรออดิท จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัท
ยอย และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงต้ังและ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564  

 

และจากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจําป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติไดตามท่ีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไวอยางครบถวน  
 

ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีโปรงใส ครอบคลมุการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเสีย่ง ท่ีชวยใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ดําเนินงานโดยมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี   มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได รวมท้ังไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

           บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) 
 

   พลเอก           --ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา— 

 

                                                             (ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา) 
                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    

                                      วันท่ี 10 กุมภาพันธ  2564  
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 
เรียน  ทานผูถือหุน 

  

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทใหเกิดความโปรงใส  เพ่ิมความนาเช่ือถือ และมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี และมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาท่ีรับผดิชอบดานการกํากับดูแลกิจการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

สําหรับป 2563 คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม  2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ี 

เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี 

1. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให
หลักการกํากับดูแลกิจการมีผลทางปฏิบัติอยางตอเน่ืองและเปนวัฒนธรรมขององคกร เชน  

v กําหนดหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเลือกต้ังกรรมการ
เปนการลวงหนา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

v ดูแลและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง 
เร่ือง การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self- 

Assessment) 

v ดูแลและสงเสริมใหดําเนินงานตามแนวนโยบายการตอตานคอรัปช่ันท่ีกําหนด 

2. ดูแลการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนงานการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

3. ทบทวนพรอมท้ังสื่อสารขอมูลเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ขอบังคับคณะกรรมการ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เพ่ือใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีกํากับดูแล 

 

บริษัทไดรับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

อยูในระดับ “ดีเย่ียม” และไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2563 อยูในเกณฑ "ดีมาก" (4 ดาว) บริษัทไดให
ความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและมุงม่ัน ทุมเท อุตสาหะในการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
อยางตอเน่ือง                                                          
            

        --รุงโรจน  แสงศาสตรา-- 
 

         (นายรุงโรจน  แสงศาสตรา) 
                      ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลกิจการ 
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หนา้ที& 134 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน  ทานผูถือหุน 

 

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย

มีบทบาท หนาท่ีกํากับดูแลเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางครบถวนในทุกๆ กิจกรรมหลัก โดยมีการ

พิจารณาความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกัน รวมท้ังมีการพิจารณากําหนดแผนงานเพ่ือลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงท่ี

เช่ือมโยงกันของธุรกิจ เพ่ือใหม่ันใจวาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิผลและตอเน่ืองเปน

กิจการท่ีมีความย่ังยืน 

 

ในรอบป 2563 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 คร้ัง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความ

รับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาท่ีควบคุม ดูแลและกลั่นกรองนโยบายการความบริหาร

ความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจธุรกิจ ท้ังในสวนของความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความ

เสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลองความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดหาเคร่ืองมือหรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีใชสําหรับวัดและประเมินความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได และยังรวมถึงการประเมินปจจัยท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ

พิจารณาทบทวนนโยบาย  และแนวทางการความบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ  

ในป 2563 ท่ีผานมา เกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะลอตัวท้ังจากปจจัย

ภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงลวนแตสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมตางๆ เปนวงกวาง คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจึงไดเฝาระวังและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด รวมถึงไดบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุมในทุก

มิติ เพ่ือใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวภายใตสถานการณดังกลาว 

อันจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคงและเติบโตไดอยางตอเน่ือง 

                           

                    --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 คร้ัง และกรรมการทุกทานเขารวมประชุมครบทุกคร้ัง เพ่ือพิจารณาในเร่ืองตางๆ ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรายงานผลการประชุมพรอมความเห็น และขอเสนอแนะใหคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอยางสมํ่าเสมอ โดยมีเรื่องสําคัญท่ีพิจารณาสรุปไดดังน้ี 

· พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการของบริษัทฯ  
พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังอนุกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบวาระ ซ่ึงไดพิจารณาสรรหาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ครบถวนตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรูความสามารถ ท่ีจะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือหุน (กรณีสรรหากรรมการ
บริษัทฯ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมและงดออกเสียงในเรื่องดังกลาว 

· พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยไดพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ แตละคน อยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรูความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหกับบริษัท โดยนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

· กําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน และนโยบายการจายเงินรางวัลประจําป 
พิจารณาหลักเกณฑในการกําหนดอัตราการข้ึนเงินเดือนประจําป 2564 และนโยบายการจายเงินรางวัลประจําป 
2563 ใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

· การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยโดยรวม(ท้ังคณะ)และรายบุคคล เปน
ประจําทุกป  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบ  โปรงใส เท่ียง
ธรรม และเปนอิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
เปนสําคัญ 

 

         --รุงโรจน แสงศาสตรา-- 
 

                                                                                              (นายรุงโรจน   แสงศาสตรา) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตอรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของ บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด ู

(มหาชน) และ บริษัทยอย ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน 

รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุน

และนักลงทุนท่ัวไป 

 

คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไวซ่ึงระบบบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในู ุ

เพ่ือใหม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน ู ู

ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบการู ู

สอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ุ ุ

การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการเก่ียวโยงระหวางกันอยางู

ครบถวนเพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว  

 

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยรวมอยูในระดับท่ีนาุ ุ ู

พอใจและสามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  

 

 

 

                                                                                    --รุงโรจน แสงศาสตรา--รา-- ุ

                    

          (นายรุงโรจน  แสงศาสตรา) ุ

       ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
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บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย 
 

นโยบายการกํากับดูแลกจิการท่ีดี  
ตามหลัก CG Code 2017 

 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได
มอบหมายใหฝายจัดการออกเปนคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ต้ังแตป 2546 และปรับปรุงใหมตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการ ป 2555 (ปรับปรุง) โดยฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเร่ืองของสิทธิ
ของผูถือหุน (Rights of Shareholders) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ  โดย
ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมเร่ือยมา เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  จึงไดนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code 2017) ซ่ึงออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) มากําหนดเพ่ิมเติมเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือ
เปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูนําหรือผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกรไดนําไปปรับใชเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน โดย CG Code 2017 ไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ขอหลักดังน้ี 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแก
กิจการอยางย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลกัของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 
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หลักปฏิบัติ 1:  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 1.1  คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผดิชอบในฐานะผูนําท่ีตองกํากับดูแลให 
องคกรมีการบรหิารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลมุถึง 
(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  

(2) การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย  

(3) การตดิตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2    ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหนําไปสูผล  
(governance outcome) อยางนอย ดังตอไปน้ี 

(1)  สามารถแขงขันไดและมผีลประกอบการท่ีดโีดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness 

and performance with long-term perspective) 

(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
(ethical and responsible business)  

(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (good corporate 

citizenship)  

 (4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

หลักปฏิบัติ 1.3   คณะกรรมการมีหนาท่ีดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  
  ระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสัตยสุจรติตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงาน 

  เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

หลักปฏิบัติ 1.4    คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต 

  การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการอยางชัดเจน  
  ตลอดจนติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หลักปฏิบัติ 2 : กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation 

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลกัของกิจการ (objectives) เปนไป 

  เพ่ือความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับการสรางคุณคาใหท้ังกิจการ ลูกคา 
  ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ 2.2  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหม่ันใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา 
ปานกลางและ/ หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
กิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการควรรับผดิชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเรื่องขนาด 
องคประกอบ สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักท่ีกําหนดไว 

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหม่ันใจวา องคประกอบและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 
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หลักปฏิบัติ 3.3  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรงใสและชัดเจน 
เพ่ือใหไดคณะกรรมการท่ีมีคณุสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนดไว 

หลักปฏิบัติ 3.4  ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและ
อัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรให
ดําเนินงานตามเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

หลักปฏิบัติ 3.5  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหินาท่ีและจัดสรรเวลา 

  อยางเพียงพอ 

หลักปฏิบัติ 3.6  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของ 
บริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแตละแหง 
รวมท้ังบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย 

หลักปฏิบัติ 3.7  คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

  ชุดยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัตหินาท่ี 

  ตอไปดวย  
หลักปฏิบัติ 3.8  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

บทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสาํหรับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการอยาง
สมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 3.9  คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนและเหมาะสม
ตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 4:สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการควรดําเนินการใหม่ันใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร 

ระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการควรเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจมีผลกระทบตอการบริหารและ 

  การดําเนินงานของกิจการ 
หลักปฏิบัติ 4.4  คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจาํนวน ความรู ทักษะ ประสบการณ  
  และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 5: สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการควรใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไป 

  กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

หลักปฏิบัติ 5.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมและสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือใหม่ันใจไดวา ทุกฝายขององคกร
ไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (strategies) ของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 5.3  คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี 
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ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain 

เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน  
หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการควรจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 

องคกร ท่ีสอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมท้ังดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะ
ทําใหบรรลุวตัถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ี
เก่ียวของ 

หลักปฏิบัติ 6.2  คณะกรรมการตองจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัตหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

  อิสระ 

หลักปฏิบัติ 6.3  คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางบริษัท 

กับฝายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน 
ขอมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูท่ีมีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม
สมควร 

หลักปฏิบัติ 6.4  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันท่ีชัดเจน 
และสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบัตไิดจริง  

หลักปฏิบัติ 6.5  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ี 

  เบาะแส 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความนาเชือ่ถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลักปฏิบัติ 7.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอ
  มูลสาํคัญตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
หลักปฏิบัติ 7.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการ 

  ชําระหน้ี 

หลักปฏิบัติ 7.3  ในภาวะท่ีกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรม่ันใจไดวา 
กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ท้ังน้ี ภายใตการ
คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสยี 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7.5  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ท่ีทํา
หนาท่ีในการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยาง
เหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา  

หลักปฏิบัติ 7.6  คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนนุการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 

หลักปฏิบัติ 8.1   คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 8.2    คณะกรรมการควรดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการควรดูแลใหการเปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป 

  อยางถูกตองและครบถวน 

  

จึงขอใหบุคลากรทุกระดับของบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และ บริษัทยอย ทําความเขาใจและยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเครงครัด 

 

 

     --รุงโรจน  แสงศาสตรา-- 

(นายรุงโรจน แสงศาสตรา) 
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

(โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) คร้ังท่ี 6/2563 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563) 
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บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย 
จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) 

 

ความหมาย “จรรยาบรรณ” (Codes of Conduct) 

 จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผู
ประกอบอาชีพน้ันๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม 

1. ประมวล  ความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 

2. หลักความประพฤติท่ีเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจใหมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) 

จรรยาบรรณเกิดข้ึนเพ่ือ 

Ø มุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ 

Ø ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ 

Ø ใหคนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีท่ีมีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ มีความสําคัญและจําเปนตอทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน เพราะเปนท่ียึดเหน่ียวควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติดวยความดีงาม 

1. แนวทางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ 

1.1  แนวทางจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

1.1.1 เพ่ือใหไดรับความช่ืนชอบสูงสุดของผูบริโภค ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยผานทางตลาด
นัดกระเบ้ือง ไดนาสต้ี-ไทลทอป ท่ีมีสาขากระจายอยูท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย ดวยคุณภาพของ
ดี ราคาถูก หาซ้ืองายและสะดวก มีของใหเลือกมากมายหลากหลาย ไดของทันที มีของตอเน่ือง 

1.1.2 เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับโดยสมัครใจ 

1.1.3 เพ่ือรับผิดชอบสังคมท้ังในดานสุขภาพ การยกระดับการศึกษา และสิ่งแวดลอม 

1.2 แนวปฏิบัติ 
o กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนผูที่มีหนาท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณและใหความสนับสนุนใหมี

การปฎิบัติตามจรรยาบรรณ ไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

o ผูมีหนาท่ีตองรายงานความผิดหรือการกระทําท่ีเปนการลวงละเมิดตามท่ีตนรูตอผูบังคับบัญชาและฝาย
บริหารระดับสูง หรือฝายตรวจสอบของบริษัททันที บริษัทจะรับเร่ืองราวน้ันไวสอบสวนและเก็บเปน
ความลับ 
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o ผูมีหนาท่ีตองทําความเขาใจในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน มีการทบทวน 
ความรู ความเขาใจอยางสมํ่าเสมอ 

o ผูมีหนาท่ีตองใหความรูความเขาใจแกบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

o เมื่อมีขอสงสัย ใหซักถามหรือปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีบริษํทกําหนดใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

o ผูมีหนาท่ีตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงแกบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย เมื่อการกลาวหาวามี
การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และตองดําเนินการอยางเปนธรรมตอผูถูกกลาวหา ผูกลาวหาและ
ผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

o ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองประพฤติตนเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเสริมสราง
บรรยากาศการกํากับดูแลท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

o เม่ือไดรับขอรองเรียน ผูมีหนาท่ีรับขอรองเรียนจะตองรวบรวมขอเท็จจริงดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูท่ี
เหมาะสมดําเนินการและรายงานใหผูท่ีมีอํานาจเก่ียวของในเร่ืองน้ันๆ ดําเนินการประมวลผล กลั่นกรอง
ขอมูลและดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกลาว ในกรณีท่ีเปนเร่ืองสําคัญ
ผูรับขอรองเรียนจะตองสําเนาใหสํานักงานตรวจสอบเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตอไป เชน เรื่องท่ีกระทบตอฐานะทางการเงิน ช่ือเสียง และภาพลักษณ หรือขัดแยง
กับนโยบายดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน 

o คูมือจรรยาบรรณธุรกิจถือเปนสวนหน่ึงของระเบียบปฏิบัติงานและคูมือปฏิบัติงานของบริษัท 

2. หัวขอเร่ืองท่ีสําคัญ 

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 มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอพนักงานและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

2.1.1 ผูถือหุน   นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิท่ีกําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน 

Ø สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุน 

Ø สิทธิในการไดรับใบหุน 

Ø สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน  

Ø สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในท่ีประชุมผูถือหุน 

Ø สิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม 
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Ø สิทธิผูถือหุนเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษทั
ผานกรรมการอิสระโดยทุกๆขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอไป 

2.1.2   พนักงาน  บริษัทฯใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคา และมุงม่ันท่ีจะใหพนักงานทุก
คนมีความภาคภูมิใจและเช่ือม่ันในองคกร  บริษัทฯไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือ 

Ø สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ  เสริมสราง
ศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการปฎิบัติงานในตางประเทศ  และรับมือกับสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีผันผวน  

Ø ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึง
คาตอบแทนของพนักงาน 

2.1.3 ลูกคา    
Ø มุงมั่นท่ีจะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานคุณภาพและราคา  
Ø มุงม่ันพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืน รวมท้ังจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการให

ขอเสนอแนะสินคา คําปรึกษา วิธีการแกปญหา และรับขอรองเรียน เพ่ือใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจอยางสูงสุดในสินคาและบริการ  

Ø จัดใหมีโครงการจับสลากรางวัล  เพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคา  
2.1.4 คูคา  

Ø ปฎิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริตโดยยึดถือการปฎิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ  

และคําม่ันท่ีใหไวกับคูคาอยางเครงครัด  

Ø มีนโยบายในการสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา 

2.1.5 คูแขงทางการคา  
Ø ปฎิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต  

Ø ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ ไมมีขอ
พิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูแขงทางการคา 

2.1.6 เจาหน้ี  

Ø ปฎิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงและหนาท่ีท่ีพึงมีตอเจาหน้ี เชน  เจาหน้ีทางธุรกิจ 

และสถาบันการเงิน เปนตน  

2.2 การใหหรือรับทรัพยสิน 

การใหหรือรับทรัพยสิน หรือส่ิงของ / ของขวัญ / ของท่ีระลึก หรือประโยชนอ่ืนใด มีขอควรปฏิบัติดังน้ี 

· ไมเสนอหรือให ไมเรียกหรือรับ ทรัพยสินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของและการบริการหรือเพ่ือเปนการกระทําหรือละเวนการกระทําท่ีไมถูกตอง 

· กอนการใหหรือรับของขวัญ/ของท่ีระลึก ควรตรวจสอบใหแนใจวาทําถูกตองตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัท 

· สิ่งของหรือของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ีการงานควรเหมาะสมตามโอกาสและควรมีราคาไมมาก 

· หากจําเปนตองรับของขวัญ / ของท่ีระลึกท่ีมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูเก่ียวของทางธุรกิจ ดอง
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 



บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน)                                       เอกสารแนบ 5-6                          แบบ 56-1 ประจําป 2563       

 

หนา้ที& 145 

 

· แจงใหผูมาติดตอคาขายหรือธุรกิจอ่ืนทราบวา บริษัทไมมีนโยบายในการใหหรือรับทรัพยสิน 
เน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน 

· หามพนักงานติดตอกับบริษัท หางรานเพ่ือขอผลิตภัณฑหรือบริการมาใชเพ่ือประโยชนสวนตัว
โดยไมเสียคาใชจายหรือราคาพิเศษ นอกจากไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ 

2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

· พนักงานและผูเก่ียวของกับบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีขัดผลประโยชนของบริษัท หรือ
อาจสงผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ โดยความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึนเ ม่ือ
ผลประโยชนสวนตัวของพนักงานขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท ท้ังน้ี การปฏิบัติหนาท่ี
จะตองยึดถือประโยชนของบริษัท ภายใตความถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม 

· ไมประกอบกิจการท่ีเปนการแขงขัน หรือ ลักษณะเดียวกันกับบริษัท 

· ไมเปนหุนสวน หรือ ถือหุน หรือเปนผูบริหารในกิจการท่ีเปนการแขงขันหรือมีลักษณะเดียวกัน
กับ บริษัทฯและบริษัทในเครือ แตหากเลี่ยงไมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที 

· กรณีเขาไปเก่ียวของกับธุรกิจ หรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาพิจารณาทันที 

· ไมแสวงหาประโยชนจากขอมูล หรือส่ิงใดๆ ท่ีตนรูเน่ืองมาจากหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

· ขณะท่ีเปนพนักงานของบริษัท พนักงานจะไมทํางานหรือสัญญาวาจางทํางานกับบริษัทอ่ืน 

· หลีกเลี่ยงการรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานเขาทํางาน เวนแตไดขออนุมัติเปนลายลักษณ
อักษรแลว 

2.4 การทําธุรกรรมกับภานในและภายนอก 

2.4.1 การทําธุรกรรมกับรัฐ 

Ø ตองหลีกเลีย่งการกระทําท่ีอาจจูงใจใหรัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการไมถูกตองเหมาะสม แต
การทําความรูจักหรือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันในขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถทําได 

Ø ดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา เมื่อตองติดตอกับเจาหนาท่ีหรือหนวยงานรัฐ 

Ø ปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศหรือทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการวาจางพนักงานของรัฐ ท้ังใน
กรณีวาจางมาเปนท่ีปรึกษา หรือเปนพนักงานบริษัท โดยเง่ือนใขการวาจางตองเหมาะสมและ
โปรงใส 

2.4.2   การทําธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก 

Ø ตองดําเนินการดวยวิธีการอันชอบธรรมและปฏบัิติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวอยางตรงไปตรงมา 

Ø หลีกเลี่ยงธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือทําใหเกิดความไมพอใจท่ีเปนสาระสําคัญ
กับบุคคลภายนอก 

Ø หลีกเลี่ยงธุรกรรมท่ีอาจทําใหบริษทั เสื่อมเสียช่ือเสียง แมธรุกรรมน้ันจะทําใหไดรับประโยชน
ทางธุรกิจก็ตาม 

Ø การทําธุรกรรมตองคํานึงถึงมูลคา ราคา ท่ีเปนไปตามกลไกตลาด ไมเลือกปฏิบัตหิรือกีดกันการ
ทําธุรกิจดวยวิธีการท่ีไมชอบธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

Ø หามแอบอางใชช่ือของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ หรอื พนักงาน ในการทําธุรกรรม
ที่ไมเก่ียวของกับบริษัท แมวาจะไมมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมกับบริษัท 
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2.4.3 การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทฯ ใน กลุมบริษัทในเครือ  

กลุมบริษัทในเครือ ประกอบดวยบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทเหลาน้ันดําเนินธุรกิจท่ีตองทําธุรกรรมระหวางกัน 
เชน การบริการ การซ้ือขาย การใหความชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางเทคนิคหรือ บุคลากร 
ฯลฯ ดังน้ัน พนักงานท่ีเก่ียวของทุกคนตองคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานรัฐ 
กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑและเง่ือนใขตางๆในแตละทองถ่ินท่ีไดกําหนดไว 

Ø ศึกษาหลักเกณฑ ข้ันตอน / ระเบียบและอํานาจดําเนินการตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 
กอนดําเนินการ 

Ø เมื่อตองทําธุรกรรมระหวางกันตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบถึง หลักเกณฑ เง่ือนใข หรือ
ลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด 

Ø การดําเนินธุรกรรมตางๆ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ และกระบวนการท่ีกําหนดไว
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

Ø หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูบังคับบัญชาหรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัททันที 

2.5  สุขภาพ ความปลอดภัย สังคมและส่ิงแวดลอม 

2.5.1      สุขภาพและความปลอดภัย  ในฐานะของบริษัท ไมมีเร่ืองใดท่ีสําคัญมากไปกวาการทํางานดวยความ
ปลอดภัย 

Ø ตองตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองกอนปฏิบัติงานและไม
ปฏิบัติงานหากสุขภาพและรางกายไมพรอม เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการ
ทํางาน 

Ø รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน เมื่อพบเห็นสิ่งท่ีผิดปกติบริเวณสถานท่ีทํางานท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย 

Ø ผูบังคับบัญชาในสายงานตางๆมีหนาท่ีกําหนด หรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและ
ควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใหกับพนักงานและบุคคลที่เก่ียวของ 

Ø ใหความรวมมือในการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน 

2.5.2      สังคมและสิ่งแวดลอม  DCC มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริม ชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง และ
มุงมั่นปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานและผูท่ีเก่ียวของทุกคน โดย 

Ø จัดกิจกรรม สนับสนุน ใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมชุมชน 

Ø ใหความรวมมือในการทํางานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงระดับสากลในเร่ืองตางๆ ท่ี
จัดทําข้ึนเพ่ือชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

Ø ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต ควบคุมเคร่ืองจักร อุปกรณตอง
ควบคุมดูแลไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกินกวามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

Ø ใหความรวมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสยีท้ังจากกระบวนการผลิตและการใช
งานท่ัวไปดวยวิธีท่ีถูกตอง 

Ø ใชทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ หรือวัตถุดิบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด 

Ø ใหความรวมมือกับมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2.6  การจัดหา 
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· ตองดําเนินตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวตามระเบียบการจัดหาของบริษัทและเปนธรรมแกผูเก่ียวของ 
ทั้งน้ี ในการตัดสินตองคํานึงถึง ความสมเหตุสมผลทางดานราคา คุณภาพ และการบริการท่ี
ไดรับ 

· ตองผานข้ันตอนตามระเบียบวิธีการจัดหาและกระบวนการสรรหาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
อยางเครงครัด หากไมไดดําเนินการตามระเบียบ วิธีการฯหรือไมผานหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง
จัดหา ตองทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลของการจัดหาน้ันไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

· ไมเขาไปเก่ียวของในการจัดหากับคูสัญญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตัวเอง เชน เปนครอบครัว ญาติ
สนิท หรือท่ีตนเปนเจาของหรือหุนสวน 

· ไมใชขอมูลท่ีไดทราบอันเน่ืองมาจากการจัดหาเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ 

· แจงผูขายใหปฏิบัติตามขอกําหนดในการจัดหาของบริษัทอยางเครงครัด ในกรณีท่ีผูขายปฏิบัติ
ไมได   ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาพิจารณาทันที 

2.7  การประชาสัมพันธ / การตลาด 

· การใชเคร่ืองมือการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ การตลาด เชน การโฆษณา การแสดงสินคา 
(Road Show) ตองเปนไปตามความเปนจริง เหมาะกับสภาพแวดลอมและเปนธรรมกับทุกฝาย 

· หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินคาหรือบริการของคูแขง 

· ไมนําเสนอสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางสังคม การเมือง ความเช่ือ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ เพศ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

· สงเสริมการนําเสนอเชิงบวก โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบตอความรูสึกของสังคม 

· ทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอยาง
สมํ่าเสมอ 

2.8  การแขงขันทางการคา 
 บริษัทฯคาดหมาย ใหธุรกิจท้ังหมดของบริษัท ดําเนินการแขงขันในตลาดอยางถูกตองตามกฎหมายและ
คงไวซึ่งจริยธรรม 

· ประเทศสวนใหญจะมีกฎหมายหามไมใหมีพฤติกรรมตอตานการแขงขัน กฎหมายเหลาน้ีบังคับ
ใชกับทุกคนในการปฏิบัติงาน  การละเมิดกฎหมายและขอบังคับวาดวยการแขงขันอาจนํามาซ่ึง
ความเสียหายรายแรงตอพนักงานท่ีเก่ียวของตัวธุรกิจน้ันและกลุมบริษัทฯ ทั้งหมด 

· พนักงานตองไมมีสวนรวมในสัญญาใดๆ ท่ีทําข้ึนกับคูแขงซ่ึงมีการระบุถึง ราคา ตลาด หรือลูกคา
ในทางสมยอมกัน 

· พนักงานตองตรวจสอบใหแนใจวา การประชุมใดๆท่ีทําข้ึนกับคูแขงน้ัน เปนไปตามจุดประสงค
ทางกฎหมาย เชน การประชุมของสมาคมการคาเพ่ือหารือประเด็นท่ีถูกตองตามกฎหมายฯ 

· พนักงานควรไดรับอนุญาตจากกรรมการผูจัดการกอนท่ีจะเขารวมการประชุมใดๆ ก็ตามกับ
คูแขงควรเขาใจวาประเด็นใดท่ีสามารถและไมสามารถหารือรวมกันได 

· ควรอานคําแนะนําดานกฎหมาย และควรมีการหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทในเรื่องการ
กีดกันทางการคา 

2.9  การประกอบธุรกิจในตางประเทศ 
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 การประกอบธุรกิจในตางประเทศ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับตางประเทศจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับในแตละประเทศ นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินประกอบดวย 

· ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายที่เก่ียวของ เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายการควบคุมการคา กฎหมายวาดวยการเขาเมือง เปนตน 

· ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปนพลเมืองท่ีดีในแตละทองถ่ิน แตตองไมขัดกับจรรยาบรรณของ
บริษัท 

· การจางแรงงานทองถ่ินตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายแรงงานในแตละทองถ่ินกําหนดไว 

· ปรีกษาผูบังคับบัญชาหรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท เม่ือเห็นวาธุรกรรมอาจขัดแยงกับ
วัฒนธรรม กฎหมายทองถ่ินหรือ กฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ 

· รายงานตอผูบังคับบัญชา ถึงผลการดําเนินธุรกิจท่ีอาจเปนปญหากับกฎหมายตางประเทศน้ัน
อยางตอเน่ือง 

2.10  การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน 

 พนักงานและผูเก่ียวของ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสินตางๆของบริษัท โดย 

· หามพนักงานใชผลิตภัณฑ อุปกรณและสิ่งของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตัว  นอกจากไดรับ
อนุญาตจากผูมีอํานาจ และ ไดจายตามราคาท่ีสมควร 

· พนักงานสามารถใชทรัพยสินและขอมูลของบริษัท ใหไดประโยชนกบับริษัทอยางเต็มท่ี และ 
ดูแลมิใหสูญหายหรือนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

· ตองไมใชขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทในลักษณะท่ีไมเหมาะสม ไมวาจะเพ่ือผลประโยชน 
สวนตัวหรือเพ่ือสรางขอไดเปรียบท่ีไมเปนธรรมใหกับบุคคลท่ีสาม 

2.10.1      การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล 

Ø พนักงานทุกคนมีหนาท่ี บันทึก และรายงานขอมูลตางๆ อยางถูกตองตามขอเท็จจริง 
Ø รายงานสถานภาพดานการเงินและผลประกอบการดวยความถูกตองและซ่ือสัตย 
Ø จัดเก็บรักษาขอมูลอยางระมัดระวัง และงายตอการเรียกใช โดยขอมูลท่ีเปนความลับจะตอง

ไดรับการดูแลดวยวิธีการเฉพาะตามท่ีกําหนดไวแตละระดับ ตามชนิดหรือประเภทของขอมูล 

Ø เมื่อถึงเวลาตองทําลาย พนักงานท่ีเก่ียวของดูแลจัดการใหมีการทําลายท่ีเหมาะสม ถูกตอง กับ
ขอมูลแตละประเภท 

2.10.2     การใช และ การดูแลรักษาขอมูลอิเลคทรอนิคส 
Ø บริษัทสงวนสิทธ์ิในการจัดหา  ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังหมดตามความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานของพนักงาน  พนักงานจะตองไมติดต้ัง ปรับแตง เปลีย่นแปลงคาตางๆของระบบ
คอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ 

Ø พนักงานตองปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว เพ่ือ
ประโยชนของบริษัทเทาน้ัน  ไมใชเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนหรือเพ่ือประโยชนทางการเมือง 

Ø ไมใชอุปกรณ คอมพิวเตอร ขอมูลอิเลคทรอนิคสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไปในทางท่ี
กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ตอผูอ่ืน หรือตอศีลธรรมอันดีของสังคมไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยออม 
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Ø ปกปอง ดูแลรักษาอุปกรณอิเลคทรอนิคสและเทคโนโลยีตางๆ จากการใชงานโดยไมไดอนุญาต 

Ø เก็บรักษา และไมยินยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาระบบสารสนเทศของบริษัท 

Ø ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Ø การทําซํ้าซอฟแวรตองไดรับอนุมัติจากบริษัทเทาน้ัน 

Ø บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคส ขอมูลอิเลคทรอนิคส และเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เชน การรับสงขอมูล การเก็บขอมูล โดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาต 

2.10.3  การใชและการดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญา 
Ø บริษัท ถือวาทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิชสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการ

คา ความลับ องคความรู หรือขอมูลอ่ืนใด เปนทรัพยสินท่ีมีคาของบริษัท โดยตองปกปองดูแล
รักษา 

Ø บริษัทไมอนุญาตใหพนักงานใชงานลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรซอฟแวรท่ีไมถูกกฎหมาย 

2.10.4  การซ้ือขายหลักทรัพย และการใชขอมูลภายใน 

  ขอมูลตางๆท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือขอมูลท่ีหากมีการเปดเผย
ออกไปแลวจะทําใหบริษัทเสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเปนขอมูลท่ีเปนความลับและมีความสําคัญ 

Ø พนักงานไมสมควรเปดเผยขอมูลความลับของบริษัท ขาวสารของบริษัท ใหตอบุคคลท่ีไม
เก่ียวของ เวนแตเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายระบุ 

Ø การเปดเผยขอมูลตองทําโดยผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจ เวนแตไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจในการ
เปดเผยขอมูล 

Ø ขอมูลท่ีไมไดเผยแพรตอสาธารณะถือเปนความลับของบริษัท ตองไมซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯหรือ บริษัทท่ีเก่ียวของเมื่อทราบขอมูลท่ียังไมเปดเผย 

Ø ไมใหคําแนะนําในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เวนแตเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี การ
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

2.11     การดําเนินการดานการเมือง 

· บริษัทฯวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนพรรคการเมือง  
พรรคหน่ึงพรรคใด หรือผูหน่ึงผูใดท่ีมีอํานาจทางการเมือง 

· พนักงานตองไมเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมทางการเมืองท่ีเปนความสนใจสวนตัวในระหวางช่ัวโมง
การทํางานของบริษัทหรือโดยใชทรัพยากรของบริษัท (เชน อีเมล โทรศัพท) โดยไมไดรับอนุญาตจากผู
มีอํานาจ 

· ไมใชงบประมาณของบริษัทฯในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหนาท่ีทางสังคม โดยไมไดรบั
อนุญาตจากผูมีอํานาจ 

· บริษัทตระหนักและใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมือง เชน การลงคะแนนเสยีง
เลือกต้ังหรือการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter) 
วัตถุประสงค 

คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบตอผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เปนผูใหความเห็นชอบใน
การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท พรอมท้ังจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว เพ่ือใหบริษัทฯเติบโตอยางย่ังยืน  
 

 โครงสรางและการแตงต้ัง 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอ่ืน จํานวนไมนอย
กวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  และตองมี
คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด
และตองไมต่ํากวา 3 คน  

2. ผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. ใหคณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริษัท  

4. การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ี 

จะตองมีความโปรงใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลน้ัน ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน  

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

5. กรรมการบริษัทฯ ตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทฯ ได 

2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ รวมท้ัง
ตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผู
ถือหุน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3. กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไม เกิน 5 บริษัท แตท้ังน้ีในการเปน
กรรมการดังกลาว ตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัทฯ และตองเปนไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. กรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน 
และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากน้ันยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยให
ความเห็นอยางเปนอิสระได 
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วาระการดํารงตําแหนง 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ี สุดกับสวน 1 ใน 3 อน่ึง
กรรมการท่ีออกตามวาระ ชอบท่ีจะไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการไดอีก หากท่ีประชุมไดเลือกเขาดํารงตําแหนง
ใหมอีกคร้ัง 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ันใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผู ถือหุนตามท่ีกําหนดไว ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนตําแหนง 
- ศาลมีคําสั่งใหออก 

กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุผลอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกคนใดคน
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการท่ีวาง เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีเขามาแทน 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจนอกจากน้ีคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท  

2. การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยาง
ชัดเจนเพ่ือใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีฝายจัดการจะมีหนาท่ี
ในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงาน ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ  

3. นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติ
รายการท่ีเก่ียวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ี
มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดวย  
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4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหพนักงานทุกคนมีบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ รวมกัน ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมท้ัง
การกําหนดอํานาจการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไวอยางชัดเจน โดยบริษัทใชการ
ตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทาน
การประเมินความเสี่ยง, การกํากับดูแลกิจการ และเปนท่ีปรึกษาในดานระบบงานเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของตนเอง  

5. ระบบบริหารความเส่ียง บริษัทฯไดมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุกหนวยงาน
ทั้งองคกร จัดอันดับความเสี่ยงกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผูรับผิดชอบจัดใหมีมาตรการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี ยอมรับได  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความ
เสี่ยงในโครงการสําคัญท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากล่ันกรองเพ่ือใหมีการจัดการ ความเสี่ยงและติดตามอยางใกลชิดและมั่นใจไดวา
ความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ังบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  

6. การประชุมคณะกรรมการ กําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาสและเพ่ือใหกรรมการ
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป 
และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับ ทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  

7. การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  

8. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการ
ฝกอบรมและพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมท้ังกําหนดแผนสืบทอดงาน บริษัทได
มีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพ่ือทดแทนผูบริหารระดับสูงท่ีจะเกษียณอายุ พรอมท้ัง ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเน่ืองตอกัน  

 

การประชุม 

1. บริษัทฯ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสมํ่าเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง (ไมนอยกวา 6 คร้ังตอป) และ
กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาวลวงหนา 

2. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารรวมกันพิจารณาในการกําหนดวาระการประชุม 

3. จัดใหมีการสงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนวันประชุม เพ่ือใหมีเวลาพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ 

4. กําหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมครบองคประชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองสาคัญๆ เชน การไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีมีผลกระทบสําคัญตอบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การ
กําหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

5. ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใด เปนผูมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณา ตองออกจากท่ีประชุมกอนเร่ิมพิจารณาใน
วาระน้ัน ๆ 

6. กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสาร
สาคัญอ่ืน ๆ หากมีขอสงสัย กรรมการอ่ืนและฝายจัดการตองดําเนินการเพ่ือตอบขอสงสัยน้ัน 
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7. เลขานุการบริษัทฯ หรือผูไดรับมอบหมาย ตองจัดทํารายงานการประชุมใหครบถวนสมบูรณภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว 

องคประชุม  

จํานวนองคประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการน้ันตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยไมนับจํานวนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงไมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติดังกลาว
อยูแลว การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  

กรรมการบริษัทคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก
เสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือเปนการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกา
กับดูแลกิจการท่ีดีอีกท้ังชวยใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน  ประเด็นและอุปสรรคในระหวางปท่ีผานมา 

พรอมกับนาผลประเมินไปใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ทั้งนี ้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป  

 

 

ลงช่ือ       --รุงโรจน  แสงศาสตรา-- 
(นายรุงโรจน   แสงศาสตรา) 

        ประธานกรรมการบริษัท 
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บริษัทฯ ไดกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศไวตั้งแต วันท่ี 28 ตุลาคม 2551 ปรับปรุงเพ่ิมคร้ังท่ี 1 เมื่อ

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557  ปรับปรุงเพ่ิมครั้งท่ี 2 ซ่ึงเปนฉบับปจจุบัน ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563  

 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   

ของ 
 บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ 

 

1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยแสดงใหเห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปรงใส 
ตรวจสอบได ซ่ึงจะชวยความเช่ือม่ันและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
จึงออกขอกําหนดวาดวย “วัตถุประสงค ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 

 

2. โครงสรางของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน คณะกรรมการบริษัทฯเปนผู
แตงต้ัง “คณะกรรมการตรวจสอบ” โดยพิจารณาจากกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ รวมท้ัง
เวลาท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   นอกจากน้ันกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน 
จะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู และประสบการณท่ีเก่ียวของกับบัญชีหรือการเงิน 

 

3.  วาระการดํารงตําแหนง  

· คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เร่ิมนับต้ังแตวันท่ีแตงต้ัง และกรณี
หมดวาระแลวอาจแตงต้ังใหกรรมการตรวจสอบเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงได 

· คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน หากลดลงจนนอยกวา
จํานวนดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบตองติดตามใหมีการแตงต้ังเพ่ิมเติมใหครบจํานวนท่ีกําหนด
ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีลดลง โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขาดํารงตําแหนงแทนน้ันจะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนดํารงตําแหนงแทน 

· กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงตอเมื่อ 

- ครบตามวาระ 

- ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ 
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- ลาออก 

- ถูกถอดถอน 

- ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตในความผิด
ที่กระทําดวยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

- เปนบุคคลลมละลาย 

- เสียชีวิต 

·  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ เหมาะสมเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ
บริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯและ/หรือผลประโยชน ของผูถือหุน  

 

คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

4.1 กรรมการอิสระจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 1 ของหุนท่ีออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัด
ไมใหเกินรอยละ 0.5 

4.2 กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือเปนท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันไดท่ีรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการหรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

4.3 กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจท้ัง
ในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4.4 กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร เจาหนาท่ีบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร เจาหนาท่ีบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4.5 กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน  เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู
ถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

4.6 กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทท่ีเก่ียวของ 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมท้ังไมไดเปนหรือเคยเปนผู ถือหุนท่ีมีนัย ผูมี
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อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4.7 กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4.8 กรรมการอิสระจะตองไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดกับบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4.9 กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  
2. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง หรือเลิกจาง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขาประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย  ดังตอไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
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6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน 

6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎบัตร (charter) 

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
8. สอบทานใหม่ันใจวาผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 

รวมท้ัง นโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน ท่ีบริษัทไดจัดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6. สิทธิและอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 กําหนดใหมีระบบการควบคุมและแนวทางการตรวจสอบภายใน สอบทานเก่ียวกับการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประเมินผลของการตรวจสอบภายใน โดยใหมีการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีและฝายตรวจสอบภายใน 

6.2 ตรวจสอบวา มีธุรกรรมใดๆ ท่ีมีการเก่ียวโยงกัน หรือมีความขัดแยงในผลประโยชน หรือมีความเสี่ยงท่ี
สําคัญตอประโยชนของบริษัทฯ การเสนอแนะ การปองกัน และการลดความเสี่ยง 

6.3 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ อันเปนนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานใหเสนอรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือทําการแกไขโดยเร็ว เชน 

Ø รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

Ø มีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือบกพรองท่ีสําคัญ ในระบบควบคุมภายใน 

Ø พบการฝาฝนไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Ø ตรวจสอบคาใชจาย และ ทรัพยากร วาไดมีการใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา แผนงาน 
ความเคลื่อนไหวของสินคา การผลิต การบํารุงรักษา เก่ียวกับการผลิตใหมี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลดวยความปลอดภัย และไมกระทบส่ิงแวดลอมตอชุมชนและสังคม 

6.4 ตรวจสอบและสอบทานเก่ียวกับทรัพยสินของบริษัทฯวามีอยูจริง 
6.5 เสนอความเห็นตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือการดําเนินการตามขอกําหนดน้ี หรือ เสนอแนะ ความ

คิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

 

                                                   ประกาศ ณ วันท่ี  18  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

                                                                         

      --รุงโรจน  แสงศาสตรา-- 
 

                                   (นายรุงโรจน  แสงศาสตรา) 
    ประธานกรรมการ 
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บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

กฎบัตรของสํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน 

 

กฎบัตรฉบับน้ีจัดทําโดยกลุม บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) เพ่ือเปนเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝาย
บริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร  ทั้งน้ี  ปจจัยสําคัญประการ
หน่ึงท่ีจะทําใหงานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําเร็จแกองคกร  

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษาใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุน
ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยาง
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 

 

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

สํานักระบบงานและตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานตรวจสอบภายในขององคกร รายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร ภายในเดือน มกราคม ของปถัดไป โดยมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ดังน้ี 

1. สอบทานและรายงานความถูกตองและความครบถวนของขอมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การ
ประเมินและการวัดผล 

2. สอบทานระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานและการรายงาน วาไดมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
นโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติท่ีวางไว รวมท้ังกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิน รวมถึงการทดสอบวาทรัพยสินน้ันมีอยูจริง และมีการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคกร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมย่ิงข้ึน 

5. สอบทานและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูบริหาร 

 

อํานาจ 

1. ผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน 

2. ผูตรวจสอบภายในมีสิทธิท่ีจะขอเขาทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆขององคกร รวมท้ังหนังสือ บัญชี 
และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโตตอบ และรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3. ผูตรวจสอบภายในสามารถขอใหผูรับตรวจใหขอมูลและคําช้ีแจงในเร่ืองท่ีทําการตรวจสอบ 

 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบหนวยงานตางๆ ขององคกรเปนระยะๆ เพ่ือพิจารณาวาไดมีการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย 
เปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงใหคําแนะนําแนวทางท่ีจะ
สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น ตลอดจนติดตามวาไดมีการพัฒนาปรับปรุงตามคําแนะนํา
หรือไม  

2. เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ ผูจดัการฝายตรวจสอบภายในตองจัดใหมีการประชุมปดงานตรวจสอบรวมกับ
ผูบริหารหนวยงานท่ีรับตรวจ เพ่ือช้ีแจง หรือแลกเปลีย่นความคิดเห็นเก่ียวกับขอเท็จจริงและขอบกพรองท่ี
ตรวจสอบ รวมถึงมาตรการแกไขปรับปรุงกอนจะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ 

3. รายงานผลการตรวจสอบตองทําเปนลายลักษณอักษร อธิบายถึงวัตถุประสงค ขอบเขตของการตรวจสอบ 
ขอบกพรอง ท่ีตรวจพบและขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปรับปรุง 

4. ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลการปฏิบัตติามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และตดิตอประสานงาน
กับผูรับตรวจ ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

5. ผูบริหารฝายตรวจสอบภายในตองพัฒนาบุคคลากรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบใหมีความรูความสามารถและประสบการณ
เพียงพอในการท่ีจะดําเนินการตรวจสอบเรื่องตางๆ 

6. ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจรติ มีคณุธรรม วางตัวเปนกลาง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รูจัก
กาลเทศะ มีทัศนคติท่ีดตีอเพ่ือนรวมงาน 

 

 

 

        ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 

 

                                                                                    --รุงโรจน  แสงศาสตรา--                                                                                                      
                                                                                         

                                                                                     (นายรุงโรจน  แสงศาสตรา) 
                                                                                     ประธานคณะกรรมการ 
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หนา้ที& 160 

 

เอกสารแนบ 6 : ขอมูลอ่ืนๆ 
v สรุปการเปดเผยขอมูลผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2563 

รายการท่ี วันท่ี/เวลา หัวขอขาว 

1 03/01/2563 17:11 แจงการเปล่ียนแปลงของ CFO/ ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 

2 14/01/2563 13:16 
แจงผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

3 18/02/2563 19:08 งบการเงินรายป 2562 (ตรวจสอบแลว) 

4 18/02/2563 19:10 สรุปผลการดําเนินงานของบจ. ประจําป (F45) 

5 18/02/2563 19:11 ช้ีแจงผลการดําเนินงาน ประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2562 

6 18/02/2563 19:23 

แจงมติสําคัญของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2563 เก่ียวกับกําหนดการ
จายเงินปนผล และการกําหนดวันและวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 
2563 

7 18/02/2563 19:27 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1 

8 19/03/2563 17:13 
การเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ผานทางเว็บไซตของ
บริษัทและการสงคําถามลวงหนา 

9 30/03/2563 17:21 
แจงมติคณะกรรมการใหเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และอนุมัติการ
จายเงินปนผลระหวางกาล 

10 30/03/2563 18:11 แจงมติคณะกรรมการ อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล 

11 01/04/2563 17:01 กําหนดการใชสิทธิของ DCC-W1 คร้ังท่ี 2 

12 05/05/2563 12:53 การแตงต้ังผูสอบบัญชี 

13 05/05/2563 12:55 งบการเงินไตรมาสท่ี 1/2563 (สอบทานแลว) 

14 05/05/2563 12:57 สรุปผลการดําเนินงานของบจ. ไตรมาสท่ี 1 (F45) 

15 05/05/2563 12:58 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสท่ี 1 ส้ินสดุวันท่ี 31 มี.ค. 2563 

16 05/05/2563 13:04 
แจงมติสําคัญของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 3/2563 และประกาศจายเงิน
ปนผล 

17 05/05/2563 18:01 
แจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และงดการจายเงินปนผล
ประจําป 2562 

18 11/05/2563 12:58 แบบรายงานผลการใชสิทธิของ DCC-W1 (F53-5) 

19 11/05/2563 13:00 
แจงอัตราการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
1/2563 

20 11/05/2563 13:00 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1 

21 15/05/2563 07:04 หุนเพ่ิมทุนของ DCC เริ่มซ้ือขายวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

22 28/05/2563 12:58 
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป2563บนเว็บไซต และการ
สงคําถามลวงหนา 

23 30/06/2563 17:08 แจงมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

24 10/07/2563 12:56 แจงเปดเผยรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 



บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด(มหาชน)                                       เอกสารแนบ 5-6                          แบบ 56-1 ประจําป 2563       

 

หนา้ที& 161 

 

25 10/08/2563 12:43 งบการเงิน ไตรมาสท่ี 2/2563 (สอบทานแลว) 

26 10/08/2563 12:44 สรุปผลการดําเนินงานของ บจ. ไตรมาสท่ี 2 (F45) (สอบทานแลว) 

27 10/08/2563 12:45 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสท่ี 2 ส้ินสดุวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 

29 10/08/2563 12:46 
แจงมติสําคัญของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 5/2563 และประกาศจายเงิน
ปนผล 

30 10/08/2563 12:47 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1 

31 19/08/2563 17:09 มติจายเงินปนผลระหวางกาล (แกไขวันจายเงินปนผล) 

32 31/08/2563 17:06 การลงทุนซ้ือหุนสามัญเพ่ิมในบริษทัยอย 

33 09/09/2563 17:38 แจงการเปล่ียนแปลงของ CFO 

34 30/09/2563 13:13 
ขอเชิญผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เปนการ
ลวงหนาและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ 

35 04/11/2563 13:18 งบการเงิน ไตรมาสท่ี 3/2563 (สอบทานแลว) 

36 04/11/2563 13:18 สรุปผลการดําเนินงานของ บจ. ไตรมาสท่ี 3 (F45) (สอบทานแลว) 

37 04/11/2563 13:18 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ไตรมาสท่ี 3 สิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2563 

38 04/11/2563 13:19 มติจายเงินปนผลระหวางกาล 

39 04/11/2563 19:46 การไมปรับสิทธิของ DCC-W1  

40 09/11/2563 18:06 แจงการลาออกของกรรมการ และการแตงต้ังกรรมการบริษัท 
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แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญชี 

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 

คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

สําหรับคาบริการอ่ืน (non-audit fee) ในรอบปบัญชีท่ีผานมาบริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบ
บัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

 

ขอมูลขางตน 

þ   ถูกตองครบถวนแลว ท้ังน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานัก
งานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัด ท่ีขาพเจา
ทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตนไมถูกตอง 
 

q  ไมครบถวน กลาวคือ ........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมน้ีแสดงคาตอบแทนสอบบัญชีและ

คาบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจา สังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับ

ขาพเจา และสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวท่ีถูกตองครบถวน 

              ลงช่ือ     --กรรณิการ  วิภาณุรัตน-- 
                 

  (นางสาวกรรณิการ วิภาณุรตัน) 
                   สังกัด บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 

        ผูสอบบัญชีของกลุม บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด(มหาชน) และบริษัทไนเครือ 

 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี สังกัด คาสอบบัญช ี

 (บาท) 
1 บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค นางสาวกรรณิการ วิภาณรัุตน บจก.กรินทร ออดิท 1,838,000 

2 บมจ.ไทลทอป อินดัสตร้ี นายเจษฎา หังสพฤกษ บจก.กรินทร ออดิท 557,000 

3 บมจ.โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม 

นางสาวกรรณิการ วิภาณรัุตน บจก.กรินทร ออดิท 1,040,000 

4 บจก.โรแยล เอเซีย บริคแอนด
ไทล 

นางสาวกรรณิการ วิภาณรัุตน บจก.กรินทร ออดิท 31,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,466,000 


