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สารจากประธานกรรมการ             
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

              

ขอแสดงความนบัถอื

  

(นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการ

 ในรอบปี 2563 ทีผ่า่นมาถอืเป็นความส�าเรจ็อยา่งมากอกีปีหน่ึงของบรษิทัฯ ทีม่ ี

นโยบายมุง่ผลผลติกระเบือ้งคณุภาพระดบัสงู โดยบรษิทัฯไดอ้อกผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่ป็นกระ

เบือ้งขนาดใหญ่สองขนาดคอื ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ทีส่ามารถแขง่ขนักบั

กระเบือ้งน�าเขา้ได ้ และมรีาคาถกูกวา่ อกีทัง้ยงัมลีวดลาย สสีนั ทีห่ลากหลายเหมาะกบั

รสนิยมคนไทย สามารถรองรบัความตอ้งการของสถาปนิกไดใ้นทกุการออกแบบตกแต่งทัง้

ภายในและภายนอกอาคาร ซึง่กระเบือ้งน�าเขา้มคีวามหลากหลายน้อยกวา่ 

 อกีนโยบายหน่ึงคอื การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในทกุระดบัของการผลติ และ

การบรหิารงานบุคคล ยงัสง่ผลใหส้ามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารไดม้ากเกอืบสบิ

เปอรเ์ซนต ์ ประกอบกบัเชือ้เพลงิและน�้ามนัทีม่รีาคาถกูลงจากผลของการระบาดโควดิ-19 

ท�าใหม้กี�าไรขัน้ตน้สงูถงึรอ้ยละ 41.5  และท�าก�าไรสทุธไิดม้ากถงึรอ้ยละ 18.6  สว่นยอดขาย

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 ในขณะทีใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนัมผีลการด�าเนินงานทีล่ดลง

 เพือ่เป็นการตอบสนองทา่นผูถ้อืหุน้ทีม่อุีปการะคณุ ประกอบกบับรษิทัฯ สามารถ

ท�าผลการด�าเนินงานไดส้งูทีส่ดุในรอบ 31 ปี  และในปีน้ีคณะผูบ้รหิารมคีวามยนิดทีีจ่ะจา่ย

เงนิปันผลในอตัราทีส่งูขึน้ไปอกี และขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีช่ว่ยสนบัสนุนการ

ด�าเนินงานของบรษิทัฯดว้ยดเีสมอมา

47 โครงสร้างการบริหารงาน
64	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
74	 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ปี	2563
94	 การควบคุมภายในและ
	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
99	 รายการระหว่างกัน
103	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
104 	 การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
	 ของฝ่ายจัดการ	
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นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตรา		
ประธานกรรมการ	และ	ประธานกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร	และ	ก�ากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา	และ	ก�าหนดค่าตอบแทน

(มีิอ�านาจลงนาม)
อาย ุ: 70 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่26 มกราคม 2541

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 22 ปี 11 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC 1,600,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.515 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

 DCC-W1: -0- หน่วย(รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : บดิา ของ นายมนตร์กั แสงศาสตราและ

นายมารตุ แสงศาสตรา น้องชาย ของ นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 1 แหง่ คอื

 1.ประธานกรรมการบรหิาร / บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 2 แหง่ คอื

 1.ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี ้(ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

 2.ประธานกรรมการบรหิาร /กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซยี บรคิแอนดไ์ทล ์(ธรุกจิผลติกระเบือ้งดนิเผา) 

 (หยดุกจิการ)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ 

ประธานกรรมการบรหิาร / บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประสบการณ์ท�างาน

 ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ

 บจ.พคิแอนดเ์ปย ์(ธรุกจิจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ) 

 บจ.เมอืงทอง เซรามคิ (ธรุกจิจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ)

 บจ.เวลิดไ์วด ์เซรามคิ (ธรุกจิจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ)

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี



พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา		
กรรมการอิสระ	และ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

(ไม่มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 83 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : วทิยาลยัปัองกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่33 , โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก ชดุที ่48 ,

โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่21 เมษายน  2558

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 5 ปี 8 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : ไมม่(ีรวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 56/2006 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่11 พ.ศ.2553 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างาน :

 ม.ค.2555 - ต.ค.2555 รองนายกรฐัมนตร ี(ฝ่ายความมัน่คง)

 ส.ค.2554 - ม.ค.2555 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี
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นางสาวคัทลียา	แสงศาสตรา		
กรรมการบริหาร	และ	เลขานุการบริษัท

(มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 72 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,

   Management Development Program-J.J.Kellogg North Western University

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่26 มกราคม 2541

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 22 ปี 11 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC 183,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.232 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด (รวมการถอืหุน้ของคู่

สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) 

 DCC-W1 2,500,000 หน่วย (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 47/2005 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การอบรมบทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั : ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : พีส่าวของนายรุง่โรจน์ แสงศาสตรา

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 2 แหง่ 

 1.กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท 

 2.เลขานุการบรษิทั / บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 1 แหง่ คอื

 1.กรรมการบรหิาร / บมจ.ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้(ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : เลขานุการ

บรษิทั / บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธุรกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประสบการณ์ท�างาน

 ปี 2554-2557 กรรมการ

 บจ.พคิแอนดเ์ปย ์(ธรุกจิจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ) 

 บจ.เมอืงทอง เซรามคิ (ธรุกจิจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ)

 บจ.เวลิดไ์วด ์เซรามคิ (ธรุกจิจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ)

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ 2/2 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1 ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี



นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล
กรรมการ	

(มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 71 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุน่ 2511  

   ปรญิญาหลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั และเอกชน (วปรอ.4144)

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่26 มกราคม 2541

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 22 ปี 11 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC 496,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.056 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

 DCC-W1 7,000,000 หน่วย (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 20/2004 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 หลกัสตูร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003

 หลกัสตูร บทบาทกรรมการต่อการบรหิารความเสีย่ง ขององคก์รสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

 รุน่ที ่15 (ว.ต.ท. 15)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 4 แหง่

 1.ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลวภิาวด ี(ธรุกจิบรกิารทางการแพทย)์

 2.กรรมการ บมจ.เชยีงใหมร่ามธรุกจิการแพทย ์(ธรุกจิบรกิารทางการแพทย)์

 3.กรรมการ บมจ.ศคิรนิทร์

 4.ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. กรนี รซีอรส์เซส (พลงังานและสาธารณูปโภค)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 2 แหง่

 1.รองประธานคณะกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ�ากดั (มหาชน)

 2.กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั โรงพยาบาลวภิาราม จ�ากดัและบรษิทัในเครอื

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : ไมม่ี

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี
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นายสุรศักดิ์		โกสิยะจินดา	 
กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ

(ไม่มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 77 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่30 เมษายน 2541

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 22 ปี 8 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : ไมม่ ี(รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 48/2005 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 1 แหง่

 1 .กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์ 

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 1 แหง่

 1. กรรมการ / บมจ.ยไูนเตด็ฟูดส ์  

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างาน : 

 ปี 2554-ปัจจบุนั เจา้ของส�านกังาน /ส�านกังานจตุัธรรมทนายความ 

 (ธรุกจิทีป่รกึษาและส�านกังานทนายความ)

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี



นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์
กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	

(ไม่มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 71 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ(บรหิารการศกึษา) /มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

  พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่24 เมษายน 2560

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 3 ปี 8 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : ไมม่ ี(รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 143/2017 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 3 แหง่

 1.ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนอนุบาลมณยีา

 2.เหรญัญกิ  มลูนิธชิมรมไทยอสิราเอล ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 

 สยามบรมราชกุมารฯี

 3.เหรญัญกิ สมาคมผูป้ระกอบอาชพีบรหิารสถานศกึษาเอกชน นนทบุรี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างาน : ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนอนุบาลมณยีา

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี
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นายทศพร	บรรยงค์เวทย์
	กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	

(ไม่มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 70 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เครือ่งกล) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่24 เมษายน 2560

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 3 ปี 8 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC : 1,368,080 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.017 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

 (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

 DCC-W1 : 0 หน่วย (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 143/2017 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 1 แหง่

 1.กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซที ีลิง้ค ์จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างาน : 

 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดนัลอป (ประเทศไทย)

 ผูจ้ดัการโรงงาน / บจก.ไทย-สวเีดช แอสเซมบลี

 วศิวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชนัเยนเนอรลั แอสเซมบลี

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี



นายมนต์รัก	แสงศาสตรา					
กรรมการบริหาร	และ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	

(มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 45 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : 

 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)

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่29 มกราคม 2556

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 7 ปี 11 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC : 925,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.282 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

 (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

 DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 107/2014 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : บุตร นายรุง่โรจน์ แสงศาสตรา และ พีช่าย นายมารตุ แสงศาสตรา

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 1 แหง่

 1.กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธรุกจิ /  

 บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง) 

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 2 แหง่

 1.กรรมการบรหิาร /  บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้(ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซยี บรคิแอนดไ์ทล/์ ธรุกจิผลติกระเบือ้งดนิเผา(หยดุกจิการ)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : 

 กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธรุกจิ / 

 บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประสบการณ์ท�างาน : 

 2556-2560 - กรรมการรองผูจ้ดัการ(บรหิาร) บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง) และ

 บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้(ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี
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นายมารุต	แสงศาสตรา					
กรรมการบริหาร	และ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	

(มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 43 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : M.S.Computer Science University of North Texas,USA

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่21 เมษายน 2558

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 5 ปี 8 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC : 925,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.282 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

 (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

 DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 107/2014 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 CFO’s Orientation Course รุน่ที ่4 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : 

 บุตร นายรุง่โรจน์ แสงศาสตรา และ น้องชาย นายมนตร์กั แสงศาสตรา

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 1 แหง่

 1.กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาดและการขาย /  

 บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)  

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 2 แหง่

 1.กรรมการบรหิาร /  บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้(ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซยี บรคิแอนดไ์ทล/์ ธรุกจิผลติกระเบือ้งดนิเผา(หยดุกจิการ)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : 

 กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาดและการขาย / 

 บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประสบการณ์ท�างาน : 

 ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ /บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามคิ , 

 บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้และ บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม

 2554-2560  รองกรรมการผูจ้ดัการ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามคิ และ บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี้

 2554-2563  ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทัฯ และ นกัลงทนุสมัพนัธ ์ / บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามคิ 

 2554-2558  ผูอ้�านวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ / บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามคิและ บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี้

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี



นายจารุวัตร		ไตรถวิล					
กรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
(มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 40 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : 

 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

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่8 สงิหาคม 2560

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 3 ปี 5 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : 

 DCC : 11,200,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.137 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

 (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

 DCC-W1: -0- หน่วย  (รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 143/2017 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 1 แหง่

 1.กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายผลติ /  

 บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง) 

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : 2 แหง่

 1.กรรมการบรหิาร /  บมจ. ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้(ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซยี บรคิแอนดไ์ทล/์ ธรุกจิผลติกระเบือ้งดนิเผา(หยดุกจิการ)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : 

 กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายผลติ / 

 บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประสบการณ์ท�างาน : 

 2553-2560 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บมจ. ไดนาสตี ้เซรามคิ 

 2552 –ปัจจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายผลติ  บมจ. ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี้

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563  1/1  ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี
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นายชนินทร์	ศุภภิญโญพงศ์	
กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	

(มีอ�านาจลงนาม)

อาย ุ: 36 ปี

สญัชาต ิ: ไทย

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ : วนัที ่4 พฤศจกิายน 2563

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ-วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 2 เดอืน

การถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 : ไมม่ ี(รวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ : 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 178/2020 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 CFO’s Orientation Course รุน่ที ่4 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ : 1 แหง่

 1.ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ / บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธุรกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน) : ไมม่ี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธรุกจิ : 

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ / บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (ธรุกจิวสัดกุ่อสรา้ง)

ประสบการณ์ท�างาน : 

 2549-ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ /บมจ. ไดนาสตี ้เซรามคิ

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :   

 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 1/1 ครัง้

ประวตักิารท�าผดิกฎหมายในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา : ไมม่ี



“เป็นผู้น�าด้านกระเบื้องเซรามิค
โดยมีสาขาทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย	”

ต่อประเทศ
	 เป็นองค์กรสร้างสรรค์ระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับ
	 มาตรฐานสากล	และมีต้นทุนต�่าเพื่อให้บริการสินค้าดีใน
	 ราคาประหยัด

ต่อลูกค้า
	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลาย	
	 โดยผ่านสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของ
	 ประเทศไทย		ด้วยคุณภาพดีราคาถูก	หาซื้อง่าย	และ
	 สะดวก		มีของให้เลือกมากมายหลากหลาย		
	 ได้ของทันที	มีของต่อเนื่อง

ต่อผู้ถือหุ้น
	 มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

ต่อพนักงาน
	 ให้ความมั่นคงแก่พนักงาน		มีระบบบริหารจัดการแบบมี
	 ส่วนร่วม	กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	
	 พัฒนาทักษะพนักงาน		พัฒนาความสามารถหลัก		
	 ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร	พัฒนาระบบเครือข่าย

ต่อคู่ค้า
	 ยึดถือความเป็นธรรมต่อคู่ค้า

ต่อสังคม
	 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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ค่านิยม
DCCTTOP

Differentiation		 	 	 การสร้างความแตกต่าง	

Cost Leadership	 	 		 เป็นผู้น�าด้านต้นทุนต�่า	

Continuous Improvement		 การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

Total Management System		 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	

Trustworthy Product Quality	 ความคุ้มค่า	คุ้มราคา	

On Time Delivery 	 	 การส่งมอบสินค้าตรงเวลา	

Profit, People, and Planet		 ก�าไร,	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	

17



แผนภูมิการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จ�ากัด(มหาชน)	/	DCC
ผลติกระเบือ้งเซรามคิ ปพูืน้ และเป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย

กระเบือ้งเซรามคิทัง้หมด รวมทัง้ทีซ่ือ้มาจากบรษิทัยอ่ย

บรษิทั	โรแยล	ซรีามคิ	อตุสาหกรรม	จ�ากดั(มหาชน)	/	RCI
ผลติกระเบือ้งเซรามคิปพูืน้ , บุผนงั ขายสง่ให ้

บมจ. ไดนาสตี ้เซรามคิและตวัแทนจ�าหน่ายอืน่ๆ

(บรษิทัยอ่ยของ DCC ถอืหุน้รอ้ยละ 91.87)

ซื้ออุปกรณ์การปูกระเบื้องจาก
โรงงานในประเทศมาจ�าหน่าย

ขายปลีกผ่านสาขา
ของบริษัท

ขายส่งให้ตัวแทนจ�าหน่าย
ในประเทศ			

ส่งออกต่างประเทศ

บริษัท	ไทล์ท้อป	อินดัสตรี้	จ�ากัด(มหาชน)	/	TTOP
ผลติกระเบือ้งเซรามคิปพูืน้ , บุผนงั และ กาวยาแนว 

ขายสง่ให ้บมจ. ไดนาสตี ้เซรามคิ ทัง้หมด

(บรษิทัยอ่ยของ DCC ถอืหุน้รอ้ยละ 96.83)
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บรษิทั โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล ์จ�ากดั 

/ RABT  (หยดุกจิการ) 

บรษิทัยอ่ยของ RCI ถอืหุน้รอ้ยละ 100



ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

 บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จ�ากัด(มหาชน)	ประกอบ
ธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระเบื้องเซรามิคและ
รับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจาก	บริษัท	 ไทล์ท้อป	อินดัส
ตรี้	 จ�ากัด(มหาชน)	 ในราคาขายส่งมาจัดจ�าหน่าย	 รวม
ทั้งสั่งซื้อ	 กาวยาแนว	 กาวซิเมนต์	 	 และบัวกาบกล้วย		
รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก	 บริษัท	 โรแยล	 ซีรามิค	
อุตสาหกรรม	 จ�ากัด(มหาชน)	 มาจัดจ�าหน่ายผ่านสาขา
ทั่วประเทศของบริษัท	 และส่งไปขายยังต่างประเทศ	 เช่น	
บรูไน	 กัมพูชา	 ลาว	 มาเลเซีย	 มัลดีฟส์มอริเชียส	 เมีย
นมาร์		นิวซีแลนด์	ฟิลิปปินส์	เป็นต้น		

	 บริษัทถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ	 93.39	 และโดย
ชาวต่างประเทศร้อยละ	 6.61	 (ปิดสมุด	 ณ	 วันที่	 30	
ธันวาคม	2563)
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แบรนด์ผลิตภัณฑ์      
 ทัง้น้ีกระเบือ้งทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยผลติ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ 
  ไดนาสตี ้(Dynasty) ไทล ์ทอ้ป (Tiletop) จากวัร ์(Jaguar)  แวล(ูValue) 
  มสัแตง (Mustang)  ไก่ (chicken)   นก (birdie)   เป็ด (ducky)    
  หงส ์(swan)   เอม็ (M)   คอสโม (COSMO)  โรเวอร ์(ROVER)
  มอนเต ้(MONTE)
 ลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 
  กระเบือ้งปพูืน้ (หน่วยเป็นเซนตเิมตร)
   ขนาด 80x80     ขนาด 60x120  
   ขนาด 30x60 (ขดัขอบ) , 30x60 (ดจิติอลขดัขอบ) ขนาด 60x60 , 60x60 (ดจิติอล)   
   ขนาด 30x30 , 30x30 (ดจิติอล)   ขนาด 40x40 , 40x40 (ดจิติอล) 
  กระเบือ้งบุผนงั (หน่วยเป็นเซนตเิมตร)
   ขนาด 20x30 , 20x30 (ดจิติอล)   ขนาด 25x40 , 25x40 (ดจิติอล)
   ขนาด 30x50 , 30x50 (ดจิติอล)
  กาวยาแนว (บรษิทัยอ่ยเป็นผูผ้ลติ) ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้  ทอ้ปสติก๊ (TOP STICK)
 แบรนดผ์ลติภณัฑ ์(สนิคา้ซือ้มาขายไป)
  กาวยาแนว ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ เวเบอร(์WEBER)
  กาวซเิมนต ์ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ ทอ้ปสติก๊ (TOP STICK) , เดฟโก(้DAVCO)
  คิว้กระเบือ้ง ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ ไทยแสตนดารด์ไปป์ (THAI STANDARD PIPE) , โอด ี(OD)
  จมกูบนัได ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ โอด ี(OD)
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
  - รายไดจ้ากการขายกระเบือ้งเซรามคิ ทีผ่ลติ โดยบรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน)
  - รายไดจ้ากการจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิและกาวยาแนวทีซ่ือ้จากบรษิทัยอ่ย (บรษิทั ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี ้
  จ�ากดั(มหาชน)) และ รายไดจ้ากการจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ ทีซ่ือ้จาก บรษิทั โรแยล ซรีามคิ 
  อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) มาจ�าหน่ายต่อใหแ้ก่ลกูคา้โดยบวกก�าไรจากราคาสง่ทีซ่ือ้จากบรษิทัยอ่ยดงักลา่ว
  - รายไดจ้ากการจ�าหน่าย กาวยาแนว กาวซเีมนต ์และบวักาบกลว้ยทีซ่ือ้มาขายไป
  - รายไดอ้ื่น ๆ เชน่ ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น , ดอกเบีย้รบั , ก�าไรจากการขายทรพัยส์นิ, รายไดค้า่เชา่,

  ก�าไรจากการขายเงนิลงทนุทัว่ไป , รายไดค้า่บรกิารระบบ IT  เป็นตน้

โครงสร้างรายได้รวมเปรียบเทียบย้อนหลัง	3	ปี	(ตามงบการเงนิรวม)

ประเภทผลติภณัฑ์ ด�าเนินการโดย
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

จ�าหน่ายในประเทศ

ผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ DCC รวมซือ้จากบรษิทัยอ่ย 7,717 90 7,446 91 7,428 93

จ�าหน่ายกาวยาแนวและอืน่ๆ DCC และ สาขา 486 6 370 4 326 4

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

จ�าหน่ายต่างประเทศ

ผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิ DCC รวมซือ้จากบรษิทัยอ่ย 298 3 302 4 273 3

จ�าหน่ายกาวยาแนวและอืน่ๆ DCC 0 0 0 0 0 0

รวมรายไดต้่างประเทศ 298 3 302 4 273 3

รวมรายไดจ้ากการขายทัง้สิน้ 8,501 99 8,118 99 8,027 100

รายไดอ้ืน่ 88 1 73 1 26 0

รวมรายไดท้ัง้สิน้ 8,589 100 8,191 100 8,053 100



 1 สงิหาคม 2532 วนัเริม่ก่อตัง้

 3 มกราคม 2535 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 9 มนีาคม 2537 จดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชน

 มกราคม 2538 เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 280 ลา้นบาทเรยีกเกบ็เตม็มลูคา่หุน้ละ 10 บาทจ�านวน 272 ลา้นบาท

 ปลายปี 2540 กลุม่ผูถ้อืหุน้และกรรมการของ บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัผูผ้ลติ

   กระเบือ้งเซรามคิชนิดเดยีวกนัและมโีรงงานใกลเ้คยีงกนั ไดป้ระมลูซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 

   จ�านวน 14.9 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 54.82 ของทนุทีช่�าระแลว้ จากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึง่เป็น

   บรษิทัเงนิทนุแหง่หน่ึง และไดป้รบัปรงุเครือ่งจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์

   ใหม้คีณุภาพด ีมสีสีรรสวยงาม รวมทัง้ปรบัเปลีย่นนโยบายดา้นการตลาดโดยเน้นการกระจาย

   สนิคา้สูผู่บ้รโิภคใหม้ากขึน้

 ปลายปี 2543 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุเป็น 408 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นหุน้สามญั 40.8 ลา้นหุน้มลูคา่หุน้

   ละ 10 บาท เพือ่น�าเงนิทนุเพิม่ทนุไปลงทนุขยายก�าลงัการผลติโดยการซือ้หุน้สามญัของ  

   บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน)จากผูถ้อืหุน้เดมิทัง้หมด ท�าใหบ้รษิทัฯ มโีรงงานของ 

   บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้ จ�ากดั(มหาชน) เพิม่ขึน้อกี 1 แหง่ โดยปัจจบุนับรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ราย

   ใหญ่ของ บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 96.83 และ ไดแ้ตกมลูคา่หุน้

   เหลอืหุน้ละ 1.00 บาท จ�านวน 408 ลา้นหุน้  

 ปลายปี 2548 เพือ่ท�าตลาดขายปลกีเองในรปูตลาดนดักระเบือ้งฯ โดยผา่น 3 บรษิทัจดัจ�าหน่าย คอื 

   บรษิทั พคิ แอนด ์เปย ์จ�ากดั บรษิทั เมอืงทอง เซรามคิ จ�ากดั และ บรษิทั เวลิดไ์วด ์เซรามคิ จ�ากดั 

   ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ไปลงทนุถอืหุน้มากกวา่ 97%   ท�าใหบ้รษิทัใกลช้ดิกบัลกูคา้มากขึน้ รูค้วามตอ้งการ

   และแนวทางการเลอืกซือ้กระเบือ้งของลกูคา้ และไดน้�าขอ้มลูมาปรบัปรงุสนิคา้และการบรกิาร ท�าให้

   สามารถขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ 

 กลางปี 2557 บรษิทัไดป้รบัโครงสรา้งองคก์รโดยการรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก บรษิทัจดัจ�าหน่ายทัง้ 3 แหง่ 

   คอื บรษิทั พคิ แอนด ์เปย ์จ�ากดั บรษิทั เมอืงทอง เซรามคิ จ�ากดั และ บรษิทั เวลิดไ์วด ์เซรามคิ 

   จ�ากดั ซึง่บรษิทัไดเ้ขา้ไปลงทนุถอืหุน้มากกวา่ 97% มผีลใหบ้รษิทัเหลอืบรษิทัยอ่ยเพยีง 1 แหง่ 

   คอื บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน)

 ปลายปี 2557 เพือ่เพิม่สภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงจ�านวนและมลูคา่หุน้ (Par Value) โดยแบง่

   เป็นหุน้สามญั 4,080 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท โดยมทีนุจดทะเบยีนเทา่เดมิคอื 408 ลา้นบาท

 กลางปี 2558   บรษิทัไดเ้พิม่ทนุจาก 408 ลา้นบาทเป็น 652.8 ลา้นบาท จากการจา่ยหุน้ปันผลในอตัรา 5 หุน้เดมิ

   ต่อ 3 หุน้ใหม ่ท�าใหม้หีุน้สามญัเพิม่จาก 4,080 ลา้นหุน้เป็น 6,528 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท

 กลางปี 2559 บรษิทัไดล้ดทนุจดทะเบยีน จาก 652,800,000 บาท เหลอื 652,799,395.80 บาท เทา่กบัทนุจด

   ทะเบยีนทีช่�าระแลว้ ของหุน้สามญัจ�านวน 6,527,993,958 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท

 ปี 2560  ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 อนุมตัใิหก้รรมการและผู้

   บรหิารของบรษิทัฯ จ�านวน 5 ทา่น เขา้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ 

   อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) ซึง่เป็นธรุกจิประเภทเดยีวกนั มผีลหลงัผา่นมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

   ประจ�าปี 2560 ของ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) ในวนัที ่28 เมษายน 2560 

   และ อนุมตัใิหท้�าสญัญารบัจา้งบรหิารจดัการธรุกจิ อายสุญัญา 1 ปี (วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 ถงึ วนั

   ที ่1 พฤษภาคม 2561) และไดร้บัการบอกยกเลกิสญัญาดงักลา่ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560  

   และเน่ืองจากมกีรรมการรว่มกนัและมอี�านาจควบคมุในการบรหิารจดัการ จงึตอ้งจดัท�างบการเงนิ  

   รวม โดย เสมอืน บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) เป็นบรษิทัยอ่ยตัง้แต่วนัที ่1 

   เมษายน 2560 เป็นตน้ไป

 

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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 ปี 2561  ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 มมีตอินุมตักิารออก

   และเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (DCC-W1) จ�านวน 

   2,611,197,583 หน่วย เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ใน

   อตัราสว่น 2.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิโดยไมค่ดิมลูคา่ โดยมกี�าหนดการใชส้ทิธิ

   ปีละ 1 ครัง้ คอื วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 และวนัก�าหนดการใชส้ทิธคิรัง้

   สดุทา้ย คอื วนัทีใ่บส�าคญัแสดงสทิธมิอีายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิซึง่จะตรง

   กบัวนัที ่7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณทีีว่นัก�าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยดุท�าการใหเ้ลือ่นวนั

   ก�าหนดการใชส้ทิธดิงักลา่ว เป็นวนัท�าการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัก�าหนดการใชส้ทิธดิงักลา่ว)

   บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเพือ่รองรองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั จาก หุน้สามญั

   จ�านวน 6,527,993,958 หุน้ เป็น จ�านวน 9,139,191,541 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท โดยมทีนุจด

   ทะเบยีนทีช่�าระแลว้ จ�านวน 6,527,993,958 หุน้มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาทเป็นเงนิ 652,799,395.80 บาท

 8 พฤษภาคม 2562 มผีูใ้ชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธใินการใชส้ทิธคิรัง้แรก จ�านวน 703,438,699 หน่วย ซือ้หุน้สามญั

   ของบรษิทัจ�านวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 70,343,870 บาท ท�าใหท้นุ

   ช�าระแลว้ของบรษิทัเพิม่จาก 652,799,396 บาท เป็น 723,143,266 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุ

   ทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้กบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562

 15 ตุลาคม 2562 ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2562  อนุมตัใิห ้DCC เขา้ซือ้

   กจิการของ RCI โดยการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI โดยสมคัรใจ 

   (Voluntary Tender Offer) จากผูถ้อืหุน้ทกุรายของ RCI ระหวา่งวนัที ่18 ตุลาคม 2562 

   ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 รวม 25 วนัท�าการ จ�านวน 578,829,365 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

   93.84 ของหุน้ทีอ่อกและช�าระแลว้ทัง้หมดของ RCI ในราคาเสนอซือ้ 4.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่

   รายการเทา่กบั 2,315.32 ลา้นบาท 

   การเขา้ซือ้กจิการของ RCI ขา้งตน้ มวีตัถุประสงคส์�าคญัเพือ่ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

   เน่ืองจากทัง้บรษิทัฯ และ RCI ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิปพูืน้ และกระเบือ้ง

   บุผนงัชนิดต่าง ๆ ซึง่ปัจจบุนั RCI จ�าหน่ายผลติภณัฑเ์ซรามคิสว่นใหญ่ใหแ้ก่ DCC ในขณะทีท่ ัง้

   บรษิทัฯ และ RCI มกีลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการรว่มกนั ซึง่เป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ และ RCI มี

   โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และโครงสรา้งการจดัการทีซ่�้าซอ้นกนั 

 25 พฤศจกิายน 2562 ผลของการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI ไดจ้�านวน 485,572,024 หุน้ เป็นเงนิ 

   1,942.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 78.72 รวมกบัที ่DCC ถอืไวแ้ลว้จ�านวน 38,010,000 หุน้

   หรอืรอ้ยละ 6.16 ดงันัน้ DCC ถอืหุน้ใน RCI หลงัท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดจ�านวน 

   523,582,024 หุน้ หรอืรอ้ยละ 84.88

 8 พฤษภาคม 2563 มผีูใ้ชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธใินการใชส้ทิธคิรัง้ทีส่อง จ�านวน 967,509,538 หน่วย ซือ้หุน้สามญั 

   ของบรษิทัจ�านวน 967,509,538 หุน้ ราคาตามบญัช ี(Par Value) หุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 

   96,750,953.80 บาท ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของบรษิทัเพิม่จาก 723,143,265.70 บาท 

   เป็น 819,894,219.50 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้กบักระทรวงพาณชิย์

   เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2563 

 31 สงิหาคม 2563 DCC ซือ้หุน้สามญัของ RCI ไดเ้พิม่จ�านวน 43,110,000  หุน้ ในราคา 4.00 บาทต่อหุน้ 

   จากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของ RCI รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 172,440,000 บาท (หนึ่งรอ้ยเจด็สบิสองลา้นสีแ่สน

   สีห่มืน่บาทถว้น) คดิเป็นรอ้ยละ 6.99   การลงทนุซือ้หุน้สามญัขา้งตน้ ท�าให ้DCC มสีดัสว่นใน RCI 

   เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 91.87 จากเดมิทีม่อียูร่อ้ยละ 84.88
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การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญในรอบปี 2563

ส่วนของโรงงาน
การปรบัเปลีย่นสายการผลติ

 บรษิทัฯใหค้วามส�าคญัต่อกระบวนการผลติและตน้ทนุการผลติ ในปี 2563 ทางบรษิทัฯไดเ้ริม่ด�าเนินการใชส้ายการ

ผลติทีไ่ดท้�าการตดิตัง้ใหม ่สง่ผลใหท้างบรษิทัฯมกี�าลงัการผลติกระเบือ้งขนาดใหญ่สงูขึน้ และยงัสง่ผลการประหยดัพลงังานก๊าซ

ธรรมชาตใินสายการผลติใหมน้ี่ เมือ่เทยีบกบัสายการผลติเดมิทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีก่า

การผลติกระเบือ้งเซรามคิขนาดใหญ่

 จากเดมิกระเบือ้งเซรามคิขนาดใหญ่ อาทเิชน่ ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ตอ้งพึง่พาการน�าเขา้จากต่าง

ประเทศเป็นสว่นใหญ่ ทางบรษิทัฯไดม้กีารพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่รองรบัการผลติกระเบือ้งขนาดใหญ่ โดยทาง

บรษิทัฯไดเ้ริม่ผลติและจดัจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิขนาดใหญ่ ในรอบปี 2563 ทีผ่า่นมา

การผลติกระเบือ้งเซรามคิระบบพมิพแ์บบดจิติอล (Digital Printing)

 เพือ่เพิม่ความยดืหยุน่และตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้ ในปี 2563 ทางบรษิทัฯไดด้�าเนินการตดิตัง้

ระบบพมิพล์วดลายแบบดจิติอล (Digital Printing) ครบทกุสายการผลติ โดยปัจจบุนักระเบือ้งทีถ่กูพมิพด์ว้ยระบบดจิติอล เป็นที่

นิยมและใหล้วดลายสมจรงิตามความตอ้งการของลกูคา้

การควบคมุกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ(Automation)

 ทางบรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึความทนัสมยัของเทคโนโลย ีซึง่สามารถชว่ยพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติของทาง

บรษิทัฯได ้ทางบรษิทัฯจงึไดร้เิริม่และพฒันาระบบการควบคมุการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยอีตัโนต ิAutomation เขา้มาชว่ยควบคมุ 

และในปี 2563 ทางบรษิทัฯไดเ้ริม่สายการผลติโดยใชร้ะบบควบคมุอตัโนมตัทิัง้กระบวนการ เขา้มาชว่ยควบคมุในสายการผลติ

ทดลองของทางบรษิทัฯแลว้ ผลส�าเรจ็ของโครงการจะด�าเนินการต่อยอดไปในสายการทีเ่หลอืต่อไป
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ส่วนของส�านักงานใหญ่

การลงทนุซือ้หุน้สามญัเพิม่ ใน บรษิทั โรแยล ซรีามคิ 

อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) (“RCI”) 

 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2563 วนั

ที ่10 สงิหาคม 2563  มมีตใิหล้งทนุซือ้หุน้สามญัในบรษิทั

ยอ่ย   (บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) 

/ RCI) เพิม่ในราคาไมเ่กนิหุน้ละ 4.00 บาท วงเงนิไมเ่กนิ 

180.0 ลา้นบาท โดยมอบอ�านาจให ้ นายรุง่โรจน์ แสง

ศาสตรา ประธานกรรมการ เป็นผูด้�าเนินการในการซือ้

ขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2563 

ในวนัที ่31 สงิหาคม 2563 บรษิทัฯซือ้หุน้สามญัของ RCI 

ไดเ้พิม่จ�านวน 43,110,000  หุน้ ในราคา 4.00 บาทต่อหุน้ 

จากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของ RCI รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 172.44 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.99  การลงทนุซือ้หุน้สามญัขา้ง

ตน้ ท�าใหบ้รษิทัฯ มสีดัสว่นใน RCI เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 

91.87 จากเดมิทีม่อียูร่อ้ยละ 84.88

การออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ(DCC-W1)

 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2561 

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอ

ขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่

1 (DCC-W1) จ�านวน 2,611,197,583 หน่วย เพือ่เสนอ

ขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

ในอตัราสว่น 2.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ

โดยไมค่ดิมลูคา่ โดยมกี�าหนดการใชส้ทิธปีิละ 1 ครัง้ คอื 

วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 และ

วนัก�าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย คอื วนัทีใ่บส�าคญัแสดง

สทิธมิอีายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ

ซึง่จะตรงกบัวนัที ่7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณทีีว่นัก�าหนดการ

ใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท�าการใหเ้ลื่อนวนัก�าหนดการใชส้ทิธดิงั

กลา่ว เป็นวนัท�าการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัก�าหนดการใชส้ทิธดิงั

กลา่ว) 

 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2562  มผีูใ้ชส้ทิธติามใบส�าคญั

แสดงสทิธใินการใชส้ทิธคิรัง้แรก จ�านวน 703,438,699 หน่วย 

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจ�านวน 703,438,699 หุน้ ราคาตามบญัชี

(Par Value) หุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 70,343,869.90 บาท 

ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของบรษิทัเพิม่จาก 652,799,395.80 บาท เป็น

723,143,265.70 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีก

ช�าระแลว้กบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562

 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563  มผีูใ้ชส้ทิธติามใบส�าคญั

แสดงสทิธใินการใชส้ทิธคิรัง้ทีส่อง จ�านวน 967,509,538 หน่วย 

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจ�านวน 967,509,538 หุน้ ราคาตามบญัชี

(Par Value) หุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 96,750,953.80 บาท 

ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของบรษิทัเพิม่จาก 723,143,265.70 บาท เป็น

819,894,219.50 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีก

ช�าระแลว้กบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2563

การพฒันาประสทิธภิาพพนกังานและกระบวนการท�างาน

 บริษัทฯมีเป้าหมายและเน้นเรื่องประสิทธิภาพและ

คณุภาพ โดยใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์น�าเสนอ เพือ่

พฒันาคณุภาพงานใหส้อดคลอ้งในแต่ละหน่วยงาน รวมถงึการ

จดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกในแต่ละสว่นงานตลอด

ทัง้ปี โดยเน้นในดา้นการใชป้ระโยชน์จากซอฟทแ์วรต์่างๆให้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

ส่วนของสาขา

การขยายสาขาและปรบัปรงุภาพลกัษณ์

 บรษิทัฯ ยงัคงมองหาท�าเลเพือ่เพิม่สาขาใหม ่ และยา้ยทีต่ ัง้สาขาใหมเ่พือ่ทดแทนสาขาเดมิทีไ่มส่ามารถต่อสญัญาการ

เชา่พืน้ทีไ่ด ้ เพือ่ใหไ้ดนาสตีค้รอบคลุมพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ และมุง่เน้นการเปลีย่นภาพลกัษณ์ของสาขา แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์

การแพรร่ะบาดโควดิ 19 จงึท�าใหช้ะลอการลงทนุในปี 2563 

พืน้ทีใ่หเ้ชา่และศนูยร์วมวสัดกุ่อสรา้งอยา่งครบวงจร

 ตัง้แต่ปลายปี 2561 บรษิทัไดเ้ดนิหน้าตามแผนงานในการเปิดพืน้ทีใ่นสาขาใหผู้ผ้ลติและน�าเขา้วสัดแุละอุปกรณ์

ก่อสรา้งรายอืน่ๆเชา่ เพือ่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นศนูยร์วมวสัดกุ่อสรา้งอยา่งครบวงจรในในอนาคต  ซึง่ ณ สิน้ปี 2563 น้ี 

บรษิทัฯไดเ้ปิดใหเ้ชา่พืน้ทีไ่ปแลว้ ใน 74 สาขา

การพฒันาซอฟทแ์วร์

 บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส�าคญักบัทกุหน่วยงานในองคก์ร จงึคดิ Application ใหม่ๆ  และพฒันาซอฟทแ์วรเ์ดมิทีม่อียูแ่ลว้

ใหด้ยีิง่ขึน้ เชน่ ซอฟทแ์วรส์�าหรบัดยูอดขายและสนิคา้คงเหลอืหน้ารา้น เพือ่ใหพ้นกังานไดใ้ชซ้อฟทแ์วรเ์หลา่น้ีเป็นเครือ่งมอืใน

การขายและวเิคราะหข์อ้มลู และยงัคงเพือ่ลดขัน้ตอนการท�างาน ลดความซบัซอ้น และเพิม่ประสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง    



สภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน 2563

 ถา้จะพดูถงึสภาพเศรษฐกจิในประเทศไทยในปี 2563 กค็งจะหนีไมพ่น้เรือ่ง

ของ COVID-19 ซึง่สง่ผลกระทบท�าใหเ้งนิสะพดัในประเทศไทยต�่าสดุในรอบ 13 ปี 

GDP ของประเทศไทยทัง้ปีคาดวา่จะตดิลบประมาณ 7.1% (ตวัเลขคาดการณ์จาก 

IMF) เศรษฐกจิในประเทศซบเซาลงอยา่งมาก ท�าใหก้ารแขง่ขนัในธรุกจิเป็นไปอยา่ง

รนุแรง และหลายธรุกจิตอ้งปิดกจิการไป รวมไปถงึรา้นคา้คูค่า้ของบรษิทัฯ หลายแหง่

ทีปิ่ดตวัลง

 อยา่งไรกด็ ี ชว่งตน้ปีทีท่างรฐับาลประกาศลอ็คดาวน์ประเทศ ในสว่นสาขา

ของบรษิทัฯ ถกูจดัวา่เป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ ไมใ่ชศ่นูยก์ารคา้ จงึท�าใหธ้รุกจิเรายงั

สามารถด�าเนินกจิการได ้ และเราไดเ้พิม่มาตรการการควบคมุโรคตามค�าแนะน�าของ

กฎกระทรวงสาธารณสขุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัพนกังานและลกูคา้

ทกุทา่น จงึท�าใหล้กูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารของศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่หนัมาเลอืกชอ่งทาง

ของบรษิทัฯ มากขึน้  ในทางลบผลจากสถานการณ์โรคระบาดน้ี ทางบรษิทัฯ กไ็ดห้ยดุ

การท�าการตลาดเชงิรกุลงไปเชน่กนั ซึง่เป็นผลมาจากมาตรการดงักลา่วของรฐับาล

 ชว่งครึง่ปีหลงั ทางบรษิทัฯ ไดป้รบักลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์โรคระบาดน้ี โดยยงัคงรกัษามาตรฐานการท�าตลาดเชงิรกุ มกีารใชเ้ครือ่ง

มอืสือ่สารในการตดิตามลกูคา้มากขึน้ เชน่ การสง่ขอ้มลูประชาสมัพนัธต์่าง ๆ โดยใช้

ชอ่งทางสนทนาผา่นสือ่โซเชยีลมเีดยี มุง่หวงัผลปิดการขายโดยทีล่กูคา้ไมต่อ้งเดนิ

ทางมาทีส่าขา ซึง่ผลการท�างานเป็นทีน่่าพอใจอยา่งยิง่

 ในดา้นของนโยบายควบคมุคา่ใชจ้า่ย ในปี 2563 ทางบรษิทัฯ  สามารถลด

คา่ใชจ้า่ยลงไดถ้งึ 8.1% เน่ืองมาจากมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของ

พนกังานทกุภาคสว่น การตรวจสอบและควบคมุคา่ใชจ้า่ยในทกุขัน้ตอนการท�างาน 

สิง่ทีเ่ราไดป้ระโยชน์มากทีส่ดุจากการท�างานในลกัษณะของ “New Normal” คอื เรือ่ง

การลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง นอกจากตอ้งพจิารณาวา่สามารถตดิต่อชอ่งทางอืน่ได้

หรอืไม ่ ทกุครัง้ก่อนทีพ่นกังานขบัรถจะออกจากสาขาตอ้งมกีารวางแผนเสน้ทางให้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

 ในดา้นของผลติภณัฑ ์ ทางบรษิทัฯไดพ้ฒันาสนิคา้ใหมเ่พือ่เจาะตลาดกลุม่

บนมากขึน้ โดยไดผ้ลติกระเบือ้งขนาดใหญ่ 60x120, 80x80 และ 30x50 ซึง่ชอ่ง

ทางในการจ�าหน่ายยงัคงใชส้าขาของบรษิทัฯ ทัง้ 201 สาขา ทีส่ามารถกระจายสนิคา้

ไดค้รอบคลุมทัว่ประเทศในเวลารวดเรว็ ส�าหรบัราคาขายของสนิคา้ใหมน้ี่ สว่นใหญ่จะ

อยูใ่นชว่งราคา 200-400 บาท ต่อตารางเมตร ซึง่สามารถท�าใหร้าคาเฉลีย่ของบรษิทัฯ 

ดขีึน้ ยอดขายของสนิคา้เหลา่น้ีเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองและเรายงัคงจะพฒันาขนาดอืน่ ๆ

ต่อในปี 2564 เพือ่ใหค้รอบคลุมตลาดทกุการใชง้าน และทกุระดบั
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 ดว้ยศกัยภาพของชอ่งทางขายของทางบรษิทัฯ ทีค่รอบคลุมทัง้ประเทศ การควบคมุ

ดแูลคา่ใชจ้า่ย ประกอบกบักลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัสภาพตลาด และผลติภณัฑใ์หม ่จงึสง่ผลท�าให้

บรษิทัฯ สามารถรกัษายอดขายสงูขึน้กวา่ปีทีแ่ลว้ อกีทัง้ยงับรหิารจดัการใหอ้ตัราก�าไรสทุธสิงูขึน้

มากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์อกีดว้ย

ยอดขายแบง่ตามธรุกจิกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั ในกลุม่เซรามคิ ในรอบ 3 ปี  (ลา้นบาท)

บรษิทั

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

%เพิม่(ลด)

จากปีก่อน

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

%เพิม่(ลด)

จากปีก่อน

ยอดขาย

(ลา้นบาท)

%เพิม่(ลด)

จากปีก่อน

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%

% สดัสว่นยอดขาย (Market Share) แบง่ตามธรุกจิกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั ในกลุม่เซรามคิ 

ในรอบ 3 ปี                         

บรษิทั ปี 2563- (%) ปี 2562-(%) ปี 2561-(%)

DCC 39 36 32

RCI 5 5 5

UMI 10 10 10

COTTO 46 49 53

รวม 100 100 100

                        

ทีม่า : ขอ้มลูผลการด�าเนินงานประจ�าปี จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย                  

DCC = บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 

 TGCI = บมจ.ไทย-เยอรมนั เซรามคิ อนิดสัทรี,่  

 UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม,  

 COTTO = บมจ.เอสซจี ี เซรามกิส ์ (ประกอบดว้ย 1.บรษิทัเซรามคิอุตสาหกรรมไทย จ�ากดั 

2. บรษิทัเจมาโก จ�ากดั 3.บรษิทัเดอะ สยาม เซรามคิ กรุป๊ อนิดสัทรีส่ ์ จ�ากดั 4. บรษิทัโสสโุก้

แอนด ์กรุป๊ (2008) จ�ากดั และ 5.บรษิทัไทย-เยอรมนั เซรามคิ อนิดสัทรี ่จ�ากดั (มหาชน) : บรษิทัเอสซจี ี

เซรามกิส ์จ�ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เกดิจากการรวมธรุกจิโดยวธิกีารควบบรษิทั ซึง่เป็นการรวมธรุกจิที่

ผลติและจดัจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามกิในประเทศไทยภายใตก้ลุม่บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จ�ากดั (มหาชน) 

จ�านวน 5 บรษิทั เพือ่จดัโครงสรา้งองคก์รใหม้คีวามเหมาะสมและเพิม่ประสทิธภิาพของการท�างานรว่ม

กนัในแต่ละบรษิทั รวมทัง้รองรบัการขยายตวัของธรุกจิเซรามกิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัมี

การจดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยและได้รบัอนุมตัิเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 (วนัควบบรษิทั)



ในปี	2564	บริษัทฯ	วางเป้าหมายในการด�าเนินงาน	3	ส่วนใหญ่ๆ		ดังนี้

	 1.เพิ่มสัดส่วนยอดขาย		พัฒนากระเบื้องปูพื้นขนาดใหม่	คือ	กระเบื้องปูพื้น
ขนาด	60x120	ซม.	และ		80x80	ซม.	ต่อเนื่องจากปี	2563	ซึ่งสามารถแข่งขันด้าน
ราคากับกระเบื้องน�าเข้าจากจีนได้ในราคาที่ถูกกว่า	

	 2.ลดงบประมาณรายจ่ายลงทุน	 โดยยังไม่มีการลงทุนเพิ่มในการสร้าง
สาขาใหม่	 เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ	 โดยเน้นพัฒนาสาขาที่ก�าลัง
ก่อสร้างและมีอยู่ในปัจจุบัน	ต่อเนื่องจากปี	2563	เพิ่มลูกค้าพื้นที่ให้เช่า		เพื่อให้เป็น
จุดศูนย์กลางในการบริการลูกค้า	 แผนการปรับปรุงภาพลักษณ์จึงยังเป็นหนึ่งใน
แผนงานที่ส�าคัญ	 โดยจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสาขา	 ปรับพื้นที่ให้โล่งสะดวก
สบาย	 มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง	 ทันสมัยดึงดูดลูกค้า	 รวมถึงติดเครื่องปรับ
อากาศในบางสาขา	 ท�าให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถใช้เวลาเลือกซื้อของได้
นานและสะดวกสบายมากขึ้น

	 3.พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานทุกระดับ	 	 ต่อเนื่องจากปี	
2563	ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้	การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี	คนเก่ง	
กระตุ้นให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ		
รวมถึงการเรียนความรู ้ ใหม่เพื่อให้ปรับตัวทันกับแนวโน้มการด�าเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป	 	 	 โดยบริษัทจัดการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ	 ตั้งแต่
พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท	 เบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่	 ให้มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท	วัฒนธรรม
องค์กรและข้อมูลในการท�างานเบื้องต้น	รับทราบระเบียบต่างๆ	เพื่อการอยู่ร่วมกัน	
เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการท�างาน	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพการท�างานขององค์กรโดยรวม

“แผนงานและ
 กลยุทธ์ในปี 2564”
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1.ความเสีย่งดา้นธรุกจิ

 บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) มจีดุมุง่หมาย

หลกัทีจ่ะเตบิโตไปกบัการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื และตระหนกั

ถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินธุรกจิของ

บรษิทั บรษิทัฯไดก้�าหนดนโยบายและวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังาน

ทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้

สอดคลอ้งและสามารถสนับสนุนการด�าเนินธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะ

สมและมปีระสทิธภิาพ

 ในปัจจบุนัและชว่งรอบปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯมคีวามเสีย่ง

ในการด�าเนินธรุกจิทีเ่ปลีย่นไป โดยเฉพาะสภาวะการณ์การ

ระบาดของเชือ้ไวรสัทัว่โลก สง่ผลใหธ้รุกจิและสภาวะเศรษฐกจิทัว่

โลกและในประเทศไทยถดถอย ตลาดวสัดกุ่อสรา้งเป็นหน่ึงในภาค

ธรุกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสภาวะการณ์ครัง้น้ีดว้ย ในการตอบ

สนองต่อความเสีย่งเหลา่น้ี บรษิทัฯไดมุ้ง่เน้นและมุง่มัน่ทีจ่ะขยาย

ตลาด ปรบัปรงุ และพฒันาผลติภณัฑ ์ ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด โดยเน้นย�า้ใหผ้ลติภณัฑข์องทางบรษิทั

ครอบคลุมทกุกลุม่เป้าหมาย นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัคงมคีวามมุง่

มัน่ต่อสงัคม ผา่นการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่กีารน�าเทคโนโลยทีีท่นั

สมยัและประหยดัพลงังาน โดยปัจจบุนั บรษิทัฯไดเ้พิม่ความหลาก

หลายของผลติภณัฑ ์ อาทเิชน่ กระเบือ้งเซรามคิประเภทกนัลืน่ 

เพือ่ตอบสนองสงัคมผูส้งูอาย ุ และความปลอดภยั กระเบือ้ง

เซรามคิขนาดใหญ่ เพือ่เพิม่ชอ่งทางและเป็นทางเลอืกใหล้กูคา้

เลอืกทดแทนกระเบือ้งน�าเขา้จากต่างประเทศ ขณะเดยีวกนัทาง

บรษิัทยงัได้มกีารมุ่งเน้นไปที่การพฒันาผลิตภาพและขดีความ

สามารถของพนกังานภายในบรษิทั เพือ่รกัษาระดบัตน้ทนุการ

ผลติใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อกีดว้ย

2.ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม

 บริษัทฯได้มุ่งเน้นในการบริหารจัดการของเสียใน

กระบวนการผลติ ดว้ยแนวคดิ 3R คอื การใชซ้�้า Reuse การลด

การใช ้ Reduce และ การน�ากลบัมาใชใ้หม ่ Recycle เพือ่ลดการ

ทิ้งเศษวสัดุออกสู่ภายนอกและลดค่าใชจ้่ายในการก�าจดัของเสยี 

อีกทัง้ทางบรษิัทมกีารปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้

พลงังาน โดยเฉพาะการใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตเิพือ่ลดภาวะ

ก๊าซเรอืนกระจก และปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดฝุ่ นละออง 

ตลอดจนก�าหนดใหม้กีารตรวจวดัสิง่แวดลอ้มภายในบรเิวณพืน้ที่

การผลติ โดยมผีลการตรวจสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานไมส่ง่ผลกระ

ทบหรือท�าลายสภาพแวดล้อมของชุมชนและเป็นไปตามที่

กฎหมายก�าหนด
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3.ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

 ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ดา้น

การผลติและผลติภณัฑ ์ เป็นหน่ึงในความเสีย่งในการด�าเนิน

งานของบรษิทั การวจิยัและพฒันาของทางบรษิทัจงึเป็นกระ

บวนการทีท่างบรษิทัฯใหค้วามส�าคญัอย่างต่อเน่ืองตลอดมา 

โดยบรษิทัฯไดว้จิยั ตดิตาม ทดลอง และพฒันาผลติภณัฑ์

หรอืกระบวนการผลติทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ

ลดการใชพ้ลงังาน และก่อใหเ้กดิผลติภาพสงูสดุ บรษิทัเชือ่

มัน่วา่ทางบรษิทัฯ มกีระบวนการผลติทีส่รา้งสรรคแ์ละสามารถ

แขง่ขนัอยูใ่นอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งยัง่ยนื

4.ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน

 4.1 ความเสีย่งดา้นความต่อเน่ืองของวตัถุดบิ

 วตัถุดบิหลกัของกระบวนการผลติกระเบือ้งเซรามคิ 

ประกอบดว้ย ดนิ หนิ แร ่สารเคลอืบ และน�้า ซึง่มคีวามเสืย่ง

ในเรื่องการขาดแคลนและราคาวตัถุดบิที่อาจปรบัตวัสูงขึน้ 

บรษิทัฯไดม้กีารจดัการบรหิารความเสีย่ง โดยก�าหนด

นโยบายเชงิกลยทุธใ์หม้แีหลง่วตัถุดบิจากหลายแหลง่ และ

วตัถุดบิทกุชนิดตอ้งมแีหลง่ส�ารอง มกีารบรหิารการจดัสง่ 

การจดัเกบ็ และพฒันาสตูรการผลติเพือ่ลดความเสีย่งดา้น

การขาดแคลนวตัถุดบิ อกีทัง้ยงัใหค้วามรว่มมอืกบัคูค่า้เพือ่

ส�ารวจ ปรบัปรงุ และคาดการณ์ปรมิาณวตัถุดบิส�ารองส�าหรบั

กระบวนการผลติกระเบือ้งเซรามคิ

 4.2 ความเสีย่งดา้นบุคลากร

เน่ืองจากปัจจุบนัมคีวามต้องการบุคลากรที่มทีกัษะในการ

ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมมสีงู และในสถานณะการณ์

โรคไวรสัระบาด บรษิทัฯจงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัการขาดแคลน

แรงงานและการปรบัอตัราคา่จา้ง ซึง่อาจสง่ผลใหก้�าลงั

ผลติลดลงและตน้ทนุทางดา้นบุคลากรสงูขึน้ ทางบรษิทั

ไดม้กีารบรหิารจดัการ การพฒันา การรกัษาบุคลากร 

และใหค้วามส�าคญัในการดูแลบุคลากรใหม้สีุขภาพแขง็

แรง มสีวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็น

ธรรม อกีทัง้บรษิทัฯยงัไดพ้ฒันากระบวนการใหเ้ป็น

แบบระบบอตัโนมตั ิ เพือ่ลดจดุเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

อุบตัเิหตุ และทดแทนต�าแหน่งบุคลากรในจดุทีม่งีาน

หนกัและไมเ่หมาะส�าหรบัใชแ้รงงานคน

5.ความเสีย่งดา้นการเงนิ

 5.1 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง

เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าทางบรษิทัฯมสีภาพคล่องที่เพยีงพอ 

ทางบรษิทัฯไดม้กีารตดิตามและประเมนิสภาพคลอ่งของ

บรษิทัฯอยา่งต่อเน่ือง เพือ่จดัเตรยีมวงเงนิสนิเชือ่จาก

สถาบนัการเงนิและรกัษาระดบัเงนิส�ารองใหเ้พยีงพอต่อ

การด�าเนินธรุกจิ และป้องกนัความเสีย่งจากความ

ผนัผวนของกระแสเงนิสดทีอ่าจเกดิขึน้

 5.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ

เพือ่เป็นการลดความเสีย่งของทางบรษิทั ทางบรษิทัฯได้

มกีารบรหิารจดัการและควบคุมความเสี่ยงของลูกหน้ี

การคา้ของบรษิทั โดยใหม้กีารควบคมุ ด�าเนินการ และ

ใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิต่างๆ อาทเิชน่ การวางหนงัสอื

ค�า้ประกนัจากสถาบนัการเงนิ การประเมนิความน่าเชือ่

ถอืของลกูหน้ี การตัง้วงเงนิควบคมุดา้นเครดติของลกู

หน้ี เป็นตน้

การท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการท�าวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการการผลิต เพิ่มมูลค่า

สินค้า และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�านวนทั้งสิ้น 

855,200 บาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการทดลองและวิจัย ผลความส�าเร็จของ

การวิจัยและพัฒนา ท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และเพิ่ม

ผลิตภาพทางด้านการผลิตในรอบปีที่ผ่านมา
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ชือ่บรษิทั    บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน)

เลขทะเบยีน   ทะเบยีนเลขที ่0107537000742 (เดมิเลขที ่บมจ. 321)  

วนัก่อตัง้บรษิทั   วนัที ่1 สงิหาคม 2532

วนัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์   วนัที ่3 มกราคม 2535 โดยใชช้ือ่ยอ่ DCC อยูใ่นหมวดวสัดกุ่อสรา้ง

ทนุจดทะเบยีน   913,919,154.10 บาท 

    (เกา้รอ้ยสบิสามลา้นเกา้แสนหน่ึงหมืน่เกา้พนัหน่ึงรอ้ยหา้สบิสีบ่าทสบิสตางค)์ 

    แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 9,139,191,541 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท

ทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแลว้ 819,894,219.50 บาท 

    (แปดรอ้ยสบิเกา้ลา้นแปดแสนเกา้หมืน่สีพ่นัสองรอ้ยสบิเกา้บาทหา้สบิสตางค)์ 

    ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ�านวน 8,198,942,195 หุน้ 

    มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท

ประกอบธรุกจิหลกัประเภท  เป็นผูผ้ลติ และจ�าหน่ายกระเบือ้งเซรามคิปพูืน้และบุผนงั และรบัซือ้กระเบือ้ง

    เซรามคิปพูืน้และบุผนงัและกาวยาแนวทัง้หมดจากโรงงานผลติ 

    บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัยอ่ย) รวมทัง้ซือ้กระเบือ้ง

    เซรามคิปพูืน้และบุผนงัอกีสว่นหน่ึง จาก โรงงานผลติ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ 

    อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) (บรษิทัยอ่ย)

    นอกจากนัน้ยงัซือ้ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระเบือ้งเซรามคิ 

    เชน่ กาวยาแนว กาวซเีมนต ์บวักาบกลว้ย เป็นตน้ จากผูค้า้รายอืน่มาจ�าหน่าย   

ส�านกังานใหญ่ของบรษิทั  เลขที ่37/7 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 

    กทม. 10310   โทรศพัท ์02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17

    http://www.dynastyceramic.com

โรงงานของบรษิทัใหญ่  เลขที ่54/8 หมูท่ี ่3 ถนนสวุรรณศร ต�าบลโคกแย ้อ�าเภอหนองแค

    จงัหวดัสระบุร ี18230 โทรศพัท ์036-305914-9 โทรสาร 036-263663

ข้อมูลบริษัท
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บรษิทัยอ่ย   

 1. บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน) โรงงานผลติกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั  

  ส�านกังานใหญ่ เลขที ่37/7 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10310   

  โทรศพัท ์02-276-9275-81 โทรสาร 02-276-0313-17

  โรงงาน เลขที ่3/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลหนองไขน่�้า อ�าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ี18140

  โทรศพัท ์036-371815 โทรสาร 036-371111

 2. บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) โรงงานผลติกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั  

  ส�านกังานใหญ่ อาคารบรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ  เลขที ่37/7 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั 

  แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

  โทรศพัท ์0-2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9

  โรงงาน เลขที ่54/7 หมูท่ี ่3 ถนนสวุรรณศร ต�าบลโคกแย ้อ�าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ี18230 

  โทรศพัท ์ 0-3630-5249 , 03630-5979-81 โทรสาร  0-3630-5988

นายทะเบยีน   บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั

    93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

    โทรศพัท ์: 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991 

     Website: http://www.set.or.th/tsd

     E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผูต้รวจสอบบญัช ี                  บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ�ากดั 

    72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรงุ

    แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500

    Tel. 0-2105-4661 Fax. 0-2026-3760 http://www.karinaudit.co.th/

เลขานุการบรษิทั   นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา

    โทรศพัท ์02-276-9275-81 ต่อ 403 โทรสาร 02-276-0313-17 

    E-mail: Cattleya.sa@dynastyceramic.com

“ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัเพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัที่

แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรอื  www.dynastyceramic.com ”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้  

 คณะกรรมการบรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน 

ก�ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตังิานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบยีบ ค�าสัง่ การสอบทานรายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผล

ประโยชน์การสง่เสรมิใหม้กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการพจิารณาเสนอแต่งตัง้ และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  โดยม ีดงัน้ี 

ชือ่-สกุล ต�าแหน่ง การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 (ครัง้)

1.      พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2.      นายสรุศกัดิ ์ โกสยิะจนิดา กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  4/4

3.      นายศริพิงษ ์ทณิรตัน์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  4/4

4.      นายทศพร  บรรยงคเ์วทย์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  4/4

 * กรรมการล�าดบัที ่3 : เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอื

ของงบการเงนิ

 เพือ่ใหบ้รรลุถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงักลา่วขา้งตน้ ในปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ประชมุอยา่ง

สม�่าเสมอครบทกุทา่น  จ�านวน 4 ครัง้ และเพือ่ใหก้ารก�ากบัดแูลงานตรวจสอบใหม้คีวามเทีย่งธรรมและเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ี  ซึง่ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็วา่ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งด ีรวมทัง้

มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชอียา่งเหมาะสม  อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสใหผู้ต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี

สามารถเขา้พบเพือ่ปรกึษาหารอืไดต้ลอดเวลา ซึง่สรปุสาระส�าคญัในการประชมุได ้ดงัน้ี

 1. การสอบทานงบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมรายไตรมาสและประจ�าปี 2563

 โดยมกีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภายใน  ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละฝ่ายจดัการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

พจิารณาสอบทานขอ้มลู หลกัฐาน และระบบบญัชรีวมทัง้ไดซ้กัถามและไดร้บัค�าชีแ้จงเป็นทีพ่อใจในรายการทีเ่ป็นสาระส�าคญั 

เพื่อใหไ้ดง้บการเงนิทีน่่าเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีห่งประเทศไทยทีอ่อกตามพระราช

บญัญตักิารบญัชแีละมกีารเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิ สง่ผล

ใหผู้ส้อบบญัชแีสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขในงบการเงนิของบรษิทั และงบการเงนิรวม

 เมือ่สอบทานเป็นทีพ่อใจแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อรายงานของผูส้อบบญัชงีบการเงนิ

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมดงักล่าวเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัก่ิอน

น�าเสนอขออนุมตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป

 2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายในตามแนวคดิของ COSO (The Com-

mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ทีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่และระบบงานคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการ

บนัทกึขอ้มูลทางการเงนิและการปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบรหิารทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิานตามขอ้

ก�าหนดการควบคุมภายในและอ�านาจหน้าทีด่�าเนินการของบรษิทัมคีวามเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและระบบงาน

คอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนินงานตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ ซึง่สอดคลอ้งกบัการประเมนิของผูส้อบ

บญัชทีีไ่มไ่ดต้ัง้ขอ้สงัเกตทีเ่ป็นสาระส�าคญัในระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

 3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผนพบว่าผลการปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายใน

ดา้น การพฒันางานใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว ้ คอื การตรวจสอบอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ในองคก์รตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสามารถ ก�าหนด กลยทุธแ์ละวางแผนไดส้�าเรจ็ตามเป้าหมายเป็นสว่นใหญ่ซึง่พจิารณาไดจ้ากสรปุ

ผลการตรวจสอบรายไตรมาสทีม่กีารเสนอสิง่ทีต่รวจพบและมคีวามเหน็ร่วมกนักบัหน่วยงานรบัตรวจในการก�าหนดมาตรการ

แกไ้ขตดิตามผลท�าใหห้น่วยงานปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้
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  4. การสอบทานการปฏบิตังิานตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานกบัหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่หน่วยงานไดม้กีาร

ปฏบิตั ิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่�าหนดไวเ้ป็นทีน่่าพอใจ ในกรณทีีม่กีารปฏบิตัติ่างไปบา้งกจ็ะมกีารตดิตาม

ใหแ้กไ้ขโดยเรว็  นอกจากน้ียงัไดม้วีาระในการพจิารณาการเปลีย่นแปลงกฎหมาย มาตรฐานบญัช ีและเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด�าเนินงานของบรษิัทในแต่ละไตรมาสเพื่อให้มกีารศึกษาและให้ความเห็นต่อการก�าหนดแนวปฏิบตัิของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการด�าเนินงานอยา่งเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทั

 5. การประเมนิการบรหิารความเสีย่ง

 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานการประเมนิการบรหิารความเสีย่งของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพบ

วา่มกีารปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดในการบรหิารความเสีย่ง มกีารควบคมุและตดิตามและมกีารจดัการความเสีย่งโดยเฉพาะ

ความเสีย่งทีเ่ป็นสาระส�าคญัใหล้ดลงเป็นทีย่อมรบัได ้  ซึง่เหน็ไดจ้ากผลการบรหิารจดัการงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กระชบั 

รวดเรว็ ลดระยะเวลาในการท�างาน  โดยปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญัๆไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ�าปีแลว้ 

 6. การสอบทานรายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย เป็นประจ�าทกุไตรมาส โดยยดึหลกัความระมดัระวงั  ความสมเหตุสมผล และค�านึง

ถงึประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยก�าหนด ซึง่ไดเ้ปิดเผยรายการดงักลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิไวอ้ยา่งเพยีงพอแลว้

 7. การสง่เสรมิใหม้กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการบรหิารงานโดยยดึหลกัในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและตรวจสอบ

ไดอ้ยา่งมจีรยิธรรม อกีทัง้ยงัมชีอ่งทางการรอ้งเรยีนทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณ โดยเฉพาะใน

เรือ่งการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  และไดผ้า่นการรบัรองการต่ออายกุารเป็นสมาชกิรอบทีส่องแลว้ (ปี 2562-ปี 2565) จากคณะ

กรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) ทัง้ยงัมกีารเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานซึง่สง่ผลใหง้านตรวจสอบภายในมกีารพฒันาเชงิป้องกนัมากขึน้ และในปี 2563 บรษิทัไดก้�าหนด

นโยบายการก�ากบักจิการตามหลกั CG Code 2017 เพือ่เป็นแนวทางในการปฎบิตัิ

 8. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ�าปี 2564

 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาเสนอผูส้อบบญัชรีายปัจจบุนั ซึง่พจิารณาตามคณุสมบตัแิละประสบการณ์

แลว้เหน็วา่มคีวามเหมาะสม จงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบเสนอ บรษิทั กรนิทรอ์อดทิ จ�ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญั อนุมตัแิต่งตัง้และก�าหนดคา่

ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2564 

 และจากการประเมนิผลใน “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ�าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถปฏบิตัไิดต้ามทีก่ฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

 ในรอบปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีโ่ปรง่ใส ครอบคลุม

การปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่ง ทีช่ว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การปฏบิตังิานของบรษิทัฯ  ด�าเนินงานโดยมรีะบบการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี   มรีะบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้ รวมทัง้ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน)

พลเอก

(ยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ 2564



รายงานคณะกรรมการบริหารและก�ากับดูแลกิจการ
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้

 บรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และจรยิธรรมธรุกจิ เพือ่

ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานของบรษิทัใหเ้กดิความโปรง่ใส ่ เพิม่ความน่าเชือ่ถอื และมกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื คณะ

กรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก�ากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษรสอดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท�าหน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการก�ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์�าหนด

 ส�าหรบัปี 2563 คณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ มกีารประชมุรวม  2 ครัง้ เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ที่

เป็นการสนบัสนุนและสง่เสรมิใหบ้รษิทัมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยสามารถสรปุสาระส�าคญั ไดด้งัน้ี

  1.พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานและการด�าเนินกจิกรรมสง่เสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ใหห้ลกั

  การก�ากบัดแูลกจิการมผีลทางปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองและเป็นวฒันธรรมขององคก์ร เชน่ 

   - ก�าหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระและเลอืกตัง้กรรมการเป็นการลว่ง

   หน้า ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2564

   - ดแูลและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิตนเอง ตามแบบประเมนิตนเอง 

   เรือ่ง การปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Self Assessment)

   - ดแูลและสง่เสรมิใหด้�าเนินงานตามแนวนโยบายการต่อตา้นคอรปัชัน่ทีก่�าหนด

  2.ดแูลการปฏบิตัติามแนวนโยบายและแผนงานการด�าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม

  และสิง่แวดลอ้ม

  3.ทบทวนพรอ้มทัง้สือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ขอ้บงัคบัคณะกรรม

  การจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิและจรรยาบรรณพนกังาน เพือ่ใหเ้ป็นปัจจบุนัและสอดคลอ้งกบัแนว

  ปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล

 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิคณุภาพในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2563 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อยู่

ในระดบั “ดเียีย่ม” และไดร้บัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการในปี 2563 อยูใ่นเกณฑ ์ “ดมีาก” (4 ดาว) บรษิทัไดใ้หค้วาม

ส�าคญัดา้นการก�ากบัดแูลกจิการและมุง่มัน่ ทุม่เท อุตสาหะในการยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งต่อ

เน่ือง

           

           (นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา)

               ประธานคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้

 คณะกรรมการบรษิทั ของ บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมี

บทบาท หน้าทีก่�ากบัดแูลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งครบถว้นในทกุๆ กจิกรรมหลกั โดยมกีารพจิารณา

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมทัง้มกีารพจิารณาก�าหนดแผนงานเพือ่ลดหรอืรองรบัผลกระทบจากความเสีย่งทีเ่ชือ่มโยงกนัของ

ธรุกจิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ มกีารด�าเนินการอยา่งมปีระสทิธผิลและต่อเน่ืองเป็นกจิการทีม่คีวาม

ยัง่ยนื

 ในรอบปี 2563 มกีารประชมุการบรหิารความเสีย่งรวม 2 ครัง้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมภีาระความรบัผดิชอบ

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหท้�าหน้าทีค่วบคมุ ดแูลและกลัน่กรองนโยบายการความบรหิารความเสีย่งใน

ดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิธรุกจิ ทัง้ในสว่นของความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นการ

ตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั 

รวมถงึการจดัหาเครือ่งมอืหรอืมาตรการอืน่ๆ ทีใ่ชส้�าหรบัวดัและประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสม เพือ่ใหค้วาม

เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในการด�าเนินธรุกจิลดลงมาอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ และยงัรวมถงึการประเมนิปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่

อาจมผีลกระทบกบัธรุกจิของบรษิทัอยา่งมนียัส�าคญั ทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารพจิารณาทบทวนนโยบาย  

และแนวทางการความบรหิารความเสีย่งอยา่งสม�่าเสมอ 

 ในปี 2563 ทีผ่า่นมา เกดิภาวะโรคระบาดโควดิ-19 เศรษฐกจิของประเทศอยูใ่นภาวะชะลอตวัทัง้จากปัจจยัภายใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ลว้นแต่สง่ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นวงกวา้ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึได้

เฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งอยา่งครอบคลุมในทกุมติ ิ เพือ่ให้

บรษิทัฯสามารถด�าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีว่างไวภ้ายใตส้ถานการณ์ดงักลา่ว อนัจะท�า

ใหบ้รษิทัฯสามารถด�าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งมัน่คงและเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

                          

(นายจารวุตัร   ไตรถวลิ)

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

   



รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้

 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย นายรุง่โรจน์ แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน  นายมนตร์กั แสงศาสตรา นายมารตุ แสงศาสตรา และนายจารวุตัร ไตรถวลิ เป็นกรรมการ ในปี 

2563 ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุรวม 2 ครัง้ และกรรมการทกุทา่นเขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้ เพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ ซึง่คณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานผลการประชมุพรอ้มความเหน็ และขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพือ่

พจิารณาอยา่งสม�่าเสมอ โดยมเีรือ่งส�าคญัทีพ่จิารณาสรปุไดด้งัน้ี

  - พจิารณาบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

  พจิารณาการสรรหา และคดัเลอืกบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้

  อนุกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ ซึง่ไดพ้จิารณาสรรหาจากบุคคลทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ครบถว้น

  ตามขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

  ประเทศไทย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก�าหนด โดยค�านึงถงึคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความรู้

  ความสามารถ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชมุผู้

  ถอืหุน้ (กรณสีรรหากรรมการบรษิทัฯ) เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป โดยกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่ม

  และงดออกเสยีงในเรือ่งดงักลา่ว

  - พจิารณาก�าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

  พจิารณาก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการทีม่ ี

  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ แต่ละคน อยูใ่นระดบั

  เดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจงูใจ และรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุภาพใน

  การปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั โดยน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ

  - ก�าหนดอตัราการขึน้เงนิเดอืน และนโยบายการจา่ยเงนิรางวลัประจ�าปี

  พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการก�าหนดอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ�าปี 2564 และนโยบายการจา่ยเงนิรางวลั

  ประจ�าปี 2563 ใหอ้ยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทั 

  - การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

  จดัใหม้กีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยโดยรวม(ทัง้คณะ)

  และรายบุคคล เป็นประจ�าทกุปี 

 ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบ โปรง่ใส 

เทีย่งธรรม และเป็นอสิระ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยค�านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ

ฝ่ายเป็นส�าคญั

                                                                                              

(นายรุง่โรจน์   แสงศาสตรา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดคา่ตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม ของ บรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ 

จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทัยอ่ย ซึง่จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยไดม้กีารพจิารณานโยบายการบญัชทีีเ่หมาะ

สมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและหลกัการประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท�างบการ

เงนิ รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัอยา่งเพยีงพอและโปรง่ใสในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื

หุน้และนกัลงทนุทัว่ไป

 คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายในเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่มกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชอียา่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ 

ตลอดจนป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมนียัส�าคญั

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ เป็นผูด้แูลรบัผดิ

ชอบการสอบทานนโยบายการบญัช ี และรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ การสอบทานระบบการควบคมุ

ภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงระหวา่งกนั

อยา่งครบถว้นเพยีงพอ และเหมาะสม โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการตรวจ

สอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ�าปีแลว้ 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยรวมอยูใ่น

ระดบัทีน่่าพอใจและสามารถสรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

                     (นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา)

       ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร



โครงสร้างการถือหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรกและสดัสว่นการถอืหุน้ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี

ล�าดบัที่ รายชือ่ผูถ้อืหุน้
% ของการถอืหุน้

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.62 30 ธ.ค.63

1 นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา 24.510 22.126 19.515

2 นายมนตร์กั  แสงศาสตรา 7.353 8.435 11.282

3 นายมารตุ  แสงศาสตรา 7.353 8.435 11.282

4 นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากุล 5.069 5.684 6.056

5 นายนครนิทร ์ แสงศาสตรา na 2.313 3.332

6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ�ากดั na na 2.962

7 นางสาวสภุาณ ี ทองเปลา่ศรี 2.959 2.660 2.657

8 นางสาวรสสคุนธ ์วชัรสรุงัค์ na na 2.356

9 นายวบิลูย ์วชัรสรุงัค์ na na 2.310

10 นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา 2.696 2.531 2.232

รวมผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก 49.940 52.184 63.984

จ�านวนหุน้สามญัรวมทัง้สิน้ (หุน้) 6,527,993,958 7,231,432,657 8,198,942,195

ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้ของบรษิทั (บาท) 652,799,395.80 723,143,265.70 819,894,219.50

ทนุจดทะเบยีน (บาท) 913,919,154.10 913,919,154.10 913,919,154.10

ราคาตามบญัช ี(บาทต่อหุน้) 0.10 0.10 0.10

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563

 - ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลในประเทศ จ�านวน  50  ราย  ถอืหุน้จ�านวน 526,919,136 หุน้ หรอืรอ้ยละ 6.43

 - ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของนิตบิุคคลในประเทศ คอื บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ�ากดั ถอืหุน้จ�านวน 242,861,033 หุน้ 

 หรอืรอ้ยละ 2.96

 - ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลต่างประเทศ จ�านวน  52  ราย  ถอืหุน้จ�านวน 541,845,199 หรอืรอ้ยละ 6.61

 - ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของนิตบิุคคลต่างประเทศ คอื BBHISL NOMINEES LIMITED ถอืหุน้จ�านวน 146,235,200 หุน้ 

 หรอืรอ้ยละ 1.78



41

 รายชือ่ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) ครัง้ที ่1 (DCC-W1) 10 

อนัดบัแรก (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563) คงเหลอื 940,238,427 หน่วย

ล�าดบัที่ รายชือ่ผูถ้อืหุน้
% ของการถอื

ใบส�าคญัแสดงสทิธิ

1 นายกนัตธ์วชั วชัรสรุงัค์ 5.980

2 นางสาวสพุรรณกิาร ์วชัรสรุงัค์ 4.983

3 นางสาววราภรณ์ สมานพนัธช์ยั 4.839

4 นายภากร วชัรสรุงัค์ 4.765

5 นายนครนิทร ์แสงศาสตรา 4.420

6 นายสจุนิต ์ชวูงศเ์ลศิสกุล 4.275

7 บรษิทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ�ากดั(มหาชน) 4.254

8 นายพฐัชกรณ์ สมานพนัธช์ยั 3.935

9 นายพจิติต ์วริยิะเมตตากุล 3.839

10 นายพสิทุธิ ์วริยิะเมตตากุล 2.606

รวม 43.896

 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (DCC-W1) จ�านวน 2,611,197,583 หน่วย เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในอตัราสว่น 2.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิโดยไมค่ดิมลูคา่

 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2562  มผีูใ้ชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธใินการใชส้ทิธคิรัง้แรก จ�านวน 703,438,699 หน่วย 

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจ�านวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 70,343,869.90 บาท ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของ

บรษิทัเพิม่จาก 652,799,395.80 บาท เป็น 723,143,265.70 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้กบั

กระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562

 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563  มผีูใ้ชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธใินการใชส้ทิธคิรัง้ทีส่อง จ�านวน 967,509,538 หน่วย 

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจ�านวน 967,509,538 หุน้ ราคาตามบญัช ี(Par Value) หุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 96,750,953.80 บาท 

ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของบรษิทัเพิม่จากจ�านวน 7,231,432,657 หุน้ มลูคา่ 723,143,265.70 บาท เป็นจ�านวน 8,198,942,195 หุน้ 

มลูคา่ 819,894,219.50 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้กบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่ 13 พฤษภาคม 

2563



ล�าดบั รายชือ่ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุน้/ใบส�าคญั

แสดงสทิธทิีถ่อื

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562

1. นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบรหิาร

ประธานคณะกรรมการบรหิารและ

ก�ากบัดแูลกจิการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดคา่ตอบแทน

DCC:1,600,000,000 หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

2. พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา กรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

3. นายสรุศกัดิ ์ โกสยิะจนิดา กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ

-

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

4. นายศริพิงษ ์ทณิรตัน์ กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ

-

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

5. นายทศพร  บรรยงคเ์วทย์ กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ

DCC: 1,368,080 หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

6. นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากุล กรรมการ DCC: 411,060,000 หุน้

DCC-W1: 85,000,000 หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ DCC: 2,500,000 หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

7. นายสวุทิย ์สมานพนัธช์ยั 

(ลาออกเมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2563)

กรรมการ DCC: 160,000,000 หุน้

DCC-W1: 0 หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

นายชนินทร ์ ศุภภญิโญพงศ ์

(รบัต�าแหน่งเมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2563)

กรรมการ และ ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

-

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

8. นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั DCC: 183,000,000 หุน้

DCC-W1: 2,500,000 หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

9. นายมนตร์กั  แสงศาสตรา กรรมการบรหิารและ

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธรุกจิ

DCC: 610,000,000  หุน้

DCC-W1:315,000,000 หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)
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จ�านวนหุน้/ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีถ่อื 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563

จ�านวนหุน้/ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี 2563

% ของการถอืหุน้ และ 

ใบส�าคญัแสดงสทิธิ

DCC:1,600,000,000 หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

DCC:  -0-   หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

19.515%

-0-%

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

DCC: 1,368,080 หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

DCC:  -0-  หุน้

DCC-W1: -0-หน่วย

0.017%

-

- - -

DCC: 496,500,000 หุน้

DCC-W1: 7,000,000 หน่วย

DCC:  84,940,000  หุน้

DCC-W1: (78,000,000) หน่วย

6.056%

0.744%

DCC: 2,500,000 หุน้

DCC-W1: 3,000,000- หน่วย

DCC: -0- หุน้

DCC-W1: 3,000,000 หน่วย

0.030%

0.319%

DCC: 160,000,000 หุน้

DCC-W1: 0 หน่วย

DCC:  -0-   หุน้

DCC-W1: 0 หน่วย

1.951%

-

- - -

- - -

- - -

DCC: 183,000,000 หุน้

DCC-W1: 2,500,000 หน่วย

DCC:   -0-  หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

2.232%

0.266%

- - -

DCC: 925,000,000  หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

DCC: 315,000,000    หุน้

DCC-W1: (315,000,000) หน่วย

11.282%

-

- - -



10. นายมารตุ  แสงศาสตรา กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายการตลาดและขาย

DCC: 610,000,000  หุน้

DCC-W1:315,000,000 หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

11. นายจารวุตัร ไตรถวลิ กรรมการบรหิาร, ประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งและ

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายผลติ

DCC: 8,000,000 หุน้

DCC-W1: 3,200,000 หน่วย

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

12. นายสธุ ี บุนนาค รองกรรมการผูจ้ดัการศนูยว์จิยั

และเทคนิค

-

คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ -

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้บรษิทัยอ่ย 

1. บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน)

ชือ่บรษิทั / บุคคลผูถ้อืหุน้ จ�านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ %

1. บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) 21,495,906 96.83

2. ธนาคาร เกยีรตนิาคนิ จ�ากดั (มหาชน) 300,000 1.35

3. บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 400,000 1.80

4. ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 4,094 0.02

รวม 22,200,000 100.00

2. บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) 10 อนัดบัแรก (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563)

ชือ่บรษิทั / บุคคลผูถ้อืหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ %

1.บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) 91.870

2.นางสาวนนัทภคั ศริชิยัประเสรฐิ 1.425

3.บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์วอลลส์ตรที จ�ากดั(มหาชน) 0.643

รวมผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก 93.938

จ�านวนหุน้สามญัรวมทัง้สิน้ (หุน้) 616,839,365

ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้ของบรษิทั (บาท) 616,839,365

ทนุจดทะเบยีน (บาท) 616,839,365

ราคาตามบญัช ี(บาทต่อหุน้) 1.00

หลกัทรพัยข์อง บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) ประกอบดว้ย

 - บรษิทัไมม่กีารออกหุน้ประเภทอืน่นอกเหนือจากหุน้สามญั

 - บรษิทัไมม่โีครงการออกและเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพใหก้องทนุรวมเพีอ่ผูล้งทนุซึง่เป็นคนต่างดา้ว 

 (Thai Trust Fund) 

 - บรษิทัไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholding Agreement) ในกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการ

 บรหิารงานของบรษิทั 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

         DCC และ RCI ท�าธรุกจิประเภทเดยีวกนั และเป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยปลายปี 2562 DCC ได้

ท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI ไดส้ดัสว่นการถอืหุน้รวมรอ้ยละ 84.88 และ DCC ลงทนุซือ้หุน้เพิม่อกี

ปลายเดอืน สงิหาคม 2563 ไดส้ดัสว่นการถอืหุน้รวมรอ้ยละ 91.87 

           กลุม่แสงศาสตรา เป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ DCC ในสดัสว่นรอ้ยละ 47.643 โดยไมม่กีารถอืหุน้ใน RCI หลงั

จาก DCC ท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI เมือ่ปลายปี 2562
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DCC: 925,000,000  หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

DCC: 315,000,000    หุน้

DCC-W1: (315,000,000) หน่วย

11.282%

-

- - -

DCC: 11,200,000 หุน้

DCC-W1: -0- หน่วย

DCC:  3,200,000   หุน้

DCC-W1: (3,200,000) หน่วย

0.137%

-

- - -

- - -

- - -

 DCC ลงทนุซือ้หุน้เพิม่อกีปลายเดอืน สงิหาคม 2563 ไดส้ดัสว่นการถอืหุน้รวมรอ้ยละ 91.87

 บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณชิย ์ เมือ่ วนัที ่ 30 กนัยายน 2557 และอยูใ่นระหวา่งด�าเนินการ

ช�าระบญัชี

หมายเหตุ 1: การลงทนุในบรษิทัอืน่ ของ บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม (บรษิทัยอ่ย)

ชือ่บรษิทั

ทนุจด

ทะเบยีน 

(บาท)

ทนุทีอ่อก

และเรยีก

ช�าระแลว้

(บาท)

มลูคา่ตรา

ไวหุ้น้ละ 

(บาท)

สดัสว่นเงนิ

ลงทนุ (%)

ราคาทนุ 

(บาท)

คา่เผือ่การ

ดอ้ยคา่

(บาท)

ราคา

ทนุ-สทุธิ

(บาท)

บรษิทัยอ่ย :   

บรษิทั โรแยลเอเซยีบรคิแอนด์

ไทล ์จ�ากดั 

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

บรษิทัรว่ม :

บรษิทั บา้นสมถวลิ จ�ากดั  25,000,000 25,000,000 25.00 45.00 11,250,000 (11,250,000) -0-

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ

ตอ้งการของตลาด :

บรษิทั เซอมาส จ�ากดั  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

 ตน้ปี 2563 RCI ขายเงนิลงทนุของบรษิทั ท.ีท.ีเซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) ทีถ่อือยูร่อ้ยละ 8.32 ออกทัง้หมด

เงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  มดีงัน้ี

ชือ่บรษิทั

ทนุจด

ทะเบยีน 

(บาท)

ทนุทีอ่อกและ

เรยีกช�าระ

แลว้(บาท)

มลูคา่ตรา

ไวหุ้น้ละ

(บาท)

สดัสว่นเงนิ

ลงทนุ (%)

ราคาทนุ 

(บาท)

การลงทนุ

ในบรษิทั

อืน่

บรษิทัยอ่ย :      

บมจ.ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้ 300,000,000 222,000,000 10.00 96.83 109,479,530 ไมม่ี

บมจ.โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม 616,839,365 616,839,365 1.00 91.87 2,272,790,313 หมายเหตุ 1

บรษิทั เวลิดไ์วด ์เซรามคิ จ�ากดั 1,000,000 1,000,000 100.00 99.93 1,063,937 ไมม่ี

รวม 917,839,365 839,839,365 2,383,333,780  

(1)

(2)

(1)

(2)



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ส่วนของบริษัท
 “ ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก�าหนดใหบ้รษิทัฯจา่ยเงนิปันผลไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 70 ของก�าไรสทุธหิลงัหกั

ภาษเีงนิไดต้ามงบการเงนิรวมบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย (Consolidated) 

 ทัง้น้ี บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิจ�ากดั (มหาชน) จะตอ้งไมม่ยีอดขาดทนุสะสม และมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจา่ยเงนิปันผล

ได ้โดยให ้พจิารณาถงึแผนการลงทนุในอนาคตของโครงการต่างๆ ดว้ย”

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี  2564  ขออนุมตัจิา่ยเงนิปันผลประจ�าปี  2563 ใน

อตัราหุน้ละ 0.165  บาทหรอืคดิเป็นอตัราการจา่ยปันผลรอ้ยละ 85.35 โดยสงูกวา่นโยบายการจา่ยเงนิปันผลทีบ่รษิทัฯก�าหนดไวไ้ม่

ต�่ากวา่รอ้ยละ 70 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดต้ามงบการเงนิรวมบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย (Consolidated) จากจ�านวนหุน้ทีจ่ด

ทะเบยีนและเรยีกช�าระแลว้ 8,198,942,195 หุน้ เป็นจ�านวนเงนิปันผลรวมทัง้ปี 1,353.0 ลา้นบาท  โดยไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล

ไปแลว้ในปี 2563 หุน้ละ  0.121 บาท คดิเป็นเงนิทีจ่า่ยเป็นเงนิสดรวม 992.2 ลา้นบาท คงเหลอืจา่ยเงนิปันผลงวดสดุทา้ย (ไตรมาส

ที ่4 เดอืนตุลาคม- เดอืนธนัวาคม 2563) อกีหุน้ละ 0.044 บาท เป็นจ�านวนเงนิทีจ่า่ยในงวดสดุทา้ยรวม 360.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อตัราการจา่ยปันผลรอ้ยละ 99.86  ซึง่จะมผีลเมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 ตามทีเ่สนอในวาระ 

สถติกิารจา่ยเงนิปันผลในรอบ 5 ปี ทีผ่า่นมา

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล 2563 2562 2561 2560 2559

1.ก�าไรสทุธ ิ  (ลา้นบาท) 1,585 973 979 1,117 1,422

2.จ�านวนหุน้   (ลา้นหุน้) 8,199 7,231 6,528 6,528 6,528

3.ก�าไรต่อหุน้ (บาท) 0.202 0.139 0.150 0.171 0.218

4.เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท) 0.165 0.1044 0.116 0.128 0.16325 

5.เงนิปันผลจา่ยรวมเป็นจ�านวนเงนิ (ลา้นบาท) 1,353 755 757 836 1,066

6.อตัราการจา่ยปันผลรอ้ยละ  (รอ้ยละ) 85 78 77 75 75

ปี 2563

ก�าไรสทุธิ

(ลา้นบาท)

ประกาศจา่ย

เงนิปันผล

(ลา้นบาท)

ก�าไรต่อหุน้

(บาท)

มตคิณะกรรมการ

อนุมตัจิา่ยปันผล 

(บาท/หุน้)

อตัราการจา่ย

ปันผล

(รอ้ยละ)

ไตรมาสที ่1 367.5 254.2 0.051 0.031 69.17

ไตรมาสที ่2 443.5 369.0 0.057 0.045 83.20

ไตรมาสที ่3 413.0 369.0 0.050 0.045 89.35

ไตรมาสที ่4 361.3 360.8 0.044 0.044 99.86

รวม 1,585.3 1,353.0 0.202 0.165 85.35

ส่วนของบริษัทย่อย 
 - บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน)   : ยงัไมม่นีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในขณะนี้ เน่ืองจาก ยงัมคีวามตอ้งการ
 เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ใชใ้นกจิการอยู ่
 - บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) : ยงัไมม่นีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในขณะนี้ เน่ืองจาก ยงัมผีล
 ขาดทนุสะสมอยูด่ว้ย
 - บรษิทั โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล ์จ�ากดั : ยงัไมม่นีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในขณะนี้ เน่ืองจาก หยดุด�าเนิน
 กจิการ
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โครงสร้างการบริหารงาน 
( ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ  5 ชดุ และคณะจดัการ 1 ชดุ ไดแ้ก่

  1.คณะกรรมการบรษิทั

  2.คณะกรรมการตรวจสอบ

  3.คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

  4.คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

  5.คณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ

 1.คณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ จ�านวน 11 ทา่น ประกอบดว้ย

  1.นายรุง่โรจน์    แสงศาสตรา  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร

  2.พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  3.นายสรุศกัดิ ์   โกสยิะจนิดา  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

  4.นายศริพิงษ์  ทณิรตัน์   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

  5.นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

  6.นายชยัสทิธิ ์  วริยิะเมตตากุล  กรรมการ

  7.นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา  กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั

  8.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธรุกจิ

  9.นายมารตุ  แสงศาสตรา  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาดและการขาย 

  10.นายจารวุตัร  ไตรถวลิ   ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายผลติ

  11.นายชนินทร ์  ศุภภญิโญพงศ ์  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ

 

 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 1.ภาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์ คณะกรรมการของบรษิทัทกุทา่นเป็นบุคคลทีม่ภีาวะการเป็นผูน้�า มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 

และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจนอกจากน้ีคณะกรรมการไดม้สีว่นรว่มในการก�าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์

เป้าหมาย และงบประมาณของบรษิทั 

 2.การแบง่แยกบทบาท หน้าที ่ ความรบัผดิชอบ ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ มกีารแบง่แยกหน้าทีอ่ยา่ง

ชดัเจนเพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุและสอบทานการ บรหิารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในนโยบาย

ภาพรวม เชน่ วสิยัทศัน์ ภารกจิ และนโยบายก�ากบัดแูลกจิการ ในขณะทีฝ่่ายจดัการจะมหีน้าทีใ่นการบรหิารบรษิทั และก�าหนด

กลยทุธแ์ผนงาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ 

 3.นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บรษิทัไดก้�าหนดนโยบาย

ในการดแูลรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยก�าหนดขัน้ตอนการอนุมตัริายการทีเ่กีย่ว

ขอ้งกนัระหวา่งบรษิทั หรอืบุคคล ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณทีีม่ ีกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใด ๆ 

กรรมการทา่นนัน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักลา่ว รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งน�า

ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตนดว้ย 

 4.ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหพ้นกังานทกุคนมบีทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบ รว่มกนั ในการก�าหนดระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้การก�าหนด

อ�านาจการด�าเนินงานในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารทกุระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบรษิทัใชก้ารตรวจสอบภายในเป็นเครือ่ง

มอืในการประเมนิประสทิธภิาพและ ประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน, สอบทานการประเมนิความเสีย่ง, การก�ากบัดแูล

กจิการ และเป็นทีป่รกึษาในดา้นระบบงานเพือ่สนบัสนุนใหห้น่วยงานภายในบรษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

ตนเอง 



 5.ระบบบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯไดมุ้ง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการประเมนิการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

เพิม่ขึน้ ผา่นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ในปี 2563 น้ีคณะกรรมการไดม้กีารประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดยพจิารณาแจกแจง

ความเสีย่งครอบคลุมทกุหน่วยงานทัง้องคก์ร จดัอนัดบัความเสีย่งก�าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่ง มอบหมายผูร้บัผดิชอบ

จดัใหม้มีาตรการควบคมุและบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที ่ ยอมรบัได ้  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดป้ระเมนิ

ความเสีย่งในโครงการส�าคญัทีผ่า่นการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิาร เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอ

คณะกรรมการบรษิทั พจิารณากลัน่กรองเพือ่ใหม้กีารจดัการ ความเสีย่งและตดิตามอยา่งใกลช้ดิและมัน่ใจไดว้า่ความเสีย่งอยูใ่น

ระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว ้

 6.การประชมุคณะกรรมการ ก�าหนดใหม้กีารประชมุโดยปกตเิป็นประจ�าอยา่งน้อยทกุไตรมาสและเพือ่ใหก้รรมการ

สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการไดก้�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไวล้ว่งหน้าทกุปี และไดแ้จง้ให้

กรรมการทกุทา่นรบั ทราบตารางการประชมุดงักลา่วก่อนการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

 7.การรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักลา่วจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปใน

ประเทศไทยโดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ 

 8.การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร  บรษิทัสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกใหก้รรมการ และผูบ้รหิารเขา้รบัการฝึก

อบรมและพฒันาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั รวมทัง้ก�าหนดแผนสบืทอดงาน บรษิทัไดม้กีารจดัเตรยีม

ความพรอ้มดา้นบุคลากร เพือ่ทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ะเกษยีณอาย ุ พรอ้มทัง้ไดก้�าหนดแนวทางการพฒันาและเพิม่

ศกัยภาพของผูบ้รหิารในการเขา้รบัต�าแหน่งใหมโ่ดยสบืเน่ืองต่อกนั 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลายประการ   ซึง่รวมถงึเรือ่งต่อไปน้ี

 1.การเขา้ถงึขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูธรุกจิอืน่อยา่งเพยีงพอ เพือ่ท�างานของตนอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 2.กรรมการควรเขา้ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ และควรตัง้ค�าถามทีส่�าคญัเพือ่ปกป้องและรกัษาสทิธแิละผล

ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ตลอดจนก�ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

 3.กรรมการควรมคีวามสามารถและยนิดทีีจ่ะเรยีนรูธ้รุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคดิเหน็ของตนอยา่ง

อสิระ โดยจะตอ้งสละเวลาและใหค้วามใสใ่จอยา่งเพยีงพอใหก้บัเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัทกุเรือ่ง

 4.กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารควรมกี�าหนดระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง  อยา่งไรกด็รีะยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง

อาจขึน้อยูก่บัปัจจยัอืน่ดว้ย ซึง่รวมไปถงึการทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมใหเ้ขา้มาด�ารงต�าแหน่งแทนได ้ รวมทัง้

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์และสมัพนัธภาพในการท�างานในคณะกรรมการทีบุ่คคลนัน้ๆไดส้ัง่สมมาเป็นระยะเวลาหลาย

ปี ตลอดจนความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี แมว้า่บรษิทัฯ จะยงัมไิดก้�าหนดระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

อยา่งเป็นทางการ แต่บรษิทัฯ กม็นีโยบายในเรือ่งดงักลา่วซึง่ก�าหนดวา่โดยทัว่ไปกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารไมค่วรมอีายเุกนิ 70 

ปีและไมค่วรด�ารงต�าแหน่งเกนิ 10 ปี เวน้แต่จะมเีหตุผลอนัสมควรในการด�ารงต�าแหน่งต่อไปของกรรมการเหลา่นัน้ ซึง่ควรจะ

พจิารณาจากความรบัผดิชอบของกรรมการดงักลา่ว ตลอดจนการมสีว่นท�าประโยชน์ของบุคคลดงักลา่วต่อบรษิทัฯ ทัง้ในอดตี 

ปัจจบุนัและอนาคต  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดจ้�ากดัจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ เพือ่

ใหก้รรมการสามารถอุทศิตนใหก้บัธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งเพยีงพอ

 2.คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

  1.พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.นายสรุศกัดิ ์   โกสยิะจนิดา  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

  3.นายศริพิงษ์    ทณิรตัน์   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

  4.นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

 โดยม ีนางสาวสมฤทยั   บุญฤทธิ ์ ผูอ้�านวยการส�านกัระบบงานและตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
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 คณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งทา่น คอื นายศริพิงษ ์  ทณิรตัน์  เป็นผูม้คีวามรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ทางการเงนิ ซึง่จ�าเป็นต่อการท�างานในหน้าทีข่องตน

 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระทัง้สิน้ ในระหวา่งรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ผูบ้รหิารในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ต่างเขา้รว่มการประชมุส�าคญัทกุครัง้ก่อน

การเปิดเผยรายงานการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ ในระหวา่งปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ี  โดย

ไมม่ฝ่ีายบรหิารเขา้รว่มดว้ย

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัอ�านาจอยา่งเตม็ทีจ่ากคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องตนซึง่รวม

ถงึการตดิตามการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ และการด�าเนินการใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐานในการเปิดเผยขอ้มลูและการจ�ากดัอ�านาจ

ทางดา้นการเงนิของผูบ้รหิารเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ในแต่ละปีจะมกีารก�าหนดแผนงานลว่งหน้าเพือ่ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเฝ้าตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่งทางการเงนิทีร่ะบุในแผนธรุกจิประจ�าปีของบรษิทัฯ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีห่ลกั ดงัต่อไปน้ี     

 1.สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

 2.สอบทานใหม้รีะบบการควบคมุภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)  ทีเ่หมาะ

สมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยก

ยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

 3.สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

 4.พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และ เลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ

เสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 

ครัง้

 5.พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้

ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

 6.จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวร้ายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อย  ดงัต่อไปน้ี

  (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั

  (ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั

  (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของ

  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั

  (ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

  (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

  (ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น

  (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

  (charter)

  (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้

  รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

 7.สอบทานความเพยีงพอและประสทิธภิาพของนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

 8.สอบทานใหม้ัน่ใจวา่ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบนโยบายและปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ รวมทัง้นโยบาย

การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท�าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

 9.ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 



 3.คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน จ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

  1.นายรุง่โรจน์    แสงศาสตรา           ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

  2.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา           กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

  3.นายมารตุ  แสงศาสตรา  กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

  4.นายจารวุตัร  ไตรถวลิ   กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 หน้าทีห่ลกัของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน รวมถงึ

 1.ก�าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการจนถงึผูอ้�านวยการฝ่าย และคณุสมบตัขิองผูท้ีไ่ดร้บัการ

เสนอชือ่รบัการคดัเลอืกตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ดก้�าหนดไว้

 2.ทบทวนและเสนอค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัคดัเลอืก (ไมว่า่จะโดยคณะกรรมการ

ผูถ้อืหุน้ หรอือืน่ๆ) เพือ่การแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณาถงึประวตั ิอาย ุความรู ้ประสบการณ์ ศกัยภาพ จ�านวน

ครัง้ทีไ่ดเ้คยด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

 3.เสนอและใหค้�าแนะน�าต่อคณะกรรมการในการแต่งตัง้กรรมการใหมเ่มือ่มกีรรมการครบวาระ หรอืเสนอใหแ้ต่งตัง้

กรรมการคนเดมิใหก้ลบัมาด�ารงต�าแหน่งอกีครัง้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบรษิทัฯ โดยค�านึงถงึการมสีว่นรว่มใน

การท�างานและผลการท�างานของกรรมการ เชน่ การเขา้ประชมุ ความพรอ้ม และความรว่มมอื 

 4.ประเมนิรายปีวา่กรรมการอสิระยงัคงมคีวามเป็นอสิระหรอืไม ่ หรอืกรรมการอสิระคนใหมไ่ดม้คีณุสมบตัเิป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่

 5.เสนอขอ้มลูเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอเพือ่การตดัสนิใจเกีย่วการเสนอกรรมการทีค่รบวาระใหก้ลบัมาด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง

 6.ระบุและเสนอชือ่ผูเ้ขา้รบัคดัเลอืกเพือ่รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ เพือ่เขา้รบัหน้าทีแ่ทนต�าแหน่งทีว่า่งในคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย

 7.ทบทวนผูท้ีเ่ขา้รบัการคดัเลอืกด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เจา้หน้าทีบ่รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ

 8.ใหค้�าแนะน�าต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการคดัเลอืกประธานกรรมการ พฒันาแผนการสบืทอดงาน (succession plan)

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสบืทอดงานทัง้ส�าหรบัประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ และประธาน

กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ทีเ่สนอโดยคณะจดัการ

 9.ทบทวน และใหค้�าเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบและความสามารถของคณะ

กรรมการ โดยค�านึงถงึความสมดลุระหวา่งกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร และระหวา่งกรรมการ

อสิระและกรรมการทีไ่มเ่ป็นอสิระ โดยค�านึงถงึหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการตลอดเวลา โดยทบทวนอยา่งน้อย 1 ครัง้ทกุๆ รอบ

ปีบญัชี

 10.จดัหากรรมการใหไ้ดอ้ยา่งน้อยหน่ึงในสามของคณะกรรมการใหเ้ป็นกรรมการอสิระ หรอืมจี�านวนขัน้ต�่าตามสดัสว่น

หรอืเกณฑอ์ืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก�าหนดไว้

 11.เสนอเกณฑก์ารประเมนิผลงานต่อคณะกรรมการเพือ่อนุมตั ิ (ทีส่ามารถน�าไปเปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีอ่ยูใ่น

อุตสาหกรรมเดยีวกนัได)้ เพือ่น�าไปประเมนิประสทิธภิาพการท�างานของคณะกรรมการในองคร์วม เมือ่เกณฑก์ารประเมนิผล

งานไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ จะตอ้งไมม่กีารเปลีย่นแปลงโดยปราศจากการพจิารณาตดัสนิทีเ่หมาะสมจากคณะ

กรรมการประธานกรรมการเป็นผูร้ายงานผลจากการประเมนิผลงานของคณะกรรมการ โดยการรว่มปรกึษาหารอืกบั คณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้ในกรณเีสนอชือ่สมาชกิใหมท่ีส่มควรเขา้รบัการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ

 12.สนบัสนุนชอ่งทางส�าหรบัผูถ้อืหุน้รายยอ่ยในการเสนอชือ่ผูเ้ขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯ

 13.แนะน�าและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตักิรอบก�าหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก�าหนดรูปแบบการจ่ายค่า

ตอบแทน รวมถงึ เงนิรางวลัประจ�าปี/พเิศษ (โบนสั) คา่เบีย้ต่างๆ และคา่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ๆ ทีใ่หแ้ก่

  - กรรมการซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ต่อไป

  - กรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ทีจ่ดัตัง้โดยคณะกรรมการ

 14.แนะน�าและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมตักิรอบก�าหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและก�าหนดรปูแบบการจ่ายค่า

ตอบแทน ซึง่ประกอบดว้ย เงนิรางวลัประจ�าปี/ พเิศษ (โบนสั) เงนิเดอืน และคา่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ๆ ทีใ่หแ้ก่
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  - กรรมการผูจ้ดัการและประธานกรรมการบรหิาร

  - ผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นล�าดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการและประธานกรรมการบรหิาร

 15.ประเมนิผลการปฏบิตังิานรายปีและรายงานผลการประเมนิของบุคคลดงัต่อไปน้ีแก่คณะกรรมการ

  - กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิาร

 16.พจิารณางบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ เกีย่วกบัคา่ตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่อนุมตัิ

 17.ตดิตามและประเมนิคา่ตอบแทนส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารโดยค�านึงถงึปัจจยัต่างๆ ตามทีจ่ะกลา่วต่อไปดา้น

ลา่งน้ี อกีทัง้รายงานกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ใหค้ณะกรรมการรบัทราบในการประชมุ

คณะกรรมการในครัง้ถดัไป

  - ระดบัคา่ตอบแทนควรมคีวามเหมาะสมทีจ่ะดงึดดู รกัษา และจงูใจกรรมการและผูบ้รหิารในการผลกัดนัและ

  บรหิารบรษิทัฯ ใหป้ระสบผลส�าเรจ็

  - เงือ่นไขในการจา่ยผลตอบแทนและการวา่จา้งควรอยูใ่นระดบัทีส่ามารถแขง่ขนัไดก้บับรษิทัทีม่ขีนาดใกล้

  เคยีงกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั

 หลกัการส�าคญัดงัต่อไปน้ีไดถ้กูน�ามาปฏบิตัิ

 1.โครงสรา้งคา่ตอบแทนควรจะสะทอ้นระบบการใหร้างวลัทีย่ตุธิรรม

 2.องคป์ระกอบส�าคญัๆ ในการพจิารณาคา่ตอบแทนจะน�ามาเชือ่มโยงกบัความส�าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายของการ

ปฏบิตังิาน ซึง่รวมถงึการน�าผลตอบแทนในสว่นของผูถ้อืหุน้เชือ่มโยงกบัผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้

 3.การประเมนิผลการปฏบิตังิานจะท�าทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ ตามดชันีวดัผลการปฏบิตังิาน และความสามารถ

ทีก่�าหนด

 4. นโยบายและแนวทางการใหค้า่ตอบแทนจะโปรง่ใสมากทีส่ดุเทา่ทีท่�าไดท้ัง้กบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและผูถ้อืหุน้

 ทัง้น้ี นโยบายการก�าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ  โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนไดศ้กึษา

วเิคราะหข์อ้มลูในตลาด เพือ่ประกอบการพจิารณาก�าหนดระดบัการปรบัเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนประจ�าปี ในการ

พจิารณาการจา่ยเงนิรางวลัประจ�าปี (โบนสั)ใหก้บับุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่

ตอบแทนจะทบทวนความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ และผลการด�าเนินงานของคูแ่ขง่ธรุกจิอยา่งรอบคอบ

 คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารในปัจจบุนัจะประกอบไปดว้ยเงนิเดอืน เงนิรางวลัประจ�าปี (โบนสั) และผลตอบแทนจงูใจใน

ระยะยาว เชน่ กองทนุส�ารองเลีย้งชพี และผลประโยชน์อืน่ๆ

 4.คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

  1.นายจารวุตัร  ไตรถวลิ           ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

  2.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา  กรรมการบรหิารความเสีย่ง

  3.นายมารตุ  แสงศาสตรา  กรรมการบรหิารความเสีย่ง

  4.นางสาวสมฤทยั  บุญฤทธิ ์   กรรมการบรหิารความเสีย่งและเลขานุการ

 หน้าทีห่ลกัของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

 1.ทบทวนประสทิธภิาพของระบบการจดัการความเสีย่งขององคก์รภายในกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถระบุ

ปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญัไดอ้ยา่งครบถว้น และมกีระบวนการจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การก�าหนดและปรบัปรงุ

นโยบายของกลุม่บรษิทัฯ อยา่งเหมาะสม

 2.ประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการบรหิารจดัการ การด�าเนินงาน และการควบคมุบญัชทีีใ่ชใ้นกลุม่

บรษิทัฯ

 3.ทบทวนความเสีย่งทีส่�าคญัทีเ่กดิขึน้จรงิและอาจเกดิขึน้ในอนาคต

 4.สง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏบิตัติามแผนงานความเสีย่งของกลุม่บรษิทัฯ

 5.ตดิตามการด�าเนินงานตามแผนงานบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานต่างๆ

 6.ทบทวนกระบวนการวางแผนส�ารองฉุกเฉนิภายในกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารก�าหนดปัจจยัความเสีย่งที่

ส�าคญัพรอ้มทัง้แผนบรรเทาความเสีย่งอยา่งเหมาะสม



 7.ท�างานรว่มกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคมุภายในทีอ่าจจะ

มผีลกระทบกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

 8.ตดัสนิใจและใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็ส�าคญัทีไ่ดร้บัจากกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

 5.คณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ  จ�านวน 5 ทา่น ประกอบดว้ย

 1.นายรุง่โรจน์    แสงศาสตรา          ประธานกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ

 2.นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา          กรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการและเลขานุการ

 3.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา          กรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ

 4.นายมารตุ  แสงศาสตรา          กรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ

 5.นายจารวุตัร  ไตรถวลิ           กรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารและก�ากบัดแูลกจิการ

 1.มอี�านาจสัง่การ วางแผน และด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก�าหนด

 2.ก�าหนดกลยทุธใ์นการด�าเนินธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ

 3.ก�าหนดแผน และแนวทางเกีย่วกบัการลงทนุและการระดมทนุตามนโยบายของกลุม่บรษิทัฯก่อนเสนอขออนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ

 4.ก�าหนดอตัราคา่จา้ง แต่งตัง้ ปลดออก ใหอ้อก ไลอ่อก ใหบ้�าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน โบนสั แก่ พนกังาน

 5.มอี�านาจพจิารณาก�าหนดสวสัดกิารพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณ ีและสอดคลอ้งกบักฎหมาย

 6.มอี�านาจอนุมตักิารลงทนุ การซือ้ขายทรพัยส์นิถาวรของกลุม่บรษิทัฯ การจดัซือ้จดัจา้ง การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ

การเขา้ท�าสญัญา หรอืการท�านิตกิรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิการคา้โดยปกตแิละเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุม่บรษิทัฯ  

ภายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการของบรษิทัฯ  ในกรณทีีม่สีว่น

ไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดขดัแยง้กบับรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ จะตอ้งน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ

กรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนุมตัริายการดงักลา่ว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด

 เลขานุการบรษิทั   

 คณะกรรมการแต่งตัง้นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา ใหเ้ป็นเลขานุการบรษิทัตามมตคิณะคณะกรรมการบรษิทัฯครัง้ที ่

3/2541 ตัง้แต่วนัที ่ 23 กุมภาพนัธ ์ 2541  และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่ โดยก�าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าที่

ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ ดงัต่อไปน้ี

 1. จดัประชมุผูถ้อืหุน้และประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 ตลอดจนขอ้พงึปฏบิตัติ่างๆ ของหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

 2. บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี่

 ประชมุผูถ้อืหุน้และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

 3. ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบตามระเบยีบและขอ้ก�าหนดของ

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังาน ก.ล.ต.

 4. จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี

  (ก) ทะเบยีนกรรมการ

  (ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

  (ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้

  (ง) รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ

 5. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีก่รรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทัฯ

 6. ใหค้�าแนะน�าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้ก�าหนด กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ และตดิตามใหม้ี

 การปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งและสม�่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญัแก่กรรมการ

 7. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทัฯ และด�าเนินการเรือ่งอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
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 จากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด และเพือ่ชว่ยเหลอืงานทีเ่กีย่วกบั

 แนวปฏบิตัดิา้นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัจะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดย

 โครงสรา้งองคก์รจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

 

 คณะจดัการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะจดัการ  มจี�านวน   12  ทา่น ประกอบดว้ย

 1.นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร

 2.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธรุกจิ

 3.นายมารตุ  แสงศาสตรา  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาดและการขาย 

 4.นายจารวุตัร  ไตรถวลิ   ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายผลติ / ผูอ้�านวยการ

       ฝ่ายผลติโรงงานไทลท์อ้ปฯ

 5.นายชนินทร ์  ศุภภญิโญพงศ ์  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ/

       ผูอ้�านวยการฝ่ายระบบ

 6.นายสธุ ี  บุนนาค   รองกรรมการผูจ้ดัการศนูยว์จิยัและเทคนิค

 7.นายชวลติ  ปิดทอง   ผูอ้�านวยการฝ่ายผลติโรงงานไดนาสตีฯ้

 8.นายสมนึก  สรุยิะกุล   ผูอ้�านวยการฝ่ายวศิวกรรมโรงงานไดนาสตี้

       และโรงงานไทลท์อ้ปฯ

 9.นางพบคณุ  เกาไศยนนัท ์  ผูอ้�านวยการฝ่ายจดัหา

 10.นางสาวน้อง  คลอ่งวชิา  ผูอ้�านวยการฝ่ายเทคนิค (รกัษาการ)

 11.นางปิยรตัน์  เชยีงโกมลคตี  ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชี

 12.นางสาวสมฤทยั  บุญฤทธิ ์   ผูอ้�านวยการส�านกัระบบงานและตรวจสอบ

       ภายใน (เลขานุการ)

 คณะจดัการบรษิทั ไดร้บัแต่งตัง้จากประธานกรรมการบรหิาร โดยมอบหมายใหเ้ป็นผูม้หีน้าทีค่วบคมุ ตดิตามผลการ

ด�าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั



 การประชมุคณะกรรมการ

 โดยทัว่ไป คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอยา่งน้อย 6 ครัง้ต่อปี (ในรอบปี 2563 มกีารประชมุรวม 6 ครัง้) การประชมุ

พเิศษจะจดัขึน้ตามความจ�าเป็นตามจดุประสงคเ์ฉพาะกจิ วาระการประชมุหลกั ไดแ้ก่ พจิารณา แผนธรุกจิและงบประจ�าปี 

รายงานงบการเงนิรายไตรมาส และการอนุมตัจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมและสง่วาระการ

ประชมุอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชมุแต่ละครัง้ เพือ่ใหก้รรมการมเีวลาพจิารณาประเดน็การประชมุ

 เลขานุการบรษิทั จะจดบนัทกึการประชมุ ซึง่จะสง่ใหก้บักรรมการก่อนการประชมุในครัง้ถดัไป รายงานการประชมุจะ

ไดร้บัการลงมตใินการประชมุครัง้ต่อไป และเกบ็ใหก้รรมการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ตรวจสอบต่อไปคณะกรรมการก�าหนด

ใหส้มาชกิทกุคนอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอใหก้บังานของคณะกรรมการ รบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องกรรมการ และพยายามอยา่งสดุ

ความสามารถทีจ่ะเขา้ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

 ในปี 2563 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 ไดก้�าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ�านวน

องคป์ระชมุขัน้ต�่า ณ ขณะทีก่รรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการนัน้ตอ้งมกีรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด โดยไมน่บัจ�านวนกรรมการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่ไมม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุและลงมตดิงักลา่วอยูแ่ลว้ ทัง้น้ีใน

การประชมุลงมตใิดๆ ในการประชมุคณะกรรมการคราวทีผ่า่นมาทกุครัง้จ�านวนกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุลงมตจิะมจี�านวน

กรรมการมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด โดยสม�่าเสมอทกุครัง้

 รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละทา่น ของบรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน)  มดีงัน้ี

รายชือ่กรรมการ

การประชมุคณะกรรมการในปี 2563

การประชมุ

สามญั ปี 2563
คณะกรรม

การบรษิทัฯ

รวม 6 ครัง้

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 4 ครัง้

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

ก�าหนดคา่

ตอบแทน

รวม 2 ครัง้

คณะ

กรรมการ

บรหิารและ

ก�ากบัดแูล

กจิการ

รวม 2 ครัง้

คณะ

กรรมการ

บรหิารความ

เสีย่งฯ

รวม 2 ครัง้

1. นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา 6/6 - 2/2 2/2 - 1/1

2. พลเอกยทุธศกัดิ ์ศศปิระภา 6/6 4/4 - - - 1/1

3. นายสรุศกัดิ ์ โกสยิะจนิดา 6/6 4/4 - - - 1/1

4. นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากุล 6/6 - - - - 1/1

5. นายสวุทิย ์ สมานพนัธช์ยั 6/6 - - - - 1/1

6. นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา 6/6 - - 2/2 - 1/1

7. นายมนตร์กั  แสงศาสตรา 6/6 - 2/2 2/2 2/2 1/1

8. นายมารตุ  แสงศาสตรา 6/6 - 2/2 2/2 2/2 1/1

9. นายศริพิงษ ์ทณิรตัน์ 6/6 4/4 - - - 1/1

10. นายทศพร บรรยงคเ์วทย์ 6/6 4/4 - - - 1/1

11. นายจารวุตัร ไตรถวลิ 6/6 - 2/2 2/2 2/2 1/1
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 รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละทา่นของบรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้ จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั 

โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัยอ่ย) ในปี 2563 มดีงัน้ี

รายชือ่กรรมการ

บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน)
บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 

จ�ากดั (มหาชน)

การประชมุคณะ

กรรมการบรษิทัฯ

รวม 5 ครัง้

การประชมุสามญัผู้

ถอืหุน้ในปี 2563

การประชมุคณะ

กรรมการบรษิทัฯ

รวม 6 ครัง้

การประชมุสามญัผู้

ถอืหุน้ในปี 2563

1. นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา 5/5 1/1 6/6 1/1

2. นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา* 5/5 1/1 6/6 1/1

3. นายมนตร์กั  แสงศาสตรา 5/5 1/1 6/6 1/1

4. นายมารตุ  แสงศาสตรา 5/5 1/1 6/6 1/1

5. นายจารวุตัร ไตรถวลิ 5/5 1/1 6/6 1/1

 *นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา ด�ารงต�าแหน่ง เป็น เลขานุการบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) 

เทา่นัน้

 ในปี 2563 คณะกรรมการไดก้�าหนดตารางการประชมุกรรมการประจ�าปี 2564 เป็นการลว่งหน้า (ตารางการประชมุน้ี

อาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ โดยไมร่วมการประชมุในวาระพเิศษ ดงัน้ี

ครัง้ที่ คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการตรวจ

สอบ

คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่

ตอบแทน

คณะกรรมการบรหิาร

และก�ากบัดแูลกจิการ

1 วนัที ่26 มกราคม 2564 วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 วนัที ่19 มกราคม 2564 วนัที ่19 มกราคม 2564 วนัที ่19 มกราคม 2564

2 วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 วนัที ่29 เมษายน 2564 วนัที ่20 กรกฎาคม 2564 วนัที ่20 กรกฎาคม 2564 วนัที ่20 กรกฎาคม 2564

3 วนัที ่ 30 มนีาคม 2564 วนัที ่9 สงิหาคม 2564

4 วนัที ่29 เมษายน 2564 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2564

5 วนัที ่9 สงิหาคม 2564

6 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2564

   

  

 



โครงสร้างองค์กร 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

คณะกรรมการบรษิทั

ประธานกรรมการ    

ส�านกัเลขานุการบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูอ้�านวยการส�านกัระบบงาน

และตรวจสอบภายใน

ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายพฒันาธรุกจิ

ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายบญัชี

และการเงนิ

ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายการตลาด

และการขาย

ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายผลติ
รองกรรมการผู้

จดัการศนูยว์จิยั

และเทคนิค

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการบรหิาร

และก�ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายจดัหา 

ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายพฒันาธรุกจิ

ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายผลติ TTOP 

ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายเทคนิค 

ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายผลติ DCC 

นกัลงทนุสมัพนัธ์
ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายวศิวกรรม

DCC / TTOP 

ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายบญัชี
ผูอ้�านวยการฝ่าย

การตลาดและขาย

สว่นการเงนิ
ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายระบบ

ประธานคณะกรรมการบรหิาร
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้บริหารบริษัท และ ค่าสอบบัญชี
 นโยบายของคณะกรรมการ คอืคา่ตอบแทนของกรรมการควรสะทอ้นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรรลุเป้าหมาย

ทีค่าดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด นอกจากน้ี กรรมการยงัตอ้งมปีระสบการณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการท�าหน้าทีด่งั

กลา่ว  คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ไดร้บัการเหน็ชอบจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ ซึง่จะตอ้งปฏบิตัภิาระหน้าทีท่ีก่�าหนดโดยกฎหมาย 

และกรรมการจะตอ้งมคีวามรบัผดิทัง้ทางแพง่และทางอาญาหากไมไ่ดป้ฏบิตัติาม นอกจากน้ีกรรมการแต่ละคนตอ้งใหค้วาม

ทุม่เท รวมทัง้ใหค้ณุคา่ (Value) ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรก�าหนดหลกัเกณฑ์

ของคา่ตอบแทนกรรมการโดยแบง่ออกเป็นสองสว่น ดงัน้ี

 1.คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) เป็นคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บักรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุในแต่ละครัง้ โดยใหเ้ฉพาะ

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 

 1.1 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ 

 ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ควรไดร้บัคา่เบีย้ประชมุในอตัราสว่นทีส่งูกวา่กรรมการและ

อนุกรรมการคนอืน่ๆ โดยควรก�าหนดไวเ้ป็นนโยบายทีช่ดัเจนและมกีารเปิดเผยใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่ไป

 1.2 คา่เบีย้ประชมุอนุกรรมการ

  อนุกรรมการชดุต่าง ๆ ควรไดร้บัคา่เบีย้ประชมุจากการเขา้รว่มประชมุคณะอนุกรรมการดว้ย โดยอาจก�าหนดอตัราคา่

เบีย้ประชมุของคณะอนุกรรมการไวใ้นระดบัต�่ากวา่หรอืเทา่กบัคณะกรรมการชดุใหญ่ เน่ืองจากขอบเขตหน้าทีข่องคณะ

อนุกรรมการมจี�ากดักวา่คณะกรรมการโดยรวม

 1.3 ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 

 ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ ควรอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะท�าใหก้รรมการจ�ากดัจ�านวนบรษิทัทีจ่ะ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเทา่ทีม่ ัน่ใจวา่ จะสามารถอุทศิเวลาในการเขา้รว่มประชมุและท�าหน้าทีข่องกรรมการไดอ้ยา่งมี

ประสทิธผิล บรษิทัฯ ก�าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการจา่ยคา่ตอบแทน

กรรมการของบรษิทัชัน้น�าในตลาดหลกัทรพัยฯ์และในกลุม่อุตสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ

 2. คา่ตอบแทนกรรมการ (Remuneration for the Director) เป็นคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บักรรมการปีละครัง้ โดยเชือ่ม

โยงกบัมลูคา่ทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ เชน่ มลูคา่ของบรษิทั หรอืเงนิปันผลทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ เป็นตน้



 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อนุมตักิารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี

ส�าหรบัปี 2562 และคา่เบีย้ประชมุส�าหรบัคณะกรรมการ ในปี 2563  มรีายละเอยีดดงัน้ี   

                      หน่วย : บาท

รายชือ่

บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ บมจ.ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี ้

(บรษิทัยอ่ย)

บมจ.โรแยล 

ซรีามคิ

อุตสาหกรรม 

(บรษิทัยอ่ย)
รวม

ทัง้สิน้
เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรษิทั

เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คา่

ตอบแทน

กรรมการ

และกรรม

กาบรหิาร

รวม

เบีย้

ประชมุ

คณะ

กรรมการ

บรษิทั

คา่

ตอบแทน

กรรมการ

และ

กรรมการ

บรหิาร

รวม

เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการ

บรษิทั

1. นายรุง่โรจน์  

แสงศาสตรา

360,000 -   600,000 960,000 300,000 300,000 600,000 240,000 1,800,000

2. พลเอกยทุธศกัดิ ์

ศศปิระภา 

300,000 240,000 300,000 840,000 - - - - 840,000

3. นายสรุศกัดิ ์ 

โกสยิะจนิดา

300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000

4. นายชยัสทิธิ ์ 

วริยิะเมตตากุล

300,000 -   300,000 600,000  - - - - 600,000

5. นายสวุทิย ์ 

สมานพนัธช์ยั

300,000 -   300,000 600,000 - - - - 600,000

6. นางสาวคทัลยีา  

แสงศาสตรา

300,000 -   600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000

7. นายมนตร์กั  

แสงศาสตรา 

300,000 -   600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000

8. นายมารตุ  

แสงศาสตรา 

300,000 -   600,000 900,000 250,000 300,000 550,000 240,000 1,690,000

9. นายศริพิงษ ์ 

ทณิรตัน์     

300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000

10. นายทศพร 

บรรยงคเ์วทย ์

300,000 200,000 300,000 800,000 - - - - 800,000

11. นายจารวุตัร 

ไตรถวลิ     

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

 นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบรษิทัฯ บมจ.โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 

(1)

(1)
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 ส�าหรบัปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาแลว้โดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่

ตอบแทน  เหน็สมควรเสนอคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 พจิารณา ในอตัราดงัน้ี  คอื

คา่เบีย้ประชมุ

บาท/ครัง้/คน %เพิม่ขึน้

(ลดลง)

เสนอปี 2564 ปี 2563

1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,

ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั             

60,000 60,000 -

2. ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน, 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)      

40,000 40,000 -

3. กรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 -

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

 และเสนอคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563 แก่กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

พจิารณา ดงัน้ี

คา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี
บาท/คน

%เพิม่ขึน้

(ลดลง)

เสนอปี 2563 ปี 2562

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

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

 

 โดยก�าหนดใหจ้า่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้  ทัง้น้ีโดยใหม้ผีลตัง้แต่การประชมุครัง้แรก

ในปี 2564 ส�าหรบัคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี ใหจ้า่ยเทา่กนัครัง้เดยีวจากบญัชที�าการของบรษิทัในวนัที ่1 เมษายน  2564

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร   

 บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) และบรษิทัในเครอื จา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารเป็นเงนิเดอืน  โบนสั ตามผล

การปฏบิตังิานในแต่ละปี  กองทนุส�ารองเลีย้งชพีและสวสัดกิารอืน่เลก็น้อย เชน่ คา่น�้ามนัรถ เป็นตน้

บรษิทั

จ�านวนผูบ้รหิาร (คน) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

เงนิเดอืน/โบนสั/กองทนุ

ส�ารองเลีย้งชพี/สวสัดกิาร 

(ลา้นบาท)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 %เพิม่ /(ลด)

บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 7 7 19.10 19.37 (1.39%)

บมจ.ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้ 3 3 7.32 7.26 0.83%

บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 6 7 10.80 7.86 37.40%

บจก. โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล์ -

รวม 37.22 34.49 7.92%



 บรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) และบรษิทัยอ่ย จา่ยผลตอบแทนใหพ้นกังานเป็นเงนิเดอืน โบนสั และ

สวสัดกิาร เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารรกัษาพยาบาลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  โดยมผีล

ตอบแทนของพนกังานในปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ดงัน้ี

บรษิทั

ผลตอบแทนพนกังานรวม ผลตอบแทนพนกังานรวม
%ผล

ตอบแทน 

เพิม่ / 

(ลด)

ปี 2563 (ลา้นบาท) ปี 2562 (ลา้นบาท)

โรงงาน/

สาขา
สนญ.

รวม

ทัง้สิน้

โรงงาน/

สาขา
สนญ.

รวม

ทัง้สิน้

บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 584.95 52.61 637.56 577.90 51.03 628.93 1.37%

บมจ.ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้ 281.17 4.93 286.10 262.93 4.69 267.62 6.91%

บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 156.37 2.65 159.66 105.27 0.97 106.24 49.87%

บจก. โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล ์ -

รวม 1,022.49 60.35 1,082.88 946.10 56.69 1,002.79 7.99%

จ�านวนพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 มดีงัน้ี

บรษิทั

จ�านวนพนกังานรวม จ�านวนพนกังานรวม % 

จ�านวน 

เพิม่ / 

(ลด)

ปี 2563 (คน) ปี 2562 (คน)

โรงงาน/

สาขา
สนญ.

รวม

ทัง้สิน้

โรงงาน/

สาขา
สนญ.

รวม

ทัง้สิน้

บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 1,964 104 2,068 2,184 124 2,308 (10.40%)

บมจ.ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้ 666 8 674 664 9 673 0.15%

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

บจก. โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล ์ -

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

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไมม่กีลุม่สหภาพแรงงาน และในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมาไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่�าคญั

 นโยบายในการพฒันาพนกังาน : บรษิทัสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรในทกุระดบั ใหไ้ดร้บัการอบรมความรูท้ ัง้ในสายงาน

 เดยีวกนั และขา้มสายงาน โดยใหจ้ดัการอบรมทัง้ประเภทฟ้ืนฟูความรูเ้ดมิ เพิม่เตมิทกัษะใหม ่เพือ่ใหพ้นกังานสามารถ

 สรา้งสรรคก์ารท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพรว่มกนั อกีทัง้ใหค้วามส�าคญัของการท�างานเป็นทมี ใหพ้นกังานไดม้โีอกาส

 กา้วหน้าในการท�างานและเตบิโตไปกบัองคก์รรว่มกนั ดว้ยตระหนกัดวีา่ ทรพัยากรบุคคล เป็นสว่นหลกัส�าคญัในการ

 ขบัเคลือ่นองคก์รในทกุๆนโยบาย หากพนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเชีย่วชาญในงาน ท�างานเป็นทมีไดอ้ยา่งมี

 ประสทิธภิาพ กจ็ะสามารถผลกัดนัองคก์รใหก้า้วหน้า เตบิโตไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (บาท/ปี) 

คา่สอบบญัช ี(รวมงบการเงนิรายไตรมาสและงบประจ�าปี)

คา่สอบบญัช ี(บาท / ปี) เสนอปี 2564* ปี 2563 %เพิม่(ลด)

บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 1,750,000 1,838,000 (5%)

บมจ.ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้: บรษิทัยอ่ย 530,000 557,000 (5%)

บมจ. โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม : บรษิทัยอ่ย 990,000 1,040,000 (5%)

บจก. โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล ์: บรษิทัยอ่ยของ RCI 30,000 31,000 (3%)

คา่บรกิารอืน่ ไมม่ี ไมม่ี -

รวมคา่สอบบญัชี 3,300,000 3,466,000 (5%)
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 ส�าหรบัคา่บรกิารอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมาบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมม่กีารใชบ้รกิารอืน่จากส�านกังาน

สอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั

 * ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) เสนอ ผูส้อบบญัช ี ของ บรษิทั 

กรนิทรอ์อดทิ จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีายปัจจบุนั (นบัเป็นปีที ่5) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผู้

ถอืหุน้ ประจ�าปี 2564

สรปุรายงานการสอบบญัชี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ผูส้อบบญัช ี/ เลขทะเบยีน
นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรตัน์ 

/ 7305

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์

/ 3759

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์

/ 3759

ส�านกังานสอบบญัชี บจ.กรนิทร ์ออดทิ บจ.กรนิทร ์ออดทิ บจ.กรนิทร ์ออดทิ

ความเหน็ของผูส้อบบญัชี ไมม่เีงือ่นไข ไมม่เีงือ่นไข ไมม่เีงือ่นไข

 * ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) เสนอ ผูส้อบบญัช ีของ 

บรษิทั กรนิทรอ์อดทิ จ�ากดัซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีายปัจจบุนั (นบัเป็นปีที ่ 6) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2564

สรปุรายงานการสอบบญัชี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ผูส้อบบญัช ี/ เลขทะเบยีน
นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรตัน์ 

/ 7305

นายเจษฎา หงัสพฤกษ/์ 

3759

นายเจษฎา หงัสพฤกษ/์ 

3759

ส�านกังานสอบบญัชี บจ.กรนิทร ์ออดทิ บจ.กรนิทร ์ออดทิ บจ.กรนิทร ์ออดทิ

ความเหน็ของผูส้อบบญัชี ไมม่เีงือ่นไข ไมม่เีงือ่นไข ไมม่เีงือ่นไข



บริษัทย่อย
 บรษิทัฯ มบีรษิทัยอ่ย 2 บรษิทั คอื 

 1.บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน)  ซึง่อยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลของบรษิทัใหญ่   ควบคมุผา่นคณะกรรมการ

 บรษิทับางทา่นจากคณะกรรมการในชดุเดยีวกนั  ซึง่ บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 96.83 

 เมือ่ วนัที ่1 มถุินายน 2557  บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) รบัโอนกจิการทัง้หมด 

 (Entire Business Transfer) จากบรษิทัยอ่ยทัง้ 3 แหง่ ซึง่บรษิทัถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 95 คอื บรษิทั พคิแอนดเ์ปย ์

 จ�ากดั บรษิทั เมอืงทองเซรามคิ จ�ากดั และ บรษิทั เวลิดไ์วดเ์ซรามคิ จ�ากดั  โดยบรษิทัยอ่ยทัง้ 3 แหง่ไดจ้ดทะเบยีนเลกิ

 กจิการเมือ่ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

 ในปี 2561 บรษิทั พคิแอนดเ์ปย ์จ�ากดั และ บรษิทั เมอืงทองเซรามคิ จ�ากดัไดช้�าระบญัชเีสรจ็สิน้แลว้  สว่น บรษิทั 

 เวลิดไ์วดเ์ซรามคิ จ�ากดั  อยูใ่นระหวา่งด�าเนินการช�าระบญัชี

 2.บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) (RCI) ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 

 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 อนุมตัใิหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จ�านวน 5 ทา่น เขา้เป็นกรรมการและผูบ้รหิาร

 ของ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) ซึง่เป็นธรุกจิประเภทเดยีวกนั โดยมอี�านาจควบคมุนโยบาย

 ต่างๆ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งจดัท�างบการเงนิรวมโดยน�า บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) และ 

 บรษิทัยอ่ย มารวม ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 เป็นตน้มา โดยบรษิทัฯยงัไมม่กีารลงทนุในหุน้ของ 

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) แต่อยา่งใด ปลายเดอืน ตุลาคม 2561 บรษิทัฯ ลงทนุในหุน้สามญั

 ของ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 4.05

 ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2562  อนุมตัใิห ้บรษิทัฯ เขา้ซือ้กจิการของ RCI 

 โดยการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ผลของการท�าค�าเสนอซือ้

 หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI ไดจ้�านวน 485,572,024 หุน้ เป็นเงนิ 1,942.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 78.72 รวมกบัที ่

 DCC ถอืไวแ้ลว้จ�านวน 38,010,000 หุน้หรอืรอ้ยละ 6.16 ดงันัน้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน RCI หลงัท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัย์

 ทัง้หมดจ�านวน 523,582,024 หุน้ หรอืรอ้ยละ 84.88 และปลายเดอืน สงิหาคม 2563 บรษิทัฯลงทนุซือ้หลกัทรพัยข์อง 

 RCI เพิม่จากผูถ้อืหุน้ไดอ้กี จ�านวน 43,110,000  หุน้หรอืรอ้ยละ 6.99 ดงันัน้ DCC ถอืหุน้ใน RCI จ�านวน 566,692,024 

 หุน้ หรอืรอ้ยละ 91.87
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

 รายชือ่กรรมการ DCC TTOP RCI RABT

1.นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา -ประธานกรรมการ

-ประธานกรรมการ

บรหิาร

-ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดคา่

ตอบแทน

-ประธานกรรมการ

-ประธานกรรมการ

บรหิาร

-ประธานกรรมการ

-ประธานกรรมการ

บรหิาร

กรรมการ

2.พลเอกยทุธศกัดิ ์ศศปิระภา กรรมการอสิระ /

ประธานกรรม

การตรวจสอบ

- - -

3.นายสรุศกัดิ ์โกสยิะจนิดา กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ 

- - -

4.นายศริพิงษ์ ทณิรตัน์ กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

- - -

5.นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์ กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

- - -

6.นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากุล กรรมการ - - -

7.นายสวุทิย ์ สมานพนัธช์ยั 

ลาออกเมือ่วนัที ่4 พฤศจกิยน 2563

นายชนินทร ์ศุภภญิโญพงศ์

รบัต�าแหน่งเมือ่วนัที ่4 พฤศจกิยน 

2563

กรรมการ

-กรรมการ

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

บญัชแีละการเงนิ

-

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

บญัชแีละการเงนิ

-

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

บญัชแีละการเงนิ

-

-

8.นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา -กรรมการบรหิาร

-เลขานุการบรษิทัฯ

-กรรมการบรหิาร

-เลขานุการบรษิทัฯ

-เลขานุการบรษิทั -

9.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา -กรรมการบรหิาร 

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

พฒันาธรุกจิ

-กรรมการบรหิาร

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

พฒันาธรุกจิ

-กรรมการบรหิาร

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

พฒันาธรุกจิ

กรรมการ

10.นายมารตุ  แสงศาสตรา -กรรมการบรหิาร

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

การตลาดและการขาย

-กรรมการบรหิาร

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

การตลาดและการขาย

-กรรมการบรหิาร

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

การตลาดและการขาย

กรรมการ

11.นายจารวุตัร  ไตรถวลิ -กรรมการบรหิาร 

-ประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

ผลติ

-กรรมการบรหิาร 

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

ผลติ

-กรรมการบรหิาร 

-ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

ผลติ

กรรมการ

 บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) = DCC

 บรษิทั ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) = TTOP (DCC ถอืหุน้รอ้ยละ 96.83)

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) = RCI (DCC ถอืหุน้รอ้ยละ 91.87)

 บรษิทั โรแยล เอเซยี บรคิ แอนด ์ไทล ์จ�ากดั = RABT (RCI ถอืหุน้รอ้ยละ 100)



การก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
นโยบายและแนวปฏบิตักิารก�ากบัดแูลกจิการ

 คณะกรรมการบรษิทัฯใหค้วามส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการออกเป็นคูม่อืหลกั

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ตัง้แต่ปี 2546 และปรบัปรงุใหมต่ามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการ ปี 2555 (ปรบัปรงุ) โดยฝ่ายพฒันา

ธรรมาภบิาลเพือ่ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และปรบัปรงุ แกไ้ข เพิม่เตมิเรือ่ยมา เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผู้

บรหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน จงึไดน้�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 

2560 (CG Code 2017) ซึง่ออกโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส�านกังาน กลต.) มาก�าหนด

เพิม่เตมิเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่เป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูน้�าหรอืผูร้บัผดิ

ชอบสงูสดุขององคก์รไดน้�าไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนื โดย CG Code 2017 ไดว้าง

หลกัปฏบิตัสิ�าหรบัคณะกรรมการ 8 ขอ้หลกัดงัน้ี

 หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้�าองคก์รทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้ก่

 กจิการอยา่งยัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

 หลกัปฏบิตั ิ2 ก�าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 

 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

 หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล (Strengthen Board Effectiveness)

 หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 

 (Ensure Effective CEO and People Management)

 หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

 (Nurture Innovation and Responsible Business)

 หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

 หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

 หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

 และไดแ้จง้ใหพ้นกังานและผูเ้กีย่วขอ้งรบัทราบ และยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัมิาโดยตลอด สาระส�าคญัของการก�ากบั

ดแูล จะเน้นในเรือ่งจรยิธรรมการท�าธรุกจิ และควบคมุการด�าเนินงานของบรษิทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ ขอ้

บงัคบั มตทิีป่ระชมุ ตลอดจนขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ก�ากบัดแูลและตดิตามใหฝ่้ายจดัการด�าเนินการ

ตามวสิยัทศัน์ และนโยบายธรุกจิ กลยทุธแ์ละเป้าหมายทีไ่ดก้�าหนดไว ้ตลอดจนการใชง้บประมาณของบรษิทัฯใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

 ส�าหรบัการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ อยูภ่ายในอ�านาจด�าเนินการของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัจดัการ 

โดยมกีารก�าหนดอ�านาจกระท�าการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการเอาไวเ้ป็นหลกัปฏบิตัขิองบรษิทัฯ กรรมการผูจ้ดัการมกีารประชมุรว่ม

กบัผูบ้รหิารระดบัฝ่ายเป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่รว่มกนักลัน่กรองงานของบรษิทัฯ ทบทวนแผนงาน ตลอดจนตดิตามงานตามขอ้

เสนอแนะและมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 ในสว่นการก�ากบัดแูลและควบคุมการบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยทัง้หมดกระท�าโดยผา่นบุคลากรของบรษิทัฯทีส่ง่เขา้ไป

เป็นกรรมการในบรษิทัฯนัน้ๆขอบเขตอ�านาจการควบคมุของบรษิทัฯ ขึน้อยูก่บัจ�านวนกรรมการและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯนัน้

 บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี แบง่ออกเป็น 5 หมวด 

ดงัน้ี
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  หมวดที ่1 - สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders)

 หมวดที ่2 - การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)

 หมวดที ่3 – การค�านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี

 หมวดที ่4 - การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

 หมวดที ่5 - ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   

หมวดที ่1  สทิธขิองผูถ้อืหุน้   (Rights of Shareholders)

 บรษิทัฯไดอ้�านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายไดร้บัสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ดว้ยวธิกีารและมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและ

เชือ่ถอืไดโ้ดยใหส้ทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยูอ่ยา่งเป็นอสิระ การไดร้บัสว่นแบง่ก�าไรจากบรษิทัฯ การเขา้รว่ม

ประชมุผูถ้อืหุน้ การเสนอวาระประชมุลว่งหน้า การเสนอชือ่บุคลเพือ่เขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ การแสดงความคดิเหน็

ในทีป่ระชมุอยา่งเป็นอสิระ การรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิทั เชน่ การเลอืกตัง้กรรมการ การอนุมตัธิุรกรรมทีส่�าคญัและ

มผีลต่อทศิทางในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้บงัคบับรษิทั ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธอิอก

เสยีงตามจ�านวนหุน้ทีถ่อือยูโ่ดยแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหน่ึงเสยีง และไมม่หีุน้ใดมสีทิธพิเิศษเหนือผูถ้อืหุน้รายอืน่นอกเหนือ

จากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดด้�าเนินการในเรือ่งอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกใน

การใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี

 1.การก�าหนดการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯไดก้�าหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กนิ 

 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัช ีและในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเรง่ดว่นตอ้งเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษซึง่เป็นเรือ่งที่

 กระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ ์กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทีต่อ้ง

 ไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัจะเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณไีป  ทัง้น้ีในปี 2563 ไดม้กีารจดัการ

 ประชมุผูถ้อืหุน้รวม 1 ครัง้ เป็นการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ในวนัองัคารที ่30 มถุินายน 2563 ณ หอ้ง

 ประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�านกังานใหญ่ เลขที ่37/7 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง  

 กรงุเทพมหานคร เลือ่นการประชมุจากเดอืน เมษายน 2563 เนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ19

 2.ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่

 รอ้ยละ 5 ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะเสนอวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

 ประจ�าปี 2564 โดยบรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอกีครัง้หน่ึง โดยในกรณทีีบ่รรจเุป็นวาระการประชมุบรษิทัฯจะแจง้ในหนงัสอื

 นดัประชมุวา่เป็นวาระทีก่�าหนดโดยผูถ้อืหุน้  ซึง่ไมม่ผีูใ้ดเสนอวาระเขา้มา ทัง้น้ี บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยผลการเสนอวาระ

 การประชมุใหท้ราบโดยทัว่กนัแลว้ เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2564 ทีผ่า่นมา

 3.การแจง้การเชญิประชมุลว่งหน้าผูถ้อืหุน้ทกุรายจะไดร้บัขอ้มลูประกอบวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อน

 วนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯไดเ้ผยแพรข่อ้มลูลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัในเวบ็ไซตข์องบรษิทั และจดัสง่เอกสาร

 ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

  ส�าหรบัปี 2563 เกดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ19  ท�าใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถจดัประชมุในวนัทีก่�าหนดไว้

 ก่อนหน้าได ้ซึง่บรษิทัฯจดัสง่เอกสารหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 รอบแรก ในวนัที ่20 มนีาคม 

 2563 ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุฯ 30 วนั ก�าหนดประชมุฯ วนัที ่20 เมษายน 2563 และลงประกาศหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั

 ต่อเน่ือง 3 วนั และ จดัสง่เอกสารหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 รอบทีส่อง หลงัสถานการณ์ผอ่นปรน 

 ในวนัที ่29 พฤษภาคม 2563 ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุฯ 30 วนั ก�าหนดประชมุฯ วนัที ่30 มถุินายน 2563 และลง

 ประกาศหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัต่อเน่ือง 3 วนั นอกจากน้ี ยงัไดช้ีแ้จงพรอ้มระบุขอ้มลูต่างๆ ไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุที่

 บรษิทัจดัสง่ให ้ดงัน้ี

  - สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชมุ และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจน

  - บรษิทัไดร้ะบุวตัถุประสงค/์เหตุผล รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละวาระ

  - ส�าหรบัการเสนอขออนุมตัจิา่ยเงนิปันผล บรษิทัฯไดแ้จง้นโยบายการจา่ยเงนิปันผล, อตัราเงนิปันผลที่

  เสนอจา่ย ยอ้นหลงั 5 ปี เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา

  - เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีซึง่ไดผ้า่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการ



  ตรวจสอบ  บรษิทัฯไดใ้หร้ายละเอยีดชือ่ผูส้อบบญัช ีพรอ้มประเดน็เกีย่วกบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี

  และคา่บรกิารของผูส้อบบญัชโีดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูยอ้นหลงั 2 ปี

  - ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

  เป็นรายบุคคล อกีทัง้ระบุชือ่พรอ้มประวตักิรรมการทีต่อ้งการเสนอแต่งตัง้ใหท้ราบ

 4. ก่อนด�าเนินการประชมุ บรษิทัฯไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถามทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละวาระ

 5.ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษิทัฯไดบ้นัทกึ  การแจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน รายชือ่กรรมการ

 และผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุ มตทิีป่ระชมุและจ�านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจน ค�าถามค�าตอบของผู้

 ถอืหุน้ในการซกัถามประเดน็ต่างๆ พรอ้มทัง้เปิดเผยใหท้ราบถงึผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชมุสามญัผู้

 ถอืหุน้ผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดยีวกนั

หมวดที ่2  การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั  (Equitable Treatment of Shareholders)

 การสรา้งความเทา่เทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย นกัลง

ทนุสถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ เป็นเรือ่งทีบ่รษิทัฯค�านึงถงึและพยายามสรา้งเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัอยา่ง

แทจ้รงิ โดยเฉพาะกบัผูถ้อืหุน้สว่นน้อย คอื  การก�าหนดใหก้รรมการอสิระ (Independent Directors) เป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้

สว่นน้อย     ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็ หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ ผา่นอเีมล ์ของ

บรษิทัฯ ซึง่กรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาด�าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรือ่ง เชน่ หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะ

ด�าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และหาวธิเียยีวยาทีเ่หมาะสม หรอืกรณทีีเ่ป็นขอ้เสนอแนะทีก่รรมการอสิระพจิารณาแลว้มคีวาม

เหน็วา่เป็นเรือ่งส�าคญัทีม่ผีลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ กรรมการอสิระจะเสนอเรือ่ง

ดงักลา่วต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาก�าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้

 บรษิทัฯยงัไดด้�าเนินการในเรือ่งอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ เชน่

 2.1 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้

 กรรมการอสิระ ซึง่บรษิทัเสนอรายชือ่ไว ้2 ทา่น หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ

 แบบหน่ึงแบบใดทีไ่ดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ โดยบรษิทัฯไดจ้ดัท�าหนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้

 สามารถก�าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยก์�าหนด และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถ

 ดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯได ้ 

 2.2 ผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการใชส้ทิธขิองตนในฐานะผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัฯไดจ้ดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

 การประชมุเป็นภาษาองักฤษเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ต่างชาติ

หมวดที ่3  การค�านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders)

 บรษิทัฯด�าเนินธรุกจิโดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย เพือ่ประโยชน์รว่มกนั  โดยคณะกรรม

การบรษิทัฯไดก้�ากบัดแูลใหม้รีะบบการบรหิารจดัการทีเ่ชือ่มัน่ไดว้า่สามารถรบัรูส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ทัง้ทีไ่ดก้�าหนดไว้

ในกฎหมาย และทีไ่ดก้�าหนดแนวทางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนในหลกับรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณ  รวมทัง้รบัผดิ

ชอบดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่สทิธดิงักลา่วไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความเสมอภาคอยา่งเครง่ครดัทัง้ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ผูใ้ช้

สนิคา้และบรกิาร และผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ดงัน้ี

 ผูถ้อืหุน้ นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน สทิธทิีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั เชน่ สทิธใินการขอตรวจสอบ

จ�านวนหุน้ สทิธใินการไดร้บัใบหุน้ สทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินการแสดงความคดิเหน็อยา่ง

อสิระในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รวมถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอแนะขอ้คดิเหน็ต่างๆ 

เกีย่วกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯในฐานะเจา้ของบรษิทัฯผา่นกรรมการอสิระ โดยทกุๆ ขอ้คดิเหน็จะไดร้บัการรวบรวมเพือ่

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาต่อไป

 พนกังาน บรษิทัฯใหค้วามส�าคญักบัพนกังานโดยถอืวา่เป็นทรพัยากรทีม่คีา่ และมุง่มัน่ทีจ่ะใหพ้นกังานทกุคนมคีวาม

ภาคภมูใิจและเชือ่มัน่ในองคก์ร ในปีทีผ่า่นมาบรษิทัฯไดจ้ดัท�าโครงการต่างๆ เพือ่สนบัสนุนและเสรมิสรา้งบรรยากาศการท�างาน

รว่มกนัเพือ่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  เสรมิสรา้งศกัยภาพของพนกังานใหพ้รอ้มส�าหรบัการปฏบิตังิานในต่างประเทศ และรบัมอืกบั
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สภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวน นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส�าคญักบัการรกัษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

รวมถงึคา่ตอบแทนของพนกังาน

 ลกูคา้ บรษิทัฯมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใหผู้ใ้ชส้นิคา้และบรกิารไดร้บัประโยชน์สงูสดุทัง้ดา้นคณุภาพและราคา ตลอดจนมุง่มัน่

พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้จดัใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบในการใหข้อ้เสนอแนะสนิคา้ ค�าปรกึษา วธิกีารแก้

ปัญหา และรบัขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสนิคา้และบรกิาร 

 คูค่า้ บรษิทัฯปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติโดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญา จรรยาบรรณ และค�ามัน่ที่

ใหไ้วก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั และมนีโยบายในการสง่มอบสนิคา้ทีไ่ดค้ณุภาพและตรงตามก�าหนดเวลา

 คูแ่ขง่ทางการคา้ บรษิทัฯปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติ โดยยดึมัน่ในการด�าเนินธรุกจิดว้ยความเป็น

ธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยในปีทีผ่า่นมาบรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใดๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้

 เจา้หน้ี บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขและหน้าทีท่ีพ่งึมรีวมทัง้ขอ้ตกลงการกูย้มืเงนิต่างๆ ต่อเจา้หน้ี เชน่ เจา้หน้ีทาง

ธรุกจิ และสถาบนัการเงนิ เป็นตน้

นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่

 บรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน)และบรษิทัในเครอื มอุีดมการณ์ในการด�าเนินกจิการโดยใชก้ลยทุธใ์นการ

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส ยดึมัน่คณุภาพทีด่ขีองสนิคา้เป็นส�าคญั ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้

ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีและ จรรยาบรรณของกลุม่บรษิทัไดนาสตีฯ้ 

 บรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่มัน่ในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ และก�าหนดใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิ ด�าเนินการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ดงักลา่ว ซึง่ครอบคลุม

ใหม้กีารปฏบิตัติามในทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

 เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ กลุม่บรษิทัไดนาสตีฯ้ มนีโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้ก�าหนดในการด�าเนิน

การทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัคอรร์ปัชัน่กบัทกุกจิกรรม และเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจและการด�าเนินการทางธรุกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่ง

ดา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิยา่งรอบคอบ จงึไดจ้ดัท�า “นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่” 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยัง่ยนื

นิยามตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่

 หมายถงึ การตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหค้�ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ 

ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไมเ่หมาะสม อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื เป็นการกระท�าเพือ่ประโยชน์

สว่นตวัหรอืผูอ้ืน่ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม

ประเพณขีองทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท�าได ้

 นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่

 1.สรา้งจติส�านึกและสือ่สารใหท้กุคนในองคก์ร ทราบถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่

 รวมทัง้ เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ใหแ้ก่สาธารณชนทราบ

 2.ใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ีอยา่งสม�่าเสมอ และใหม้กีารทบทวนแนวทางปฏบิตัิ

 และขอ้ก�าหนดในการด�าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย

 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

 1.คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้น

 คอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร

 2.คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบการ

 ควบคมุภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด มคีวามรดักุมเหมาะสม 

 และมปีระสทิธภิาพ

 3.กรรมการผูจ้ดัการ คณะจดัการ และผูบ้รหิาร มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก�าหนด และ ทบทวนใหม้รีะบบและใหก้าร

 สง่เสรมิสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย



 แนวทางปฏบิตัิ

 1.กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานในองคก์รทกุระดบั ตอ้งน�านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัติาม เพือ่เป็น

 ตวัอยา่งทีด่ ีรวมทัง้ ยกยอ่งและเชดิชคูนด ีมคีวามซื่อสตัย ์โดยใหย้ดึถอืเป็นคา่นิยมขององคก์ร

 2.พนกังานในองคก์รทกุระดบั ไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชัน่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบั

 บญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ ตอ้งมสีว่นรว่มในการตดิตาม ตรวจสอบการทจุรติคอรร์ปัชัน่ประพฤตมิชิอบใน

 องคก์ร

 3.กลุม่บรษิทัไดนาสตีฯ้ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรือ่งคอรร์ปัชัน่ จะไมถ่กูลด

 ต�าแหน่ง ลงโทษ แมก้ารกระท�านัน้จะท�าใหบ้รษิทัฯสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ

 4.ผูท้ีก่ระท�าคอรร์ปัชัน่ เป็นการท�าผดิจรรยาบรรณของกลุม่บรษิทัฯไดนาสตี ้ซึง่จะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยัตามระเบยีบ

 ทีก่�าหนดไว ้ซึง่อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านัน้ผดิตามกฎหมาย

 5.สง่เสรมิ สนบัสนุน สรา้งแรงจงูใจ ดแูล จดัฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพใหก้บัพนกังานในหน่วยงาน รวมทัง้ เผยแพร่

 ขอ้มลูขา่วสารในการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติอยา่งสม�่าเสมอ

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  (Disclosure and Transparency)

 บรษิทัฯใหค้วามส�าคญัเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี จงึมคีวามจ�าเป็นทีต่อ้งมกีารควบคมุและก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ

และทีไ่มใ่ชท่างการเงนิใหถ้กูตอ้งตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยมสีาระส�าคญัครบถว้น เพยีงพอ เชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลา ทัง้ภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผา่น เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และเพือ่ใหพ้นกังานยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย 

กฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ ทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ของรฐั อยา่งเครง่ครดัและตดิตามการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอยูอ่ยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่

กฎหมายกฎเกณฑ ์ ขอ้งบงัคบัทีบ่รษิทัฯถอืปฏบิตันิัน้มคีวามถกูตอ้งและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชือ่มัน่ในการด�าเนินธรุกจิที่

โปรง่ใสถกูตอ้งตรงไปตรงมา เชน่

 1.เปิดเผยขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูการเงนิอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา

 2.จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคระกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และแสดงไวคู้ก่บัรายงานผูส้อบบญัชใีน

 รายงานประจ�าปี

 3.ก�าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่เป็นสว่น

 ไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ยใหบ้รษิทัทราบผา่นเลขานุการบรษิทัฯ เพือ่ท�าการ

 เกบ็รกัษาและรวบรวมเสนอใหป้ระธานกรรมการบรษิทัฯและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั

 ท�าการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯไดร้บัรายงานนัน้

 4.คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้�าหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุน้/ ถอืครองหลกัทรพัยข์อง

 บรษิทัใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้

 5. เปิดเผยวธิกีารสรรหากรรมการและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

 6. เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะอนุกรรมการและจ�านวนครัง้การเขา้ประชมุเป็นรายบุคคล

 7. เปิดเผยโครงสรา้งการด�าเนินงานและการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มอยา่งชดัเจน

 8. เปิดเผยขอ้มลูคา่ตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

 9. เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รปูแบบ ลกัษณะ และจ�านวนคา่

 ตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ

 10.เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย

 11.รายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย

 12.เปิดเผยโครงการลงทนุทีส่�าคญัต่างๆ และผลกระทบทีม่ตี่อโครงการลงทนุ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผา่นระบบ 

 SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ

 คณะกรรมการบรษิทัฯยงัคงยดึมัน่แนวปฏบิตัเิรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เพือ่เป็นการจดัระเบยีบ

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นระบบ และป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งไมถ่กู
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ตอ้งรวมทัง้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ สาธารณชน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ มัน่ใจไดว้า่การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯมคีวามถกู

ตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทยีมกนัตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure Policy) โดย

ก�าหนดใหม้บีุคคลทีม่สีทิธเิปิดเผยขอ้มลูส�าคญัทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ ก�าหนดชว่งเวลาทีต่อ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็น

พเิศษก่อนก�าหนดเวลาทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัออกสูส่าธารณะ ซึง่รายละเอยีดของแนวปฏบิตัไิดเ้ผยแพรใ่หผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและ

บุคคลทัว่ไปทราบบนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ

นกัลงทนุสมัพนัธ ์  

 บรษิทัฯมุ่งสรา้งความสมัพนัธ์กบันักลงทุนและรกัษาระดบัมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถ้อืหุน้และกลุ่มนักลงทุน

ต่างๆ โดยอยูบ่นหลกัการของความเทา่เทยีม ถกูตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจรงิ ทัว่ถงึ โปรง่ใส และทนัเวลา จงึไดจ้ดัตัง้ 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่ดแูลในเรือ่งน้ีโดยเฉพาะ

ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ

 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดจ้ดัท�า http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/  เวบ็ไซตน์กั

ลงทนุสมัพนัธแ์ละมกีารปรบัปรงุดแูลอยา่งสม�่าเสมอโดยเวบ็ไซตจ์ะประกอบดว้ยขอ้มลูบรษิทัทีเ่ป็นประโยชน์แก่นกัลงทนุและนกั

วเิคราะห ์อาทเิชน่ ผลประกอบการยอ้นหลงั งบการเงนิ รายงานประจ�าปี ขา่วสารแจง้ตลาดหลกัทรพัย ์แจง้ก�าหนดการจดัการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ ขอ้มลูหุน้ การจา่ยเงนิปันผล หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคม เป็นตน้

 ในสว่นของการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ (กลต.) บรษิทัฯมกีารก�ากบัและตรวจสอบเพือ่ใหบ้รษิทัฯปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น และดแูลการแจง้สารสนเทศทีส่�าคญัของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งทนัทว่งท ีนอกจากทีบ่รษิทัฯได้

เผยแพรข่อ้มลูตามสือ่ต่างๆ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนดแลว้ บรษิทัฯไดม้กีารจดักจิกรรมต่างๆ ซึง่เขา้รว่ม

โดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯใหแ้ก่นกัลงทนุ

 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ไดท้�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายยอ่ย ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกั

วเิคราะหแ์ละหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม 

 ในปี 2563 ไดม้กีารจดักจิกรรมต่างๆ สรปุไดด้งัน้ี

 1.การประชมุนกัวเิคราะหเ์พือ่ชีแ้จงผลงานการด�าเนินงาน งบการเงนิ ฐานะการเงนิค�าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่าย

จดัการ (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจ�านวน 2 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มประมาณ 20 คนต่อครัง้ 

และประชมุนกัวเิคราะหก์ลุม่ยอ่ยจ�านวน 3 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มประมาณ 5 คนต่อครัง้ 

 2.การเขา้พบและใหข้อ้มลู (Company Visit) จ�านวน 4 ครัง้

 3.การใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์ (Conference Call) จ�านวน 14 ครัง้ แก่นกัลงทนุและนกัวเิคราะหท์ัง้จากในประเทศและ

ต่างประเทศ

 

* โดยหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรงทีฝ่่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์*

IR@dynastyceramic.com 

โทรศพัท:์ 02-2769275 ต่อ 251

โทรสาร : 02-2760313

ผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้

 (1) ธรุกรรมทีอ่าจท�าใหเ้กดิผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้หรอือาจมธีรุกรรมซึง่อาจน�าไปสูก่ารขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/

หรอืธรุกรรมกบัคูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จะต้องได้รบัการพจิารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย นอกจากน้ี ธรุกรรมดงักลา่วจะตอ้งท�าในลกัษณะเสมอืนท�ารายการกบับุคคลภายนอกทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บั

บรษิทัฯและด�าเนินการโดยใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเตม็ทีก่บับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมด

 บรษิทัฯก�าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สง่รายงานการมสีว่นไดเ้สยีซึง่มเีน้ือหาสรปุเกีย่วกบัการถอืครอง



หุน้และการเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัฯ ซึง่ขอ้มลูน้ีจะถกูเกบ็ไวก้บับรษิทัฯ เพือ่ตดิตามรายการเกีย่วโยงหรอืรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจเกดิขึน้ 

กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ใหมข่องบรษิทัฯ จะสง่รายงานน้ีภายใน 30 วนัหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

 ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงของบุคคลเกีย่วโยงและญาตสินิท กรรมการและผูบ้รหิารจะสง่รายงานทีแ่กไ้ขใหมใ่ห้

บรษิทัฯ ภายใน  3 วนัหลงัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

 นอกจากน้ี กรรมการตอ้งรายงานการถอืหุน้ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบผา่นคณะกรรมการตรวจสอบทกุ

สิน้ไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการถอืครองหุน้ของกรรมการและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทกุ

ไตรมาส

 คณะกรรมการยงัคอยดแูลตดิตามการปฏบิตัติามระเบยีบวา่ดว้ยเกณฑ ์ วธิกีาร และการเปิดเผยธรุกรรมดงักลา่วดว้ย 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูของธรุกรรมดงักลา่วอยา่งละเอยีด ซึง่รวมถงึจ�านวนเงนิ คูส่ญัญาในธรุกรรม

 เหตุผลของการท�าธรุกรรม และความจ�าเป็นของธุรกรรมในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ และในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง

 บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะป้องกนัไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชส้ถานภาพของตนเพือ่หาผลประโยชน์สว่นตวั 

ดงันัน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองใดๆ ทีอ่าจน�าไปสูก่ารขดัแยง้ทางผล

ประโยชน์กบับรษิทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใดทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มในกระบวนการ

ตดัสนิใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถกูหา้มไมใ่หพ้จิารณาหรอืลงคะแนนเสยีงในเรือ่งทีอ่าจมกีารขดักนัระหวา่งผล

ประโยชน์ของกรรมการเหลา่นัน้กบับรษิทัฯ

 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารยงัไดเ้น้นย�า้การพจิารณาธรุกรรมระหวา่งบรษิทั ซึง่หมายถงึธรุกรรมระหวา่งบรษิทัฯ

และบรษิทัยอ่ย อยา่งรอบคอบและไมม่อีคติ

 (2) การก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน

 คณะกรรมการของบรษิทัไดก้�าหนดมาตรฐานการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ(Insider Trading) ของบุคคลที่

เกีย่วขอ้งซึง่หมายถงึคณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายจดัการ  และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู รวมทัง้คูส่มรสและบุตรที่

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักลา่ว 

 คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไมใ่หใ้ชโ้อกาสหรอืขอ้มลูทีไ่ดร้บั ขณะท�างานในต�าแหน่งของตน

เพือ่หาผลประโยชน์สว่นตวั หรอืเพือ่จดัตัง้ธรุกจิทีแ่ขง่หรอืเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ บรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการหา้มใชข้อ้มลูภายในที่

ส�าคญัเพือ่ซือ้หรอืขายหุน้และหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เพือ่ผลประโยชน์ของบุคคลเหลา่นัน้อยา่งเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มลู

ภายในแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอืน่เพือ่ซือ้หรอืขายหุน้และหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้�าหนดนโยบายและการด�าเนินการต่างๆ ดงัน้ี

 - บรษิทัฯมโีครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปรง่ใส ไมม่กีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไมท่�าใหเ้กดิความขดัแยง้

 ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งทางการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไวใ้นรายงาน

 ประจ�าปีอยา่งละเอยีด รวมถงึการเปิดเผยการถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษิทัอยา่งครบถว้น

 - มกีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งชดัเจนระหวา่ง คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และผูถ้อืหุน้ จงึท�าให้

 ปราศจากการกา้วก่ายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในกรณทีีก่รรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารคนใดคนหน่ึงมสีว่นไดเ้สยีกบัผล

 ประโยชน์ในเรือ่งทีก่�าลงัพจิารณา ผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน้กจ็ะไมเ่ขา้รว่มประชมุ หรอืงดออกเสยีงเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจของ

 คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารเป็นไปอยา่งยตุธิรรม เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ

 - การก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและการใชข้อ้มลูภายในไวใ้นอ�านาจด�าเนินการและขอ้บงัคบัพนกังานอยา่งเป็น

 ลายลกัษณ์อกัษร โดยมบีทก�าหนดลงโทษชดัเจนทีผู่บ้รหิารหรอืพนกังานน�าขอ้มลูไปเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 หรอืน�าไปใชป้ระโยชน์สว่นตน

 - จรรยาบรรณบรษิทัฯไดก้�าหนดแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิส�าหรบัการหา้มพนกังานใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯหรอืใชเ้วลา

 ท�างานในการคน้หาขอ้มลู ตดิต่อ หรอืซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยา่งเป็นประจ�าเพือ่ประโยชน์ส�าหรบัตนเองหรอืบุคคลอืน่ 

 โดยไมม่เีหตุอนัควร และไมเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ
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หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities)

 คณะกรรมการจะตอ้งประพฤตตินตามมาตรฐานพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมสงูสดุ และปฏบิตัติามกฎหมาย กฎและระเบยีบ

ทัง้หมด คณะกรรมการมหีน้าทีห่ลกัในการก�ากบัและก�าหนดทศิทางการบรหิารจดัการเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯทัง้น้ี ไมว่า่จะ

เป็นการด�าเนินการโดยตรงหรอืผา่นคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ คณะกรรมการพงึมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี

 1.ดแูลการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ประเมนิวา่มกีารบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสมหรอืไม ่ และเพือ่ใหก้ารด�าเนิน

กจิกรรมทัง้หมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดจ้ดัท�าและก�าหนดไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณ 

(Code of Conduct)

 2.บรหิารการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละกฎขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ

ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

 3.จดัท�าและใหค้วามเหน็ชอบ แผนงาน การด�าเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงนิทีส่�าคญั

 4.ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงส�าคญัๆ ในหลกัการและแนวปฏบิตัดิา้นการตรวจสอบบญัชแีละการ

บญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ

 5.ประเมนิปัจจยัความเสีย่งส�าคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และทบทวนมาตรการเพือ่น�ามาแกไ้ข

และบรรเทาความเสีย่งดงักลา่ว

 6.ประเมนิผลการท�างานและความสามารถของตน และการปรบัปรงุวธิกีารท�างานตามความจ�าเป็น ตามแบบประเมนิ

ตนเอง เรือ่ง การปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Self- Assessment) เป็นประจ�าทกุปี

 7.ใหค้วามเหน็ชอบคา่ตอบแทนของพนกังาน

 8.แต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยทีเ่หมาะสมเพือ่บรหิารธรุกจิของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

 คณะกรรมการไดม้อบหมายอ�านาจและความรบัผดิชอบใหก้รรมการบรหิารซึง่จะท�างานรว่มกบัเจา้หน้าทีบ่รหิารอื่นๆ 

ในการบรหิารจดัการธรุกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของบรษิทัฯ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผน ค�าสัง่หรอืทศิทางอยา่งหน่ึง

อยา่งใดของคณะกรรมการ

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัต่อระบบควบคมุภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่งและความต่อเน่ืองทาง

ธรุกจิ รวมทัง้ก�าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีเ่หมาะสมกบับรษิทัฯ ทีด่�าเนินอยูใ่นปัจจบุนั โดยคณะกรรมการจะท�างานรว่ม

กบัฝ่ายบรหิารอยา่งใกลช้ดิในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบักรอบคา่นิยมหลกั พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ ของบรษิทัฯ รวมทัง้จรรยาบรรณ

ทางธรุกจิ   โดยในปีทีผ่า่นมาบรษิทั ไดท้�าการทบทวน คา่นิยมหลกั พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ไปแลว้ และมกีารน�ากลยทุธท์ีไ่ดม้กีาร

ทบทวนไปปฏบิตัแิลว้ อยา่งเชน่การสะทอ้นออกมาในรปูของการท�ากจิกรรมต่าง ๆ 

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดส้ือ่สารนโยบายดงักลา่วใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบผา่นชอ่งทางทีห่ลาก

หลาย พรอ้มทัง้ก�าหนดใหม้ชีอ่งทางส�าหรบับุคคลทัง้ภายในและภายนอกเพือ่แจง้เรือ่งการพบเหน็การกระท�าทีเ่ป็นการละเมดิ

นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการดงักลา่วต่อคณะกรรมการ ซึง่ครอบคลมุถงึมาตรการคุม้ครองผูใ้หเ้บาะแส (Whistle Blower Policy)

ดว้ย

การประเมนิของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารพจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ เพือ่

ใชใ้นการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิทั โดยไดแ้ยกเป็นการ ประเมนิตนเองของคณะ

กรรมการ และการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ และเมือ่พจิารณาเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ไดเ้สนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

 คณะกรรมการบรษิทัฯเหน็ชอบแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ทีใ่ชเ้พือ่การ

ประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ�าปี 2563 ภายใตห้วัขอ้ การประเมนิเกีย่วกบั

โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรม การการประชมุคณะกรรมการ 

การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการ พฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2563 ไดพ้จิารณาสรปุ

ผลประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยเปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิ ยอ้นหลงั 3 ปี ทีผ่า่นมา

และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2564 เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 เพือ่พจิารณาขอ้ด ีขอ้เสยี รวมทัง้



แนวทางการแกไ้ข ปรบัปรงุ โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการดงักลา่วมุง่เน้นการน�าผลประเมนิไปใช้

ประโยชน์เพือ่การปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่โดยภาพรวมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัเหน็

วา่การด�าเนินการสว่นใหญ่ไดด้�าเนินการหรอืจดัท�าเรือ่งดงักลา่วนัน้ไดด้แีลว้

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

 - การพฒันาความรูข้องกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัฯสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกใหก้รรมการ และผูบ้รหิารเขา้

 รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั รวมทัง้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีาร

 ปฐมนิเทศส�าหรบักรรมการใหมเ่ป็น ประจ�าทกุครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม ่โดยจะจดัใหม้กีารแสดงภาพรวมเพือ่

 แนะน�าธรุกจิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั รายชือ่คณะกรรมการบรษิทัและโครงสรา้งการบรหิาร เอกสารคูม่อืเกีย่ว

 กบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง บทบาท อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

 แนวทางการก�ากบัดแูลกจิการ หนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัระเบยีบบรษิทั วสิยัทศัน์ เป้าหมาย 

 ขอ้มลูการด�าเนินงานและกจิกรรมของบรษิทั รวมทัง้จดัใหก้รรมการเขา้เยีย่มชมกจิการและรว่ม ประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกบั

 การก�าหนดวสิยัทศัน์และแผนธรุกจิรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั

 - แผนสบืทอดงาน บรษิทัฯไดม้กีารจดัเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร เพือ่ทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ะเกษยีณอาย ุ

 พรอ้มทัง้ไดก้�าหนดแนวทางการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพของผูบ้รหิารในการเขา้รบัต�าแหน่งใหมโ่ดยสบืเน่ืองต่อกนั  

 โดยพจิารณาจากพนกังานในระดบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯและบรษิทัในเครอืทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีดน่ สามารถพฒันา

 ใหร้บัผดิชอบในต�าแหน่งหน้าทีท่ีส่งูขึน้ได ้รวมทัง้มกีารก�าหนดผูท้ีจ่ะทดแทนต�าแหน่งชัว่คราว ในกรณทีีเ่กดิเหตุ

 ฉุกเฉนิอยา่งกะทนัหนั

 นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏบิตัหิน้าที ่  ทัง้หลกัสตูรทีจ่ดัโดยบรษิทัฯและหลกัสตูรทีจ่ดัโดยหน่วยงานก�ากบัดแูลองคก์รของรฐัหรอืองคก์รอสิระ เชน่ 

หลกัสตูรกรรมการบรษิทัของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนดใหก้รรมการของบรษิทัจด

ทะเบยีนตอ้งผา่นการอบรม อยา่งน้อยหน่ึงหลกัสตูร ซึง่ไดแ้ก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation 

Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้น้ีเพือ่น�าความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันาองคก์รต่อไป

การอบรมของกรรมการ

ชือ่หลกัสตูร รายชือ่

1.หลกัสตูรกรรมการบรษิทัของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่178/2020

1.นายชนินทร ์ศุภภญิโญพงศ์

จรรยาบรรณธรุกจิ

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ เป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในการด�าเนินธรุกจิมกีาร

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีและด�าเนินธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบอยา่งมจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปรง่ใส และ

ตรวจสอบได ้ โดยมุง่มน่สรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และค�านึงผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และเจรญิ

เตบิโตอยา่งยัง่ยนืรว่มกนั

 แนวทางจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ

 - เพือ่ใหไ้ดร้บัความชืน่ชอบสงูสดุของผูบ้รโิภค ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยผา่นทางตลาดนดักระเบือ้ง 

 ไดนาสตี-้ไทลท์อ้ป ทีม่สีาขากระจายอยูท่ ัว่ทกุจงัหวดัของประเทศไทย ดว้ยคณุภาพของด ีราคาถกู หาซือ้งา่ยและ

 สะดวก มขีองใหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย ไดข้องทนัท ีมขีองต่อเน่ือง

 - เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัโดยสมคัรใจ

 - เพือ่รบัผดิชอบสงัคมทัง้ในดา้นสขุภาพ การยกระดบัการศกึษา และสิง่แวดลอ้ม

 ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดก้�าหนดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ซึง่ออกโดย

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ส�านกังาน กลต.) ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 6/2563 
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เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2563 ไดอ้อกประกาศเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีCG Code เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ของกลุม่บรษิทั

 การปฏบิตัใินเรือ่งอืน่ๆตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในปี 2563 ไดแ้ก่  

  - บรษิทัฯไดเ้ขา้รบัการประเมนิตามโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนรอ้ยละ 98 

  ดขีึน้จากปี 2562 ทีไ่ดร้บัคะแนนรอ้ยละ 97

  - Corporate Governance Report (CGR) ไดใ้นระดบั 4 ดาว

การก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัยอ่ย

 1. สง่เสรมิใหบ้รษิทัยอ่ยน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิตัิ

 2. ก�ากบัดแูลโดยผา่นกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร และนโยบายทีก่�าหนดโดยบรษิทัใหญ่

 3. พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั เชน่ กลยทุธ ์แผนธรุกจิ การเพิม่ทนุ หรอืลดทนุ การเลกิบรษิทั รวมทัง้นโยบายที่

 ส�าคญัต่างๆ 

 4. ตดิตามผลการด�าเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั

 5. ดแูลใหบ้รษิทัยอ่ย ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานก�ากบัดแูล ไดแ้ก่ การท�ารายการระหวา่งกนั การ

 ไดม้าและจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การเปิดเผย ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา รวมทัง้ดแูลใหม้กีารจดัท�าบญัชแีละ

 รายงานทางการเงนิถกูตอ้งตามทีค่วร ตามกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งและมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

 6. การพจิารณาท�าธรุกรรมใดๆ ของบรษิทัยอ่ยทีม่นียัส�าคญัต่อการด�าเนินธรุกจิหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัฯ ได้

 ก�าหนดใหธ้รุกรรม ดงักลา่วตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัใหญ่ทกุครัง้

 7.ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารควบคมุภายในทีก่�าหนดไวเ้พยีงพอและมี

 ประสทิธภิาพ

 8.การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัยอ่ย บรษิทัฯไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชจีากส�านกังานสอบ

 บญัชเีดยีวกนักบับรษิทัฯ เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิและทีม่ใิชท่างการเงนิมาเปิดเผยในงบ

 การเงนิรวมของบรษิทัฯ

  

 



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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  บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติ และจ�าหน่ายผลติภณัฑ ์กระเบือ้งเซรามคิ ปพูืน้ บุผนงั 

ทีม่สีาขาเป็นชอ่งทางการจ�าหน่ายกวา่ 200 สาขาทัว่ประเทศ บรษิทัด�าเนินธรุกจิ ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล มคีวามรบั

ผดิชอบทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และ ดา้นสิง่แวดลอ้ม บรหิารงานโดยเน้นการพฒันา และการปรบัปรงุการ

ด�าเนินการในทกุๆดา้น ทัง้การผลติ การตลาด การทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาระบบขอ้มลู เพือ่ใหบ้รษิทัพฒันาไปสู่

นวตักรรมการผลติทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ ภายใตต้น้ทนุทีเ่หมาะ

สม ใหผ้ลติภณัฑส์ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด และใหผ้ลตอบแทนตามความคาดหวงัของทกุกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมว่า่

จะเป็น พนกังาน คูค่า้ ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และสงัคมโดยรวม

 

 วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน  เป็นผู้น�าในธุรกิจการ
ผลิตและจ�าหน่ายกระเบื้องเซรามิค ด้วยสินค้าคุณภาพ
มาตรฐาน บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคม
และส่ิงแวดล้อมให้สมดุลสอดคล้องไปกับการเติบโตของ
ธุรกิจร่วมกัน

 พันธกิจด้านความยั่งยืน  เป็นผู้น�าด้านกระเบื้อง
เซรามิค ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน
สากล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลาย โดยอาศัยทักษะ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ ของพนักงาน ในการพัฒนาองค์กร ร่วมกัน  
เพ่ือส่งต่อคุณค่าผ่านการผลิตกระเบื้องเซรามิคท่ีมี
คุณภาพ และการให้บริการที่ประทับใจลูกค้า ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

  การจดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยนืประจ�าปี 2563 ฉบบัน้ี เปิดเผยตามแบบแสดงรายการขอ้มลูแบบ 56-1 

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยน�าเสนอภายใตก้รอบ

รายงานการด�าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ มเีน้ือหาครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดย

เป็นการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม-31 ธนัวาคม 2563
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กลยุทธ์ด้านการขาย  

  บรษิทัฯมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ ภายใตต้น้ทนุทีเ่หมาะสม 

สามารถแขง่ขนัในธรุกจิได ้ โดยใหค้วามใสใ่จดแูลลกูคา้ ทัง้ฐานลกูคา้เดมิ และขยายฐาน

ลกูคา้ใหม ่โดยวเิคราะหพ์ฒันาสนิคา้ และบรกิาร  การเสนอขอ้มลูสนิคา้ ราคา และกจิกรรม

สง่เสรมิการขาย ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุม่ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และเตรยีม

พรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงของแนวโน้มตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยกีาร

สือ่สารไรส้ายในปัจจบุนั ในการสรา้งโอกาสทีส่ ือ่สารกบัลกูคา้ เสนอขอ้มลูไดโ้ดยตรง อกีทัง้

เป็นชอ่งทางเพิม่โอกาสการขายสนิคา้อกีทางหน่ึง  โดยในปี 2563ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ เพิม่

สดัสว่นผลติภณัฑใ์หม ่ ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ เพือ่ตอบสนองความนิยมของตลาดทีม่คีวาม

ตอ้งการกระเบือ้งขนาดใหญ่ขึน้ ทัง้ในสว่นงานโครงการ และ กลุม่ลกูคา้ทีเ่ป็นคนรุน่ใหม ่ทีม่ ี

บทบาทใหก้ารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ผา่นการประชาสมัพนัธท์างออนไลน์ ทีส่ามารถเขา้

ถงึลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

กลยุทธ์ด้านการผลิต  

  บรษิทัฯเน้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี เพือ่ใหเ้กดินวตักรรมการผลติ เพิม่

มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ และสามารถแขง่ขนัไดใ้นธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยผลส�าเรจ็ของการวจิยั

และพฒันา ท�าใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ประหยดัตน้ทนุการผลติดา้นวตัถุดบิ ดว้ย

การใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งคุม้คา่ และลดอตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลติภณัฑล์ง ควบคูไ่ป

กบัแนวด�าเนินงานการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ สญูเปลา่ต�่าสดุ ดว้ยจ�านวนคนพอ

เหมาะ จากการประสานทกัษะในการท�างาน เขา้กบักระบวนการของเครือ่งจกัร เพือ่สามารถ

ปรบัแผนการผลติใหส้อดคลอ้ง และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคตามแนวโน้มของ

ตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป ภายใตต้น้ทนุทีเ่หมาะสม สง่ผลใหเ้กดิเป็นผลติภณัฑท์ีส่ามารถ

แขง่ขนัในตลาดไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยในปีทีผ่า่นมา ไดม้กีารคน้ควา้และพฒันาใหก้ระเบือ้ง

เซรามคิมคีณุลกัษณะเฉพาะ มผีวิหน้ากนัลืน่มากกวา่กระเบือ้งเคลอืบทัว่ไป เหมาะส�าหรบั

พืน้ทีซ่กัลา้ง ทีเ่ปียกชืน้ หรอื พืน้ทีอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุ เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหล้กูคา้ เลอืก

สนิคา้ตามการใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัขึน้

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

 บรษิทัฯใชห้ลกัการบรหิารจดัการดว้ยการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มคีวามเป็นธรรม 

เป็นไปตามมาตรฐาน ถกูตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบวธิ ี บรษิทัมจีดุเดน่ในการบรหิาร

จดัการทีป่รบัเปลีย่นไดร้วดเรว็ เพือ่ใหส้ามารถรปรบัแผนงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัทว่งที

กบัสถานการณ์ตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีส่ามารถตอบสนองผูม้ ี

สว่นไดเสยีทกุกลุม่ ทัง้ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ประสาน

กบัการเสรมิสรา้ง และปลกูฝังจรยิธรรมในการท�างาน และพฒันาขัน้ตอนท�างานทีเ่สรมิสรา้ง

การท�างานทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้ตามนโยบายต่อตา้นทจุรติคอรปัชัน่  โดยในชว่งปี 2563 

ทีผ่า่นมา เกดิการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ บรษิทัฯ จงึเน้นการพฒันาสาขา ปรบัปรงุภาพ

ลกัษณ์สาขาเดมิเป็นหลกั  ท�าการปรบัปรงุเป็นพืน้ทีโ่ลง่ สะดวกสบาย มคีวามทนัสมยั และ

ดงึดดูลกูคา้มากขึน้ รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ชา่ภายในสาขา เพือ่ใหเ้ป็น

จดุศนูยก์ลางในการบรกิารสนิคา้ รวมทัง้เป็นการบรหิารพืน้ทีภ่ายในสาขาใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล  

 บรษิทัฯสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรในทกุระดบั ใหไ้ดร้บัการอบรมความรูท้ ัง้ในสาย

งานเดยีวกนั และขา้มสายงาน โดยใหจ้ดัการอบรม เพือ่ใหพ้นกังานสามารถท�างานอยา่งมี

ประสทิธภิาพรว่มกนั อกีทัง้ใหค้วามส�าคญัของการท�างานเป็นทมี ใหพ้นกังานไดม้โีอกาส

กา้วหน้าในการท�างานและเตบิโตไปกบัองคก์รรว่มกนั ดว้ยวา่ ทรพัยากรบุคคล เป็นสว่นหลกั

ส�าคญัในการขบัเคลือ่นองคก์รในทกุๆนโยบาย หากพนกังานมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ และ

เชีย่วชาญในงาน ท�างานเป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กจ็ะสามารถผลกัดนัองคก์รให้

กา้วหน้า เตบิโตไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื  ในปีทีผ่า่นมา มุง่เน้นการพฒันาทกัษะและประสทิธภิาพ

พนกังาน ผา่นการเรยีนรูจ้ากการท�างานจรงิ เน้นการลดขัน้ตอนการท�างาน หรอืลดคา่ใชจ้า่ยที่

ไมจ่�าเป็น มกีารใหค้�าแนะน�าพนกังาน จดัใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการคดิวเิคราะห ์ ลดคา่ใช้

จา่ยของบรษิทัฯ รวมทัง้จดัท�าการประเมนิผล ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจเป็นระยะๆ เพือ่สรา้ง

ความมัน่ใจใหก้บัพนกังานทีจ่ะพฒันางานของตนใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายและเป้าหมายของ

บรษิทัรว่มกนั



กรอบการด�าเนินการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 

 บรษิทัฯไดน้�าปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อการด�าเนินธรุกจิ และสง่ผลความยัง่ยนืขององคก์ร พฒันามาเป็นกรอบ

การด�าเนินการเพือ่การพฒันาสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทัฯ คอื การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ  การพฒันาการบรหิาร

งาน  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืกบัคูค่า้ และลกูคา้ รวมทัง้การลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มในระยะยาว 

  บรษิทัฯเลง็เหน็ความส�าคญั  ตัง้แต่กระบวนการจดัซือ้วตัถุดบิทีม่คีณุภาพ จากคูค่า้ทีป่ฏบิตัติามมาตรฐาน

และถกูกฎหมายตามขอ้ก�าหนดมาตรฐาน รวมทัง้คูค่า้ทีใ่นกระบวนการผลติและสง่มอบตอ้งสง่ผลกระทบต่อสิง่

แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ  ประกอบกบับรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญักบัการพฒันาการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้มี

คณุภาพในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้ รวมทัง้การใหบ้รกิารลกูคา้ผา่นสาขาของบรษิทัททีัว่ประเทศ เพือ่ใหล้กูคา้ทกุกลุม่

สามารถเขา้ถงึเลอืกซือ้ผลติภณัฑไ์ดส้ะดวก จนถงึการจดัสง่สนิสนิคา้ถงึผูบ้รโิภค ดว้ยความรบัผดิชอบ การสง่มอบ

สนิคา้คณุภาพมาตรฐาน  สง่มอบคณุคา่ชว่ยเหลอืแก่ชมุชน  สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย  เพือ่ประโยชน์

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  สูค่วามยัง่ยนืขององคก์รรว่มกนั ภายใตก้ารด�าเนินการอยา่งมจีรยิธรรม ตลอดจนมี

ความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม บรษิทัจงึไดก้�าหนดกรอบการด�าเนินการเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยยดึ

ตามแนวทางตามสากล ใหค้วามสมดลุ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคมชมุชน  ดา้นสิง่แวดลอ้ม  เพือ่เป็นแนวทางให ้

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัริว่มกนัดงัน้ี

 1.ดา้นสนิคา้ บรษิทัฯวางแนวทางเริม่ตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิ ทีม่คีณุภาพ จากผูผ้ลติทีม่าตรฐาน  มกีาร

คน้ควา้วจิยั และพฒันาผลติภณัฑอ์ยูเ่สมอ เพือ่ใหส้นิคา้มมีาตรฐาน และมสีนิคา้ประเภทใหม่ๆ  ทีเ่อือ้ต่อการใชง้าน 

และตอยสนองความตอ้งการของตลาดอยูเ่สมอ  มกีารใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และเกดิประโยชน์ในการใช้

ผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ

 2.ดา้นลกูคา้ บรษิทัฯตระหนกัถงึการเขา้ถงึสนิคา้ และการเพิม่ทางเลอืกสนิคา้ทีห่ลากหลาย ทัง้สาขาทีจ่ดั

จ�าหน่าย การกระจายสนิคา้จากศนูยก์ระจายสนิคา้  และสรา้งความเชือ่มัน่ในสนิคา้ รวมทัง้ปรบัปรงุการบรกิารเพือ่

ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ใหเ้หมาะสมกบัทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นเจา้ของบา้น  รา้นจ�าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง งาน

โครงการ หรอื ผูร้บัเหมา อยา่งดเีสมอมา

 3.กระบวนการผลติ  บรษิทัฯมุง่เน้นการผลติสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ลดขัน้ตอนทีซ่บัซอ้น  ลดปรมิาณ

การใชพ้ลงังาน เพือ่สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งยัง่ยนื  เน้นคน้ควา้สรา้งผลติภณัฑร์ปูแบบใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของตลาด ตลอดจนค�านึงถงึความปลอดภยัในการท�างานของพนกังานเป็นส�าคญั

 4.ท�าการวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม  เพือ่ทีจ่ะกา้วไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ   ตอบ

สนองความตอ้งการของตลาด การใชง้านประเภทใหม่ๆ    รวมทัง้เน้นการประหยดัตน้ทนุการผลติดา้นวตัถุดบิ และ

ลดอตัรการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลติภณัฑ ์เพือ่การผลติสนิคา้  เพิม่มลูคา่สนิคา้ ใหส้ามารถแขง่ขนัในธรุกจิไดอ้ยา่ง

ยัง่ยนื  

 5.การดแูลพนกังาน  ชมุชนและสงัคม บรษิทัฯมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคม 

ทัง้พนกังานภายในบรษิทั  ชมุชนรอบโรงงาน / สาขา  และสงัคมในวงกวา้ง เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อบรษิทั 

ผา่นการสนบัสนุนกจิกรรมในทอ้งถิน่ และการสนบัสนุนผลติภณัฑ ์ ใหก้บัคา่ยอาสาของสถาบนัการศกึษาต่างๆ  

โรงเรยีน สว่นราชการ ทีข่าดแคลน เพือ่เป็นเป็นสาธารณประโยชน์ และชว่ยในการพฒันาการศกึษา และคณุภาพ

ชวีติของชมุชนและสงัคมรว่มกนั  

 6.การใสใ่จสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯทราบถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการด�าเนินธรุกจิทัง้ในกระบวนการผลติ การ

ใชพ้ลงังาน และการขนสง่สนิคา้ จงึมกีารวางแนวทางบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานไว้

อยา่งชดัเจน  รดักุม เพือ่การดแูลและสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัสิง่แวดลอ้ม และชมุชนโดยรอบโรงงานในระยะยาว
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การด�าเนินงานสู่ความยั่งยืน
 

ดา้นเศรษฐกจิ 

   ดา้นสนิคา้ และบรกิาร

    นโยบายของดา้นสนิคา้และบรกิาร บรษิทัฯ มุง่เน้นการผลติสนิคา้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

และตลาดเป็นส�าคญั โดยอาศยัขอ้มลูการเลอืกซือ้สนิคา้น�ามาประเมนิ, วเิคราะหแ์ผนผลติสนิคา้ และแผนการตลาด 

ควบคูไ่ปกบัการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ทีใ่ชเ้วลาในการผลติสัน้ลง เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

และตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สนิคา้สามารถแขง่ขนัไดใ้นสภาพเศรษฐกจิปัจจบุนั โดยผา่นชอ่งทางการขายที่

สาขาของบรษิทัเป็นหลกั  

  ในปัจจบุนับรษิทัมสีาขาครอบคลุมทัว่ประเทศกวา่ 201 สาขา ท�าใหเ้รามชีอ่งทางการท�าตลาดคา้ปลกีทีม่ ี

ศกัยภาพสงูมาก อกีทัง้มกีารบรหิารทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พฒันาประโยชน์จากพืน้ทีใ่นสาขา จากขอ้ไดเ้ปรยีบดา้น

ท�าเล ของสาขาทีต่ ัง้อยูเ่สน้ทางหลกั หรอื ถนนเลีย่งเมอืง (บายพาส) และเป็นสว่นทีเ่มอืงขยายไปถงึ  ท�าใหส้ามารถ

ดงึดดูลกูคา้ปลกีไดม้าก จงึเสรมิศกัยภาพใหน้โยบายการพฒันาประโยชน์ทีด่นิ และสิง่ปลกูสรา้งเป็นไปไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ โดยเปิดพืน้ทีส่าขาทีม่ขีนาดใหญ่ใหก้บักจิการรา้นคา้อืน่ทีส่นใจ และมศีกัยภาพ ไดเ้ขา้มาเชา่พืน้ที่

และลงทนุ ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากรา้นคา้ และโรงงานผูผ้ลติหลายราย โดยในปี 2563 ขอ้มลูพืน้ทีใ่ห้

เชา่ดงัน้ี

 จ�านวนสาขาทีเ่ปิดใหเ้ชา่พืน้ที ่(สาขา)

ปี 2562 2563 เพิม่ขึน้

มกีารเขา้ใชพ้ืน้ทีแ่ลว้ 34 75 41

จ�านวนสาขาทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หเ้ชา่ 63 82 19

คดิเป็น% ของพืน้ทีเ่ชา่ทัง้หมด 53% 91%  

 ขนาดพืน้ทีเ่ชา่ (ตรม.)

พืน้ทีท่�าสญัญาแลว้จ�านวน (ตรม.) 33,918 49,816 15,898

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

  จากขอ้มลูขา้งตน้ในปี 2563 จ�านวนสาขาทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หเ้ชา่รวม 82 สาขา เพิม่ขึน้จากปีก่อน 19 สาขา มี

การเชา่พืน้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 75 สาขาซึง่คดิเป็น 91% ของจ�านวนสาขาทีเ่ปิดใหเ้ชา่ทัง้หมด โดยคดิเป็นพืน้ที ่49,816 

ตารางเมตร จากพืน้ทีใ่หเ้ชา่ทัง้หมด 83,818 ตารางเมตร  รายละเอยีดผูเ้ชา่พืน้ทีด่งัน้ี

ผูเ้ชา่       จ�านวนสาขา พืน้ทีเ่ชา่(ตรม) ผูเ้ชา่         จ�านวนสาขา พืน้ทีเ่ชา่(ตรม)

Window Asia  35 4,292  Chale’t Wood  27 3,318

Vanachai woodsmith 27 16,625  Grandhome  10 15,072 

Home Fast  8 924   Sangudom  5 1,006 

Home One  5 3,608   Ziga   4 1,102  

Kerry   3 299  Home Shop  2 1,252 

SB Furniture  1 200  สวรรยา พลูเจรญิ  1 360

โฮม สขุภณัฑ ์  1 1,600  DD Wood  1 69

Napavas  1 90  วา่ง   0 0

รวม 49,816 ตรม

 



กระเบื้องเซรามิคปูพื้น RCI ขนาด 60*120 CM 

 เป็นกระเบือ้งขนาดใหญ่ ซึง่กล�าลงั ไดร้บัความ

นิยม เป็นอยา่งมาก ตามความตอ้งการของตลาดที ่ไมว่า่

จะเป็นในกลุม่ของ ลกูคา้โครงการ หรอืลกูคา้ทัว่ไป  ที่

เน้นความ สวยงามหรหูรา แขง็แรง  ซึง่ กระเบือ้งดงั

กลา่วสามารถน�ามา ใชไ้ด ้ทัง้งานปพูืน้และบุผนงั  ทีผ่า่น

มา ยงัมยีอดจ�าหน่าย กวา่ 50,000 ตรม./เดอืน และมี

แนวโน้ม ทีจ่ะสงูขึน้อกี ในอนาคต ซึง่ราคาถกูกวา่ เมือ่

เปรยีบเทยีบ กบักระเบือ้งน�าเขา้จาก ต่างประเทศที ่

ประกอบกบัลวดลายของกระเบือ้ง ทมีคีวามหลากหลาย

ใหเ้ลอืกใช ้แตกต่างจากสนิคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด
       

กระเบื้องเซรามิคปูพื้น RCI ขนาด 80*80 CM.  
 เป็นกระเบือ้ง เซรามคิขนาดใหมล่า่สดุที ่

ออกวางจ�าหน่าย ในชว่งปลายปี 2563  เพือ่รองรบั

ความตอ้งการ ของลกูคา้ที ่ ตอ้งการกระเบือ้งขนาด

ใหญ่ แขง็แรง สวยงาม ทีค่วามหนา 13 มลิลเิมตร 

โดยมลีวดลายของกระเบือ้งใหเ้ลอืกมากมาย แตก

ต่างจากกระเบือ้งน�าเขา้จากต่างประเทศทัว่ไปซึง่ยงั

มน้ีอย  

 กระเบือ้งขนาด 80*80 CM ดงักลา่วปัจจบุนั 

เริม่วางจ�าหน่ายที ่สาขาของไดนาสตีท้ ัว่ประเทศ ทัง้ 

201 สาขา 

“ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการ
พัฒนาสินค้าชนิดใหม่ และขนาด
ใหม่ ออกวางจ�าหน่ายในช่วง
ปลายปี ดังนี้ ”
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การพัฒนาการบริการส�าหรับลูกค้า   

 ทั้งนี้ในส่วนของการบริการทางบริษัทฯ ได้เน้นให้ทุกส่วน โดยเฉพาะ 
 - การบรกิารตอ้นรบั ลกูคา้ในสว่นหน้ารา้นใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และใหเ้กดิ ความประทบัใจสงูสดุ 

 - การบรกิารเรือ่งการจดัสง่ สนิคา้ทีร่วดเรว็ ซึง่เป็นจดุเดน่ของทางบรษิทัฯ การใหค้วามรู ้ กบัพนกังาน เกีย่วกบัผลติ

ภณัท ์ใหม่ๆ   เพือ่ใหส้ามารถน�าเสนอ สนิคา้เหลา่นัน้ได ้อยา่งครบถว้น   

 - การใชส้ือ่ ประชาสมัพนัธ ์ ทีม่ปีระสทิธภิาพ เน้นการสือ่สาร ONLINE  มากขึน้ เพือ่ครอบคลุมกลุม่ลกูคา้เดมิ และ

ขยายไปยงักลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ ทีม่กี�าลงัซือ้ ลกูคา้สามารถด ู catalogue รปูกระเบือ้ง ตวัอยา่งหอ้ง ต�าแหน่งสาขาที ่ ใกลเ้คยีง ให้

ลกูคา้ เพือ่เป็นขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ ผา่นสือ่ออนไลน์ของบรษิทัฯ ทัง้ทาง FACEBOOK , LINE โดยมเีจา้หน้าทีด่แูลเฉพาะ เพือ่

สามารถตอบค�าถาม สง่ขอ้มลู CATALOGUE หรอืขอ้มลูการจดัโปรโมชัน่แต่ละครัง้ ใหล้กูคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ และ

สะดวกมากขึน้ 

 - สามารถใหค้�าแนะน�าต่างๆ ตามทีล่กูคา้แต่ละคน ไดส้อบถามผา่นสือ่ออนไลน์ต่างๆ เขา้มา โดยลกูคา้ สามารถแจง้

ขอ้มลู หรอืขอ้สอบถามเบือ้งตน้ไว ้ทางเจา้หน้าทีจ่ะตดิตามตอบกลบัขอ้สอบถามดงักลา่ว ไมว่า่จะเป็น การค�านวณพืน้ทีก่ารใช้

กระเบือ้ง ใหค้�าแนะน�าในการเลอืก และการปกูระเบือ้งในแต่ละการใชง้าน รวมทัง้บรกิารแนะน�าชา่ง  ผูร้บัเหมาในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 - การบรกิารช�าระเงนิผา่นพรอ้มเพย ์ โดยสแกนจา่ย ผา่นแอพพลเิคชัน่ของธนาคาร ซึง่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 2561 

เป็นตน้มา ท�าใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ และช�าระเงนิไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้   อกีทัง้ลดความเสีย่งในการ

เกบ็รกัษาเงนิสด และสามารถตรวจสอบกลบัไดง้า่ย

โครงการสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้รับเหมา หรือ CLP 
 เป็นโครงการ คนื ผลประโยชน์ใหก้บั ลกูคา้ที ่ ลงทะเบยีนกบัทาง บรษิทัฯ เมือ่สะสมยอดไดต้ามเงือ่นไข ปัจจบุนัมี

สมาชกิ กวา่ 8,000 ราย    
การจัดจ�าหน่ายสินค้า ผ่านช่องทาง ONLINE 
 ซึง่ปัจจบุนั เป็นชอ่งทางการ สือ่สาร ทีเ่ขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดง้า่ยสะดวก ประกอบกบัการบรกิารและจดัสง่สนิคา้ทีร่วดเรว็

ซึง่เป็นจดุเดน่ของทางบรษิทัฯ ท�าใหช้อ่งทางดงักลา่วไดร้บัผลตอบรบัทีด่ขี ึน้ ตามล�าดบั  

การให้บริการและการติดตามเชิงรุก 
 โดยการจดัเจา้หน้าทีส่าขา จาก 201 สาขา เขา้พบ ลกูคา้ กลุม่เป้าหมาย โครงการ    ผูร้บัเหมา  และสถาปนิก ในพืน้ที่

พรอ้มกนั ทัว่ประเทศ ในทกุๆวนั เพือ่เกบ็ขอ้มลู  ตดิตาม  และน�าเสนอสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของ  ลกูคา้อยา่งไกลช้ดิ



ด้านสังคม และชุมชน
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มคีวามเชือ่มัน่วา่ในการที่

องคก์รจะเตบิโตพฒันาไปไดอ้ยา่งอยา่งยนื ตอ้งอาศยัการ

พฒันาจากภายใน ตัง้แต่ระดบัพนกังาน เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ

ลกัษณะงานอยา่งเชีย่วชาญ  เสรมิศกัยภาพใหพ้นกังาน และ

สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการวเิคราะหง์าน เสนอขอ้

แนะน�า พรอ้มทัง้รบัฟังความคดิเหน็ของพนกังานในทกุระดบั 

บนพืน้ฐานการบรหิารงานดว้ยความยตุธิรรม มคีวามเทา่

เทยีมกนั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาในระยะยาว  โดยด�าเนินการ

ดแูลพนกังานทกุคน ใหม้สีภาพการท�างานทีด่ ี ปลอดภยั ทัง้

สว่นโรงงาน สาขา และส�านกังานใหญ่ มกีารพฒันาความรู ้ มี

โอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

รวมถงึสงัคมภายนอกองคก์ร ทัง้คูค่า้ ชมุชน สงัคม และผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ เพือ่ความยัง่ยนืของสงัคมโดยรวม 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

   บรษิทัฯด�าเนินการบรหิารจดัการและสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อสิง่แวดลอ้มที่

เราด�าเนินธรุกจิอยู ่ ถงึแมว้า่บรษิทัเป็นผูผ้ลติทีน่�าทรพัยากรธรรมชาตมิาใชเ้ป็นวตัถุดบิ

หลกั   บรษิทัฯกย็งัคงตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม จงึใหค้วาม

ส�าคญัเป็นอยา่งมาก ในการพฒันากระบวนการผลติ และสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่การใช้

ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ รวมทัง้ลดการใชพ้ลงังานทีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดั  เพือ่ใหด้�าเนิน

ธรุกจิอยา่งยัง่ยนื บนพืน้ฐานความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม   

  บรษิทัฯยงัคงด�าเนินการอยา่งต่อเน้ือง เรือ่งการน�าพลงังานความรอ้นทีเ่หลอื

จากกระบวนการผลติ ใหห้มนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม ่  ท�าใหล้ดการใชพ้ลงังาน และลดของ

เสยีจากการกระบวนการผลติ รวมถงึการจดัการน�้าระบบปิดโดยน�าน�้าจากกระบวนการ

ผลติมาบ�าบดัแลว้น�ากลบัมาใชใ้หม ่ เพือ่ไมใ่หก้ระทบต่อชมุชนรอบโรงงาน และลดการใช้

ทรพัยากรน�้าไดบ้างสว่นอกีดว้ย

  นอกจากน้ี บรษิทัฯมกีารเตรยีมพรอ้ม และออกแบบ,จดัท�ามาตรการต่างๆ เพือ่

รบัมอืกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ หรอืปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร  

โดยสง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการน�้าอยา่งมปีระสทิธภิาพสงู การวจิยัหาวตัถุดบิ หรอืวสัดุ

ทดแทน รวมไปถงึการรว่มพฒันาและสง่เสรมิใหคู้ค่า้พฒันาและปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ผลติ เพือ่ควบคมุตน้ทนุวตัถุดบิ หรอืพฒันาบรรจภุณัฑร์ว่มกนั เพือ่ลดการใชว้สัดจุาก

ธรรมชาตแิต่ยงัคงประสทิธภิาพเดมิ เพือ่การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ 



การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บรษิทัมนีโยบายบรหิารบุคลากร มุง่เน้นการด�าเนินธรุกจิอยา่งยัง่ยนื ภายใตข้อบเขตของบรษิทั และจะไมม่สีว่นรว่มกบั

การกระท�าทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานทีส่นบัสนุนและเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน ยดึถอื

กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นส�าคญั  บรษิทัฯปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยความเคารพซึง่กนัและกนั เคารพในการ

สือ่สารและท�าความเขา้ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย

 - บรษิทัฯด�าเนินธรุกจิสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน ไมใ่ชแ้รงงานเดก็  ปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมจ่�ากดั

 ความแตกต่างทางเพศ หรอืความแตกต่างในศาสนา

 - บรษิทัฯดแูลเรือ่งผลประโยชน์ตอบแทน จดัสวสัดกิารอาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการท�างานตามหลกักฎหมาย

 เน้นการท�างานทีป่ลอดภยั และมสีขุอนามยัในสถานทีท่�างาน ทัง้โรงงาน และสาขา อยา่งเหมาะสม โดยทัง้พนกังาน

 ชาย พนกังานหญงิ ไดส้ทิธปิระโยชน์เทา่เทยีมกนั

 - สนบัสนุนใหม้กีารอบรมพนกังานทกุระดบั เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้และยกระดบัคณุภาพการท�างานใหม้ปีระสทิธภิาพ

 มากขึน้

 - สนบัสนุนการจา้งงานผูพ้กิารในองคก์ร และไดน้�าสง่เงนิสมทบตามสดัสว่นทีก่ฎหมายก�าหนด ขอ้มลูการจา้งงานคน

 พกิาร ณ ตุลาคม 2563 ดงัน้ี

ขอ้มลู ณ 1 ตุลาคม 2563 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนพนกังาน ไมใ่ชค่นพกิาร (คน) 

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

TTOP 802 758 749 690 675 680 683

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

จ�านวนคนพกิารที ่ตอ้งจา้งงาน อตัราสว่น 100 : 1 (คน) 

DCC 19 19 20 21 23 23 21

TTOP 8 8 7 7 7 7 7

รวม 27 27 27 28 30 30 28

จ�านวนคนพกิารที ่จา้งงาน ตามมาตรา 33 (คน) 

DCC 10 8 5 5 5 6 4

TTOP 3 3 3 3 3 5 4

รวม 13 11 8 8 8 11 8

จ�านวนคนพกิารที ่สง่เสรมิอาชพี ตามมาตรา 

35  (คน)

0 0 0 0 0 0 0

สง่เงนิสมทบกองทนุ ตามมาตรา 34 (บาท) 

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

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

รวม 1,533,000 1,752,000 2,080,500 2,190,000 2,473,240 2,135,980 2,284,900
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ความปลอดภัย, สุขภาพ และการส่งเสริมสภาพการท�างานที่เป็นธรรมของพนักงาน
   ในปี 2563 ทีผ่า่นมา จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า COVID-19 ซึง่ขยายวงกวา้งไปทัว่โลกอยา่ง

รวดเรว็ สง่ผลกระทบต่อชวีติประชาชนจ�านวนมาก เพือ่ป้องกนัความเสีย่งและปกป้องสวสัดภิาพของพนกังาน จากวกิฤตการณ์

แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 บรษิทัฯ ไดใ้ชม้าตรการตามขัน้ตอนกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ดแูล

ความปลอดภยัของพนกังาน ทัง้โรงงาน สาขา และส�านกังานใหญ่ โดยมมีาตรการหลกั ดงัน้ี

  1.ประกาศ งด / หลกีเลีย่งการเดนิทางไปในพืน้ทีเ่สีย่งโรค และเดนิทางขา้มจงัหวดั หรอื หากมคีวามจ�าเป็นอยา่งยิง่ที่

ตอ้งไปในพืน้ทีเ่สีย่ง หรอืการเดนิทางขา้มจงัหวดั เมือ่กลบัมาขอให ้ท�างานจากทีบ่า้น Work From Home และสงัเกตอาการ เป็น

เวลา 14 วนั หากครบก�าหนดแลว้ ไมพ่บอาการ ใหพ้บแพทยโ์รงพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่น�าใบรบัรองแพทย ์แจง้ผลตรวจโรค

มาแสดงก่อนเขา้ปฏบิตังิานตามปกติ

  2.งดการประชมุ อบรม ทัง้ภายใน และภายนอก โดยใหจ้ดัเป็นการประชมุออนไลน์ หรอืทางโทรศพัท ์แทน 

  3.พนกังานก�าหนดใหส้วมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน พรอ้มมกีารคดักรองวดัอุณหภมู ิ ทกุเชา้ก่อนเขา้

พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

  4.ด�าเนินการฉดีพน่ฆา่เชือ้โรคในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน  พรอ้มตัง้จดุบรกิารแอลกอฮอลเ์จลลา้งมอื ตามพืน้ทีเ่ขา้ออก จดุ

บนัทกึเวลา

  5.เชด็ความสะอาดในสถานทีท่�างานดว้ยน�้ายาซ่าเชือ้ ตามจดุเสีย่งสาธารณะ ทีม่กีารใชม้อืสมัผสัรว่มกนัอยา่งสม�่าเสมอ 

เชน่ ทีจ่บัประต ูปุ่ มลฟิต ์ราวบนัได

  6.ด�าเนินการตรวจวดัอุณหภมูบิุคคลภายนอก ก่อนเขา้อาคาร และพืน้ทีป่ฏบิตังิานของบรษิทัฯ หากพบผูม้อุีณหภมูสิงู

กวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้พืน้ทีโ่ดยเดด็ขาด

  7.ในสว่นพืน้ทีส่าขา บรษิทัฯ ยงัจดัมมีาตรการ เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้และบรกิารทีท่กุสาขา

ทัว่ประเทศ ตัง้จดุคดักรองตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเขา้เลอืกซือ้สนิคา้ จดัวางเจลแอกอฮอลใ์หล้กูคา้ตามจดุต่างๆ รวมทัง้เพิม่

ความถีใ่นการท�าความสะอาดจดุสาธารณะต่างๆ เชน่  จดุช�าระเงนิ  หอ้งน�้า  สแตนโชวส์นิคา้ จดุรบัรอง เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

 8.พนกังานสาขา ก�าหนดใหส้วมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน หากมพีนกังานมอีาการ หรอืความเสีย่ง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัมาตรการใหพ้นกังานหยดุพกัและกกัตวัเอง (Self-quanratine) เพือ่เฝ้าระวงัการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 และเมือ่

ครบก�าหนดแลว้ตอ้งไปรบัการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรอื สถานพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มน�าผลการตรวจมาแสดงในวนัที่

กลบัมาปฏบิตังิาน

  9.พนกังานโรงงาน และส�านกังานใหญ่ บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจคดักรองวดัอุณหภมูพินกังานทกุคน ทกุวนัก่อนเขา้

งาน รวมทัง้ประกาศขอความรว่มมอื งด หรอื หลกีเลีย่ง การเดนิทางไปในพืน้ทีเ่สีย่งของโรค และ/หรอื เดนิทางขา้มจงัหวดั รวม

ทัง้งดการประชมุ อบรมสมัมนาภายนอก

  10.ส�าหรบัพนกังานส�านกังานใหญ่ทีม่คีวามเสีย่งในการเดนิทางดว้ยรถสาธารณะ เชน่ รถไฟฟ้า BTS, MRT รถขสมก. 

ชว่งแรกของการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19  ไดจ้ดัใหม้กีารสลบัเวลาท�างาน ใหเ้ดนิทางในชว่งเวลาทีไ่มใ่ชเ่วลา

เรง่ดว่น เพือ่ลดความแออดัในระบบขนสง่สาธารณะ ระยะต่อมาไดป้รบัมาตรการและจดัเตรยีมอุปกรณ์ใหพ้นกังานบางสว่น

สามารถ Work From Home ไดต้ามลกัษณะงานทีเ่หมาะสม โดยค�านึงถงึความเสีย่งจากการใชร้ถสาธารณะเป็นปัจจยัพจิารณา 

เพือ่การป้องกนัปัญหาสขุภาพของพนกังานโดยรวมเป็นส�าคญั 

  11.ในสว่นบุคคลภายนอก ไมว่า่จะเป็น คูค่า้ ผูม้าตดิต่องานต่างๆ ไดป้รบัมาตรการใหต้ดิต่อประสานงานผา่นเมลอ์เิลค

ทรอนิกส ์ เป็นหลกั ไมว่า่จะเป็นการวางบลิ หรอืน�าสง่เอกสารส�าคญัอื่นๆ และใหส้ง่ไปรษณยีเ์อกสารตน้ฉบบัมา เพือ่ลดความ

เสีย่งในการพบปะ กรณทีีบุ่คคลภายนอกตอ้งพบกบัพนกังาน ก�าหนดใหต้รวจวดัอุณหภมูกิ่อนแลกบตัรเขา้อาคารเชน่กนั และ

ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้บรษิทัไดอ้อกสือ่ประชาสมัพนัธ ์ ใหค้วามรูแ้ละแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ระวงัและ

ป้องกนัตวัจากโรคดงักลา่วแก่พนกังานอยา่งทัว่ถงึและต่อเน่ือง 

  ทัง้น้ียงัไมม่พีนกังานของบรษิทัฯ ทีต่รวจพบวา่ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 แต่อยา่งใด

  บรษิทัมนีโยบายดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีค่�านึงถงึสวสัดภิาพ ของพนกังาน

เป็นหลกัส�าคญั โดยจดัหาอุปกรณ์ทีใ่หค้วามปลอดภยัในการท�างาน ชว่ยดแูลสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหเ้หมาะสม เพือ่สขุ

อนามยัทีด่ขีองพนกังานในระยะยาว และใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของกฎหมาย อกีทัง้พฒันาสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามรู้



ความเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยั เพือ่ป้องกนั  ลดความเสีย่ง และอ�านวยความสะดวกในการท�างาน บรษิทัฯมนีโยบายหลกั

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มการท�างานอยา่งชดัเจน  มกีารบนัทกึรายงานการเกดิอุบตัเิหตุ เพือ่น�ามา

พฒันา หาแนวทางป้องกนั และจดัเตรยีมมาตรการเฝ้าระวงัใหด้ยีิง่ขึน้

 โดยในสว่นโรงงานปี 2563 ทีผ่า่นมา ขอ้มลูสถติกิารประสบอนัตรายจากการท�างาน (บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ และ บมจ.

ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้) มอุีบตัเิหตุบาดเจบ็รวม 14 ราย (ลดลงกวา่ปีก่อนทีม่ ี10 ราย) เป็นการบาดเจบ็ทีห่ยดุงานเกนิ 3 วนั จ�านวน 

4 ราย หยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั จ�านวน 5 ราย และบาดเจบ็แต่ไมห่ยดุงาน จ�านวน 7 ราย โดยในปี 2563 พบวา่ สาเหตุการบาดเจบ็ 

ทีม่ากทีส่ดุ คอืการไดร้บัอนัตรายจากวตัถุหรอืสิง่ของกระแทก/ชน  วตัถุหรอืสิง่ของหนีบ/ดงึ และวตัถุตดั/บาด/ทิม่แทง เป็น

สาเหตุล�าดบัแรกๆมากกวา่สาเหตุอืน่ และอวยัวะทีไ่ดร้บับาดเจบ็เป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ แขน/ศอก/ขอ้ศอก และน้ิวมอื

 ขอ้มลูสถติกิารประสบอนัตรายจากการท�างาน (บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ และ บมจ.ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี)้  

ปี
จ�านวน

ลกูจา้ง (คน)

รวมผูบ้าด

เจบ็
ตาย ทพุพลภาพ

สญูเสยี

อวยัวะ

หยดุงาน

เกนิ 3 วนั

หยดุงานไม่

เกนิ 3 วนั
ไมห่ยดุงาน

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

  บรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ตลอดจน

พนกังานและการด�าเนินธรุกจิ จงึก�าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของกฎหมาย และพฒันาสง่เสรมิพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหม้ปีระสทิธภิาพของการท�างานยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการความปลอดภยั มนีโยบายและจดัท�า

แผนงานดา้นการสง่เสรมิความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ใหม้แีผนการด�าเนินการ เกบ็ขอ้มลู ประเมนิผล รวม

ไปถงึการพฒันาแผนงาน และกจิกรรมดา้นความปลอดภยัในการท�างานแบบยัง่ยนื ดงัน้ี

 1.ความปลอดภยัในการท�างาน ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบ อนัดบัแรกในการปฏบิตังิานของพนกังานทกุคน

  1.1 ด�าเนินการจดัท�าขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิาน โดยค�านึงถงึการปฏบิตังิานในขัน้ตอนต่างๆ 

  ดว้ยความปลอดภยัเป็นหลกัส�าคญั

  1.2 ด�าเนินการตามประกาศวา่ดว้ยกฎระเบยีบ มาตรการดา้นความปปลอดภยั อาชวีอนามยั 

  และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เพือ่ใหพ้นกังานปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั

  1.3 ด�าเนินการตามแผนงาน และโครงการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

  1.4 ทบทวนบทบาทหน้าทีข่องเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัต่างๆ เพือ่เพิม่ความตระหนกัใน

  การด�าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท�างานใหม้ากยิง่ขึน้  

 2.สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหป้ลอดภยัรวมทัง้การดแูลดา้นสขุภาพอนามยั

  2.1 ด�าเนินการตรวจความปลอดภยัในการท�างานพรอ้มแกไ้ขปรบัปรงุสภาพการท�างานใหป้ลอดภยั

  2.2 ส�ารวจความปลอดภยัในการท�างาน โดยคณะกรรมการความปลอดภยัฯ และหวัหน้าแผนก

  2.3 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน น�าขอ้เสนอแนะ

  ในการปรบัปรงุแกไ้ขสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีไ่มป่ลอดภยั ตลอดจนตดิตามผลการด�าเนินการ

  2.4 ด�าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และหมอ้แปลงไฟฟ้าประจ�าปี ตรวจรบัรองโดยวศิวกรไฟฟ้า 

  เขา้มาด�าเนินการตรวจสอบ

  2.5 ด�าเนินงานตรวจสภาพแวดลอ้มในการท�างาน แสงสวา่ง ความรอ้น เสยีง ฝุ่ น เป็นประจ�าทกุปี 

  โดยใชห้น่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาตขึน้ทะเบยีนจากส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

  2.6 ด�าเนินการตรวจระบบสญัญาณไฟฉุกเฉนิทกุไตรมาส
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  2.7 ด�าเนินการตรวจสขุภาพพนกังาน ประจ�าปี

 3.สนบัสนุน สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัต่างๆ ทีจ่ะชว่ยกระตุน้จติส�านึกของพนกังาน เชน่ จดัอบรม และ

ประชาสมัพนัธ์

  3.1 รว่มโครงการ มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใหสถานประกอบกจิการ

  3.2 รว่มโครงการ ลดการประสบอนัตรายจากการท�างาน ซึง่ทางส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

  สระบุร ีเป็นผูจ้ดัโครงการ

  3.3 จดับอรด์การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล ตดิตัง้ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัเพิม่เตมิใน

  บรเิวณทีย่งัไมม่ป้ีายเกีย่วกบัความปอลดภยั

  3.4 โครงการ 365 วนัอุบตัเิหตุเป็นศนูย ์เพือ่เป็นการกระตุน้จติส�านึกพนกังานใหท้�างานอยา่งปลอดภยั 

  กบัตวัพนกังานและเพือ่นรว่มงาน

  3.5 อบรมหลกัสตูร การดบัเพลงิและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ�าปี โดยวทิยากรจากภายนอก

  ทีไ่ดร้บัอนุญาต

 4.การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานตามกฎหมายก�าหนด หลกัสตูรการ

ฝึกอบรมทีส่�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก�าหนดตามกฎหมาย ประกอบดว้ย

  4.1 หลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วามปอดภยัในการ�าทงานระดบัหวัหน้างาน

  4.2 หลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร

  4.3 หลกัสตูรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

  4.4 หลกัสตูรฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้

  4.5 หลกัสตูรการอบรมฝึกซอ้มดบัเพลงิและหนีไฟ

 5.การปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มการท�างาน บรษิทัฯด�าเนินการตามขอ้

ก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั ตามาตรฐาน ดงัน้ี

  5.1 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซึง่บรหิารโดย

  กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

    *พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน พ.ศ. 2554

    *พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึง่กฎกระทรวงทีอ่อกตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

   แรงงาน พ.ศ.2541 ยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่9 ฉบบั

   5.2 กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซึง่บรหิารโดย 

  ส�านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน ในสว่นของกระทรวงแรงงาน กฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั 

  อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ ท�างาน นอกจากบรหิารโดย กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานแลว้ 

  ยงัมสีว่นเกีย่วขอ้งซึง่บรหิารโดยส�านกังานประกนัสงัคมดงัน้ี

    *พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ.2537

    *ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่งก�าหนดชนิดของโรคซึง่เกติามลกัษณะหรอืสภาพของงาน 

   หรอืเน่ืองจากการท�างาน พ.ศ. 2550

  5.3 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างานทีบ่รหิารโดยหน่วยงานอืน่  เชน่

    *พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 02535 บรหิารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

    *พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 บรหิารโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

   *พระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พ.ศ.2535

   *พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ.2535

   *พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2535

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีจิกรรมด�าเนินการเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

ตลอดปี ดงัน้ี

 - จดัประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง ใหส้ามารถน�าไป

 พฒันาแผนงานดา้นความปลอดภยัใหด้ยีิง่ขึน้



 - ด�าเนินงานตรวจสภาพแวดลอ้มในการท�างาน และวดัประเมนิ สภาพแวดลอ้มการท�างานทัง้ดา้น เสยีง แสง ความรอ้น 

 สารเคมฝีุ่ น และบอ่น�้า ในไตรมาส 3 ซึง่ประกอบไปดว้ย สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ สิง่แวดลอ้มทางสารเคม ีสิง่แวดลอ้ม

 ทางชวีภาพ และสิง่แวดลอ้มทางเออรโ์กโนมกิส ์การปรบัปรงุสภาพการท�างาน สิง่แวดลอ้มในการท�างานใหเ้หมาะสม

 สมัพนัธก์บังานนัน้ๆ ซึง่จะมผีลต่อผูป้ฏบิตังิานโดยตรง ทัง้น้ีเพือ่ใหท้ราบแหลง่ทีก่่อใหเ้กดิมลพษิ และ ปรมิาณมลพษิ 

 ใหส้ามารถประเมนิผลการออกแบบควบคมุสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพการท�างานทีป่ลอดภยั และเป็นขอ้มลูส�าหรบั

 การตดิตามประสทิธภิาพ ในการออกแบบและตดิตัง้ระบบการควบคมุมลพษิ

 - มกีารตรวจสอบ และตดิตัง้อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และตามกฎหมายกรมโรงงาน

 อุตสาหกรรมอยูเ่สมอ ตลอดปี

 - มกีารตรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หมอ้แปลงประจ�าทกุปี ทัง้ทีโ่รงงาน และทีส่�านกังานใหญ่

 - มกีารตรวจระบบสญัญาณเตอืนภยัฉุกเฉนิ เครือ่งสบูน�้าเคลือ่นที ่ทกุไตรมาส

 - มกีารรณรงคก์ารใชอุ้ปกรณ์ การใหค้วามรู ้ขา่วสาร ของกจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยัอยูเ่สมอ

 - จดัใหม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหป้ลอดภยัทัง้การดแูลดา้นสขุภาพอนามยั เชน่ การจดัสถานที่

 ใหพ้กัผอ่น กจิกรรม 5 ส. การตรวจสภาพแวดลอ้ม

 - จดัใหม้กีารตรวจรา่งกายพนกังานประจ�าทกุปี  รวมทัง้เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการเฝ้าระวงัโรค หรอืการเจบ็ป่วยจากการ

 ท�างาน เพือ่ประเมนิแนวโน้มทีอ่าจเกดิขึน้ จดัล�าดบัความเสีย่งดา้นสขุภาพ และหาแนวทางป้องกนัไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 

 - ด�าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเรือ่งระบบการบรหิารความปลอดภยัโดยใชห้ลกั SHE  (Safety, Healthy, Environment) 

 มกีารออกระเบยีบดา้นความปลอดภยัในการท�างานของทัง้พนกังาน และผูร้บัเหมา , มกีารอบรมดา้นความปลอดภยั

 อยา่งสม�่าเสมอ 

 - สง่เสรมิกจิกรรมเพือ่ความปลอดภยัในการท�างาน เชน่  จดัสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท�างาน , โครงการรณรงค์

 ดา้นความปลอดภยันอกสถานที,่ การสมัมนา จป. หวัหน้างานแต่ละฝ่าย, รวมทัง้จดันิทรรศการดา้นความปลอดภยั

 เสรมิความรูต้ามจดุต่างๆใหพ้นกังาน

 - ส�าหรบัสาขา บรษิทัจดัรถฟอรค์ลฟิตไ์ฟฟ้า พรอ้มอบรมการใชง้านอยา่งถกูวธิใีหก้บัสาขาอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ชว่ยลด

 ความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุจากการยกสนิคา้ดว้ยมอื ลดปัญหาสขุภาพพนกังานไดใ้นระยะยาว 

 - จดัหาถงัดบัเพลงิไวป้ระจ�าทกุสาขา ค�านวณตามพืน้ทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการท�างาน 

 และลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิาร และ ก�าหนดแนวทางการใชง้านในภาวะฉุกเฉนิใหก้บัสาขา

การพัฒนาบุคลากร   

  ในปี 2563 ทีผ่า่นมา ทัว่โลกประสบกบัสถานการณ์แพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท�าใหก้ารจดัการอบรมไดไ้มเ่ตม็ที ่

เน่ืองจากการอบรม อาจเกดิความเสีย่งในการแพรก่ระจายของเชือ้โรคดงักลา่ว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ยงัคงสง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้

การพฒันาพนกังานทกุระดบั  กระตุน้ใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ทัง้เป็นการเสรมิสรา้งทกัษะ  รวมถงึการเรยีน

ความรูใ้หมเ่พือ่ใหป้รบัตวัทนักบัแนวโน้มการด�าเนินธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป   ดว้ยการจดัการอบรมภายในกลุม่ยอ่ยๆ หรอืจดั

อบรมออนไลน์เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทกุระดบัอยา่งต่อเน่ือง ตัง้แต่พนกังานไดเ้ขา้มารว่มงานกบับรษิทั เบือ้งตน้จะไดร้บัการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศส�าหรบัพนกังานใหม ่ ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทั วฒันธรรมองคก์รและขอ้มลูในการ

ท�างานเบือ้งตน้ รบัทราบระเบยีบต่างๆ เพือ่การอยูร่ว่มกนั เพือ่ใหพ้นกังานใหมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการท�างาน ซึง่จะ

สง่ผลดตี่อประสทิธภิาพการท�างานขององคก์รโดยรวม 

 

 รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีม่อียู ่ ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน 

ดว้ยจรยิธรรมทีถ่กูตอ้ง การเรยีนรูง้านระหวา่งสายงาน เพือ่เสรมิความรู ้ สรา้งความผกูพนั และความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งสว่น

งานทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ท�าใหเ้กดิความเขา้ใจในเป้าหมายรวมของบรษิทัรว่มกนั และสามารถเตบิโตไปกบัองคก์รไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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สว่นโรงงาน 

 - อบรม เสรมิความรู ้และทกัษะในการท�างาน 5 หลกัสตูร จ�านวน 36 ชัว่โมง จ�านวนผูเ้ขา้อบรม 385 คน

ล�าดบั หลกัสตูร จ�านวน (ชัว่โมง) จ�านวน (คน)

1 แนวคดิ Lean (Lean Overview) 6 184

2 การขบัและบ�ารงุรกัษารถยกไฟฟ้าอยา่งถกูวธิแีละปลอดภยั 6 4

3 การพฒันาระบบการท�างานตามแนวทางลนี 6 189

4 การขบัและบ�ารงุรกัษารถยกไฟฟ้าอยา่งถกูวธิแีละปลอดภยั 6 7

5 แนวทางการออกแบบ ตดิตัง้ และบ�ารงุรกัษาระบบ Solar Rooftop อยา่ง

ปลอดภยัและคุม้คา่

12 1

 รวม 36 385

สว่นสาขา 

 - อบรม การขบัและบ�ารงุรกัษารถฟอรค์ลฟิตไ์ฟฟ้า จ�านวน 6 ชัว่โมง จ�านวนผูเ้ขา้อบรม 120 คน 

ล�าดบั หลกัสตูร จ�านวน (ชัว่โมง) จ�านวน (คน)

1 การขบัและการบ�ารงุรกัษารกัษารถฟอรค์ลฟิตไ์ฟฟ้า 

อยา่งถกูวธิแีละปลอดภยั ประจ�าปี 2563

6 120

    

ส�านกังานใหญ่

 - ขอ้มลูการอบรมดบัเพลงิ ของพนกังานส�านกังานใหญ่ ปี 2563   รวม  6 ชัว่โมง จ�านวน 60 คน

 - ขอ้มลูการอบรมภายนอก ของพนกังานส�านกังานใหญ่ ปี 2563  รวม 138  ชัว่โมง จ�านวน 21 คน

ล�าดบั หลกัสตูร จ�านวน (ชัว่โมง) จ�านวน (คน)

1 CFO’s Orientation Course รุน่ที ่4 24 2

2 พฒันา Mobile App ดว้ย Flutter (Android และ iOS) 18 3

3 เคลยีรค์รบจบประเดน็ปัญหาการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยทัง้ระบบ 12 2

4 การค�านวณผลประโยชน์พนกังานดว้ยหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 24 4

5 การจดัท�างบกระเสเงนิสดและการวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด 18 3

6 Update ภาษป้ีาย (Signboard Tax) 2563-2564 พรอ้มสรปุประเดน็..ภาษทีีด่นิ

และสิง่ปลกูสรา้งทีส่�าคญั

6 1

7 เทคนิคการตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร 6 1

8 P-Directors Accreditation Program 6 1

9 เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงนิ

6 1

10 TFRS16 สญัญาเชา่และประเดน็ Deferred Tax 18 3

 รวม 138 21



โครงการไดนาสตี ้รว่มจติอาสา พฒันาชนบท

  บรษิทั ใหก้ารสนบัสนุนกระเบือ้งปพูืน้บุผนงัใหก้บั ชมรมคา่ยอาสาของนิสติ นกัศกึษา ตามสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ 

อยา่งต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2556 ภายใตโ้ครงการชือ่ “ไดนาสตี ้ รว่มจติอาสา พฒันาชนบท” โดยรว่มเป็นสว่นหน่ึงในการปลกูจติ

ส�านึกใหก้บัคนรุน่ใหม ่ ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ รกัการท�าความด ี มจีติอาสา ในรปูแบบการออกคา่ยพฒันา สรา้งอาคารเรยีน อาคาร

อเนกประสงค ์โรงอาหาร ฯ ใหก้บัโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีข่าดแคลน เพือ่ใหนิ้สติ นกัศกึษาใหไ้ดเ้รยีนรู ้การท�าประโยชน์เพือ่ผูอ้ื่นใน

สงัคม  รวมการด�าเนินงานตลอด 8 ปีทีผ่า่นมา สนบัสนุนกระเบือ้งคา่ยอาสาจ�านวนรวม  56    คา่ย  โดยในปี 2563 เน่ืองจากมี

การระบาดของไวรสัโคโรน่า-19 เป็นผลใหส้ถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ จ�าเป็นตอ้งงดการท�ากจิกรรมออกคา่ยสาขาพฒันาชนบท 

ตามมาตรการควบคมุโรค และลดความเสีย่ง ท�าใหใ้นปีทีผ่า่นมามกีจิกรรมสนบัสนุนกระเบือ้ง เพยีง 1 คา่ย

  - ปี 2556 (ปีที ่1) สนบัสนุน 9 คา่ย กระเบือ้งจ�านวน 995  ตรม.

  - ปี 2557 (ปีที ่2) สนบัสนุน 10 คา่ย  กระเบือ้งจ�านวน 1,343  ตรม.

  - ปี 2558 (ปีที ่3) สนบัสนุน 11 คา่ย  กระเบือ้งจ�านวน 1.566  ตรม.

  - ปี 2559 (ปีที ่4) สนบัสนุน 13 คา่ย  กระเบือ้งจ�านวน 1,717   ตรม.

   -ปี 2560 (ปีที ่5) สนบัสนุน 2 คา่ย  กระเบือ้งจ�านวน 237  ตรม.

  - ปี 2561 (ปีที ่6) สนบัสนุน 3 คา่ย กระเบือ้งจ�านวน 380  ตรม.

  - ปี 2562 (ปีที ่7) สนบัสนุน 7 คา่ย กระเบือ้งจ�านวน 995  ตรม.

  - ปี 2563 (ปีที ่8) สนบัสนุน 1 คา่ย กระเบือ้งจ�านวน 165  ตรม.

  นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัสนบัสนุนกระเบือ้งเซรามคิ ใหก้บัสถานทีต่่างๆ โดยตรง ผา่นชอ่งทางการประสานงานกบัสาขาที่

มอียูท่ ัว่ประเทศ ไปยงัสถานทีท่ีข่าดแคลนทนุทรพัย ์ทีป่ระสงคจ์ะปรบัปรงุพืน้ทีส่าธารประโยชน์ ส�าหรบัการใชง้านของสว่นรวม 

ทัง้โรงเรยีนขนาดเลก็  วดั  สถานีต�ารวจ ศนูยบ์รกิารประชาชน ศาลาอเนกประสงค ์เรอืนจ�าต่างๆ ตัง้แต่ปี 2552 เป็นตน้มา ถอื

เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตี่อชมุชน สว่นราชการ และโรงเรยีน ทีอ่ยูใ่นบรเิวณ สาขาของบรษิทัฯ โดยในปี  2563 ทีผ่า่นมา 

บรษิทัไดใ้หก้บัสนบัสนุน 41 สถานที ่ผา่นการด�าเนินการ 29 สาขา รวมจ�านวนกระเบือ้งทีส่นบัสนุน ทัง้ในสว่นที ่ผา่นคา่ยอาสา

ของสถาบนัอุดมศกึษา และ ผา่นการด�าเนินการของสาขาโดยตรง รวม 10,797 ตารางเมตร ดงัขอ้มลูตารางประกอบ

กิจกรรมด้านสังคม 
และสิ่งแวดล้อม
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สาขา คา่ยกจิกรรม  หรอื สถานทีท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนุน  ตร.ม.(รวม) 

กุฉนิารายณ์ คา่ยฮกันะกาฬสนิธุ ์ม.ราชภฎัสวนสนุนัทา รร.บา้นนากระเดา อ.นาค ูจ.กาฬสนิธุ์ 165

กระนวน สถานีต�ารวจภธูรกระนวน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 43

กองบิน7-คลองไทร วดัหนองขร ี จ.สรุาษฎรธ์านี 648

โรงเรยีนบา้นวงัพลาย อ.ครีรีฐันิคม จ.สรุาษฎรธ์านี 180

กะทงิลาย วดัวงัใหญ่  อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 606

วดัหนองร ีอ.เมอืง จ.ชลบุรี 234

วดัอนิทรอ์มัพวนั อ.พฒันานิคม จ.ชลุบรี 517

กนัทรลกัษ์ โรงเรยีนบา้นพรทพิย ์ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 80

แก่งเสีย้น โรงเรยีนบา้นหนองหวา้  อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบุรี 132

แกลง โรงเรยีนวดัทุง่ควายกนิ อ.แกลง จ.ระยอง 69

จอมทอง โรงเรยีนบา้นเตยีนอาง  อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ 60

โรงเรยีนบา้นยางเปา   อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 175

เชยีงค�า สถานีต�ารวจภธูรเชยีงค�า  อ.เชยีงค�า จ.พะเยา 18

สถานีต�ารวจภธูรเชยีงค�า อ.เชยีงค�า จ.พะเยา 21

เชยีงราย-นางแล โรงเรยีนบา้นปงเคยีน อ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย 380

ถนนชยางกรู-กม.6 โรงเรยีนบา้นบก (วงศท์ปีระชาราษฎรส์ามคัค)ี   อ.มว่งสามสบิ จ.อุบลราชธานี 250

ถนนมติรภาพโคราช บรจิาควดัสระบวัเกลือ่น  อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1,027

ถนนรตันาธเิบศร์ บรจิาควดัโสภาราม  จ.ปทมุธานี 4

ทุง่ครุ สถานีต�ารวจทุง่มหาเมฆ รบัปรงุหอ้งน�้าและหอ้งพกั 200

วดัไตรมติรวราราม  จ.สมทุรปราการ 671

บา้นไผ่ โรงเรยีนบา้นหวันากลาง  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 161

โรงเรยีนบา้นใหมน่าเพยีง  อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 270

บายพาส-ตระการ สถานีต�ารวจภธูรเหลา่เสอืโกก้ อ.เหลา่เสอืโกก้ จ.อุบลราชธานี 65

พยคัฆภมูพิสิยั โรงเรยีนบา้นหวันาค�า อ.ชมุพลบุร ี จ.สรุนิทร์ 296

มหาชยั วดัโสภาราม จ.สมทุรสาคร 103

แมร่มิ 2 ศาลาหมูบ่า้น หมู4่   อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ 239

แมส่อด โรงเรยีนกอ้สะเบล อ.ทา่สองยาง จ.ตาก 225

ลาดบวัหลวง วดัวงัใหญ่ 5

ล�าปาง 2 โรงเรยีนบา้นจ�าปยุ  อ.แมเ่มาะ จ.ล�าปาง 132

วดัสนัตธิรรม อ.แจห้ม่ จ.ล�าปาง 130

ศขีรภมูิ โรงเรยีนบา้นโคกสนวน  อ.ศขีรภมู ิจ.สรุนิทร์ 432

โรงเรยีนบา้นชอ่งยางชมุ  อ.รตันบุร ีจ.สรุนิทร์ 233

โรงเรยีนบา้นดู ่  อ.รตันบุร ีจ.สรุนิทร์ 400

โรงเรยีนบา้นบอน (ทา่วารวีทิยา)  อ.รตันบุร ี จ.สรุนิทร์ 216

สมยุ วดัละไม อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 1,104



สตัหบี วดักลางคลอง  จ.ชลบุรี 99

สารภี วดัพนัตน อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม่ 138

สรุนิทร ์2 โรงเรยีนอนุบาลศรณีรงค ์  อ.ศรณีรงค ์ จ.สรุนิทร์ 200

โรงเรยีนสระขดุดงส�าราญวทิยา อ.ชมุพลบุร ีจ.สรุนิทร์ 216

เสนาใหม่ โรงเรยีนวดัเจา้แปดทรงไตรย ์ อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 251

หลงัสวน โรงเรยีนบา้นเขาลา้น  อ.สว ีจ.ชมุพร 201

อรญัประเทศ โรงเรยีนบา้นบอ่นางชงิ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 201

รวมสนบัสนุนกระเบือ้ง ใหก้บัคา่ยอาสา และ สนบัสนุนผา่นสาขาโดยตรง ในปี 2563 10,797

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
   บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิ ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส 

เป็นธรรม มกีารด�าเนินการทีต่รวจสอบได ้ โดยปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติ และเป็นธรรมภายใตก้รอบของ

กฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และยดึกตกิาของการแขง่ขนัอยา่งเสมอภาคของการไดร้บัผล

ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด�าเนินธรุกจิกบัคูค่า้ตอ้งไมน่�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

หรอืขดัต่อกฎหมาย   คณะกรรมการบรษิทัจงึใหค้วามส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เป็นบรรษทัภบิาล และประกอบธรุกจิ

อยา่งเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยบรษิทัเลง็เหน็วา่การประกอบธุรกจิอยา่งเป็นธรรมจะเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยป้องกนั

ความขดัแยง้ต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ อกีทัง้ยงัท�าใหบ้รษิทัไดร้บัความเชือ่มัน่ ไดร้บัความไวว้างใจ และยอมรบัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ

กลุม่  โดยปลกูฝังใหพ้นกังานทกุระดบั ปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบดว้ยความเป็นธรรม  ตามแผนการด�าเนินงานและวธิปีฏบิตัิ

ของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล เพือ่ใหพ้นกังานมแีนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร  โดยบรษิทัยดึหลกัการเคารพต่อกฏหมาย 

และหลกัสทิธมินุษยชน สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีต่ละทอ้งถิน่อกีดว้ย  โดยมหีลกัในการด�าเนินธรุกจิ

ดงัน้ี คอื

 - มุง่สรา้งความสมัพนัธ ์ความรว่มมอืทีด่ ีในการพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืชอ่งทางการคา้รว่มกบัคูค่า้ เพือ่เสรมิสรา้ง

 ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการด�าเนินธรุกจิรว่มกนัในระยะยาว

 - บรษิทัฯและบรษิทัในเครอืต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม โดยการก�าหนดราคาของบรษิทัจะมาจากการพจิารณา

 สภาวะตลาด ความตอ้งการซือ้ ตลอดจนตน้ทนุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจกลา่วไดว้า่ เป็นการก�าหนดราคาสนิคา้ตาม

 ตน้ทนุสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ 

 - นโยบายการจดัซือ้ของบรษิทั มกีารก�าหนด วธิกีารจดัหา ขัน้ตอนการด�าเนินงานทีช่ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม

 - บรษิทัฯจะไมด่�าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังานใช้

 ทรพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งและไมส่นบัสนุนสนิคา้

 หรอืการกระท�าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา

 - บรษิทัฯไดก้�าหนดชอ่งทางการรอ้งเรยีนเรือ่งทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรม โดยมจีดุรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่ว

 ทีบ่รษิทั ตลอดจนผา่นเวปไซตข์องบรษิทั 

 - ไมเ่รยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรอืเงือ่นไขทางการคา้

 - รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคูค่า้ ไมน่�าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ

การต่อตา้นทจุรติคอรปัชัน่

  *นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่”  “บรษิทั และ บรษิทัในเครอื มคีวามมุง่มัน่ในการต่อตา้นทจุรติ

คอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ และก�าหนดใหบ้รษิทั และบรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิ ด�าเนินการปฏบิตัติามนโยบาย

ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ดงักลา่วซึง่ครอบคลุมใหม้กีารปฏบิตัติามในทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทาน ทบทวน

แนวทางการปฏบิตัติามนโยบายนี้อยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

กฎหมาย”
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 ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้มา บรษิทั และบรษิทัในเครอื ด�าเนินธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส ยดึมัน่ในความถกูตอ้ง จงึประกาศใช้

นโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรปัชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเผยแพรใ่หท้ัง้พนกังาน คูค่า้ทีท่�าธรุกจิรว่มกนั และ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผา่นชอ่งทางการตดิต่อทัง้ทีเ่ป็นเอกสารส�าหรบัพนกังานในบรษิทัฯ และ เป็นระบบอเิลคทรอนิกส ์ ผา่นชอ่งทาง

เวบ็ไซดข์องบรษิทั ใหคู้ค่า้ทีท่�าธรุกจิรว่มกนั และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไดร้บัทราบ รวมทัง้มกีารชีแ้จงใหพ้นกังานเขา้ใหมร่บั

ทราบนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรปัชัน่ ทกุครัง้ในการปฐมนิเทศพนกังานทีโ่รงงาน สาขา และส�านกังานใหญ่ และยงัด�าเนิน

การต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิานวา่ บรษิทัไมย่อมรบัการทจุรติทกุรปูแบบ โดยก�าหนดนโยบาย รวมถงึ

การสนบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝังใหผู้บ้รหิารและพนกังาน ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่

สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งความส�าเรจ็ของงานดว้ยวธิกีารทจุรติ คณะกรรมการบรษิทั มแีนวปฏบิตัเิพือ่ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

ดงัน้ี

 - สรา้งจติส�านึก คา่นิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ  

 - จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้�านาจ

 ใหเ้หมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิหพ้นกังานทจุรติ หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ต่างๆ

 - หา้มมใิหพ้นกังานทกุระดบักระท�าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อืน่ใด 

 ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ทีส่อ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีม่ชิอบ หรอือาจท�าใหบ้รษิทัเสยี

 ประโยชน์อนัชอบธรรม

 - หา้มมใิหพ้นกังานทกุระดบัใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพือ่จงูใจใหบุ้คคล

 นัน้กระท�าหรอืละเวน้กระท�าใดทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต�าแหน่งหน้าทีข่องตน

 นอกจากน้ีบรษิทั ยงัมนีโยบายการใหค้วามคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานทีแ่จง้เบาะแส เกีย่วกบัการทจุรติ

และหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของบรษิทั (Whistle Blower Policy) โดย ผูร้อ้งเรยีน และ

ผูแ้จง้เบาะแส สามารถแจง้ผา่นไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษิทัฯ จดัใหด้งัน้ี

 1.สง่เอกสารทีตู่ร้อ้งเรยีนทัง้ 3 จดุ ทีโ่รงงาน จ.สระบุร ี2 แหง่ และทีส่�านกังานใหญ่ 

 2.สง่จดหมายทางไปรษณยีม์ายงั ส�านกังานตรวจสอบภายใน ณ ทีท่�าการส�านกังานใหญ่ของบรษิทั

 3.ผา่นเมลข์องบรษิทั ที ่wecare@dynastyceramic.com 

 4.ผา่น HOTLINE ของบรษิทั โทร. 084-7514747 

การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม

  บรษิทัและบรษิทัในเครอื มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อพนกังานทกุคนดว้ยความเป็นธรรม เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อ

พนกังานทกุคน บรษิทัฯ มรีะบบการดแูลพนกังานอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม ตามขอ้บงัคบัการท�างานของบรษิทัฯ รวมทัง้ดแูลผล

ตอบแทนพนกังานทกุคนอยา่งเหมาะสมเป็นธรรม ซึง่เป็นการด�าเนินการตามระบบการท�างานปกต ิ อกีทัง้จะปฏบิตัติ่อพนกังาน

โดยเทา่เทยีมกนั

  หากพนกังานมขีอ้รอ้งทกุข ์บรษิทัฯมขี ัน้ตอนและวธิกีารด�าเนินการเรือ่งรอ้งทกุขข์องพนกังานอยา่งชดัเจน อยูใ่ตห้น่วย

งานตรวจสอบภายในซึง่มคีวามเป็นเอกเทศในการด�าเนินการ เพือ่หาทางแกไ้ขไดโ้ดยเรว็และเป็นธรรม และจ�ากดัปัญหาใหอ้ยู่

ในขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกวา้ง

  ตามแนวทางปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมดงักลา่ว บรษิทัไดก้�าหนดใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานของพนกังานทกุ

คน โดยก�าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัการปฏบิตังิาน ทีพ่นกังานพงึปฏบิตั ิ รวมทัง้ไดด้�าเนินการชีแ้จงใหพ้นกังานไดร้บัทราบ

ตัง้แต่วนัแรกของการเขา้รว่มงานกบับรษิทัอกีดว้ย

  

   กลา่วโดยสรปุบรษิทั และบรษิทัในเครอื มหีลกัการในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล และมเีป้าหมายของการ

ประกอบธรุกจิ ทีด่�าเนินการภายใตก้ลยทุธด์า้นความยัง่ยนื มคีวามรบัผดิชอบทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และ ดา้นสิง่

แวดลอ้ม บรหิารงานโดยเน้นการพฒันา และการปรบัปรงุการด�าเนินการในทกุๆดา้น ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี ทัง้ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ  สงัคมและสิง่แวดลอ้ม อยูใ่นกระบวนหลกัของการด�าเนินธรุกจิมาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยมุง่

หมายใหเ้กดิการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัความส�าเรจ็ของธรุกจิรว่มกนั  

 



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทั

 คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการควบคมุภายในอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตระหนกัวา่ 

ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจต่อฝ่ายบรหิารในการชว่ยลดความเสีย่งทางธรุกจิ ชว่ยใหก้าร

ด�าเนินธรุกจิมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว ้ตลอดจน

มกีารประเมนิผลการควบคมุภายในอยา่งน้อยปีละครัง้

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลใหร้ะบบการควบคมุภายใน 

ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง และระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการ

ดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การดแูลมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท�า

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั การดแูลรกัษาและการใชท้รพัยส์นิ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดั

ใหม้กีลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุ โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในซึง่มคีวามเป็นอสิระท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ และประเมนิ

ประสทิธภิาพ และความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง และระบบการก�ากบัดแูล

กจิการ ในการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคมุภายใน

ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบ

การบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑก์ารก�ากบัดแูลตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และ Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) มาประยกุตใ์ชใ้หก้ารควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่งและการก�ากบัดแูลใหม้ี

ความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากทีส่ดุ

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุปี ตาม

แนวทางของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (กลต.) เป็นประจ�าทกุปี โดยในการประชมุคณะ

กรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารทบทวนแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการ

ควบคมุภายในประจ�าปี 2563 ตามกรอบการควบคมุภายในของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่า้งองิจาก COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ 

ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ

 ส�าหรบักรอบการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบและส�านกัระบบงานและตรวจ

สอบภายในใชย้ดึถอือา้งองิในการปฏบิตังิาน มดีงัน้ี

 1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment)

 2.การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)

 3.มาตรการควบคมุ (Control Activities)

 4.ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication)

 5.ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment)

 1.บรษิทัฯแสดงถงึความยดึมัน่ในคณุคา่ของความซื่อตรง (integrity) และจรยิธรรม โดยจดัใหม้จีรยิธรรมขององคก์ร 

(Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมการปฏบิตังิานและการด�าเนินธรุกจิอยา่งซื่อสตัยโ์ปรง่ใสและมคีวามรบัผดิ

ชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มรวมไปถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งเท่าเทยีมและไดม้ขีอ้ก�าหนดหา้มการกระท�าการใดๆทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจสง่ผลเสยีหายต่อองคก์ร

 2.คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลระบบการควบคมุภายในดว้ยความอสิระ โดยมสีดัสว่นกรรมการอสิระ

มากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการท�าหน้าทีก่�ากบั

ดแูลและพฒันาการด�าเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตัิ
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งาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลูและระบบการตดิตาม โดยบรษิทัไดก้�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยแยกหน้าทีอ่อกจากฝ่ายบรหิาร

 3.บรษิทัฯ ไดก้�าหนดโครงสรา้งสายการรายงานและอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนและเหมาะสม โดย

สอดคลอ้งกบัสภาพทางธรุกจิและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สนบัสนุนใหก้ารด�าเนินงานและการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยมกีารแบง่แยกหน้าทีใ่นสว่นงานทีส่�าคญัเพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั รวมทัง้มกีารก�าหนดและ

จ�ากดัอ�านาจการด�าเนินการในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารไวอ้ยา่งชดัเจน

 4.บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ โดยมนีโยบายและวธิกีาร

ปฏบิตั ิ ดา้นบุคลากรทีช่ดัเจน รวมทัง้มกีารสอบทานความมปีระสทิธผิล ของการด�าเนินงานตามนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้

อยา่งสม�่าเสมอ บรษิทัมกีารจดัระบบใหห้วัหน้างานสามารถเป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและมกีารก�าหนดแผนและ

กระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต�าแหน่งทีส่�าคญั

 5.บรษิทัฯ ก�าหนดใหบุ้คลากรทกุคนมหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผลส�าเรจ็ของการควบคมุภายในทีต่นไดร้บัมอบหมาย 

โดยผา่นการบงัคบับญัชาตามสายงาน การก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัติ่างๆ ทีช่ดัเจนเพือ่ใหพ้นกังานทกุคนปฏบิตัติามอยา่ง

เครง่ครดัรวมทัง้ก�าหนดใหห้วัหน้างานเป็นผูป้ระเมนิและรบัรองประสทิธผิลของมาตรการควบคมุดว้ยตนเอง (Control Self-As-

sessment: CSA)

 คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัไดก้�าหนดและสื่อสารกระบวนการวดัผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนเพื่อสรา้งแรงจูงใจให้

รางวลัต่อพนกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ี และบรหิารจดัการหากผลงานไมบ่รรลุเป้าหมาย โดยตวัชีว้ดัมทีัง้เรือ่งการปฏบิตัติาม 

ประมวลจรยิธรรมธุรกจิ ผลส�าเรจ็ของการควบคมุภายใน การบรรลุวตัถุประสงคร์ะยะสัน้และวตัถุประสงคร์ะยะยาว รวมถงึมกีาร

พจิารณาไมใ่หผู้บ้รหิารและพนกังานมแีรงกดดนัทีม่ากเกนิไปจน มคีวามเสีย่งต่อการท�าทจุรติหรอืการละเลยการควบคมุภายใน

บางสว่นเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)

 6.บรษิทัฯ ก�าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นต่างๆไวอ้ยา่งเหมาะสม เชน่

 - มกีารก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนซึง่สามารถน�ามาปฏบิตัไิดจ้รงิโดยสอดคลอ้ง และสนบัสนุนพนัธกจิ

 และกลยทุธข์องบรษิทั

 - มกีารบรหิารทรพัยากรของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่�าหนดไว้

 - มกีารป้องกนัทรพัยส์นิ ขอ้มลู ชือ่เสยีง บุคลากรของเราใหม้คีวามปลอดภยั

 - มกีารพฒันากระบวนการปฏบิตังิานใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ทยีบเทา่มาตรฐานสากล

 - การรายงานทางการเงนิและรายงานทีม่ใิชท่างการเงนิ มคีวามถกูตอ้ง เชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลา โดยรายงานทางการเงนิ

 มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป แสดงสถานะทางการเงนิ สทิธหิรอืภาระผกูพนั มกีารเปิดเผย

 ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น สามารถสะทอ้นถงึกจิกรรมและผลการด�าเนินงานของบรษิทัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

 - มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย ขอ้ก�าหนดตามกฎหมายและขอ้บงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิของ

 บรษิทัทัง้ภายในและภายนอก

 - มกีารประเมนิประสทิธผิลของการควบคมุภายในดว้ยตนเองในระบบงานทีส่�าคญั

 7.บรษิทัฯ ไดร้ะบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งเหมาะสม

ครอบคลุมทัง้ความเสีย่งระดบัองคก์รและระดบัปฏบิตังิาน โดยพจิารณาจากปัจจยัและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุม

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การด�าเนินงาน การรายงาน การปฏบิตั ิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัไดป้ระเมนิ

ระดบัความเสีย่งจากผลกระทบและโอกาสทีเ่หตุการณ์จะเกดิขึน้โดยผูบ้รหิารและพนกังานมสีว่นรว่มในการก�าหนดมาตรการใน

บรหิารความเสีย่ง

 8.บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งต่อการเกดิทจุรติ และไดก้�าหนดมาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนั และตรวจพบการทจุรติ

โดยเฉพาะในระบบงานทีสุ่ม่เสีย่งต่อการทจุรติ เชน่ ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิสด สนิคา้ การจดัซือ้ การรายงาน ทางการเงนิ 

เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีารวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิทีผ่ดิปกต ิ การใชร้ะบบวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองรายการธรุกจิอยา่ง

ต่อเน่ือง มาตรการรกัษาทรพัยส์นิ และชอ่งทาง แจง้เบาะแสการท�าทจุรติ



นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาขอ้มลูและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทจุรติและมาตรการที่

บรษิทัด�าเนินการเพือ่ป้องกนัตรวจพบ หรอืแกไ้ขการทจุรติ ครอบคลุมทกุรปูแบบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

 9.บรษิทัฯ ไดร้ะบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส�าคญัจากปัจจยัภายนอกองคก์ร รปูแบบการท�าธรุกจิ และ

ผูน้�าองคก์รทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้�าหนดมาตรการตอบ

สนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเหมาะสมรดักุม

3. มาตรการควบคมุ (Control Activities)

 10.บรษิทัฯไดเ้ลอืกและพฒันามาตรการควบคุมใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความเสีย่งและลกัษณะเฉพาะของบรษิทั 

เชน่ สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การด�าเนินงาน และลกัษณะเฉพาะอืน่ๆ ครอบคลุมกระบวนการ

ทกุระดบัของบรษิทั โดยมกีารพจิารณารปูแบบกจิกรรมการควบคมุต่างๆ ทีเ่หมาะสมในการจดัการแต่ละความเสีย่งพจิารณา

ความสมดลุระหวา่งการควบคมุ รวมทัง้จดัใหม้กีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีข่ดัแยง้ออกจากกนั เชน่ หน้าทีก่ารอนุมตัิ

หน้าทีก่ารบนัทกึรายการ และหน้าทีก่ารดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบซึง่กนัและกนัอยา่งเหมาะสม

 11.บรษิทัฯ ไดเ้ลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยอียา่งหลากหลายและรดักุมเหมาะสม 

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของบรษิทัพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา ปลอดภยัจากการเขา้ถงึของผูท้ีไ่ม่

เกีย่วขอ้ง และสนบัสนุน การบรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่

 - การควบคมุโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ การออกแบบและดแูล อุปกรณ์โครงสรา้งพืน้ฐานแบบศนูยร์วม การบรหิารและ

 ควบคมุ การเปลีย่นแปลงของระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ (Change Management) การก�าหนดแผนป้องกนั

 การหยดุชะงกั เป็นตน้

 - การควบคมุดา้นความปลอดภยั เชน่ การก�าหนดสทิธใินการเขา้ถงึระบบ มาตรการรกัษาความปลอดภยั การเฝ้า

 ตรวจจบัความผดิปกตขิองระบบและเครอืขา่ย การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัโดยผูเ้ชีย่วชาญภายนอก เป็นตน้

 - การควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ�ารงุรกัษาเชน่ กระบวนการจดัซือ้ระบบทีร่ดักุม การบรหิารจดัการ

 และพฒันาผูพ้ฒันาระบบทัง้ภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏบิตัติามคูม่อืการพฒันาระบบ 

 การควบคมุ รหสัตน้ฉบบั (Source Code) ของระบบเป็นตน้

 12.บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุ โดยการก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนเพือ่ใหพ้นกังานทราบสิง่ทีผู่้

บรหิารคาดหวงัและสามารถน�ากจิกรรมการควบคุมไปปฏบิตัจิรงิไดอ้ย่างถูกต้องโดยมกีารก�าหนดพนักงานทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถเป็นผูร้บัผดิชอบขัน้ตอนและเวลาทีต่อ้งปฏบิตั ิ และกระบวนการแกไ้ขหากพบขอ้ผดิพลาดไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถงึมกีาร

ทบทวนนโยบายและวธิปีฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ บรษิทัฯไดก้�าหนดนโยบายต่างๆเพือ่ใหม้กีารพจิารณาอนุมตัธิรุกรรม

ของบรษิทัทีค่�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญัโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท�ากบับุคคลภายนอก รวมทัง้มี

กระบวนการตดิตามดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัยอ่ย รวมทัง้ก�าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผู้

บรหิารในบรษิทัยอ่ยนัน้ ถอืปฏบิตัิ

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication)

 13.บรษิทัฯ ใชข้อ้มลูทีต่รงประเดน็และมคีณุภาพเพือ่สนบัสนุนการควบคมุภายใน โดยพจิารณารวบรวมขอ้มลูจาก

ภายใน และภายนอก บนพืน้ฐานการพจิารณาตน้ทนุและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัโดยบรษิทัใชร้ะบบสารสนเทศในการประมวลและ

จดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคมุภายในสามารถด�าเนินไปไดต้ามทีก่�าหนด

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการใหค้ณะกรรมการไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็น

ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก�าหนด คอื 7 วนั และ/หรอื 14 วนัลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เชน่ รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอใหพ้จิารณา

ทีม่าและผลกระทบต่อบรษิทั ทางเลอืกต่างๆ เป็นตน้ รวมถงึมกีารบนัทกึความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงัเกต ขอ้ซกัถาม และ

การไมเ่หน็ดว้ยพรอ้มเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการไดย้อ้น

หลงั

 14.บรษิทัฯมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร โดยมกีารสือ่สารวตัถุประสงค ์นโยบายและวธิปีฏบิตั ิหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบเพือ่สนบัสนุนการควบคมุภายในไปยงับุคลากรทกุระดบัในทกุหน่วยงานครอบคลุมทัว่ประเทศ รวมทัง้มกีารเลอืกชอ่ง

ทางการสือ่สารทีห่ลากหลายเหมาะสม เชน่ จดัใหม้กีารสือ่สารผา่น Intranet รวมทัง้จดัใหม้ชีอ่งทางใหพ้นกังานสามารถแจง้
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เบาะแสทีเ่กีย่วกบัการกระท�าผดิและการท�าทจุรติ (Whistle-blower Hotline) แก่บรษิทัไดอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยั เป็นตน้

นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารรายงานขอ้มลูทีส่�าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึ

แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืสอบทานรายการต่างๆ ไดต้ามทีต่อ้งการ เชน่ การก�าหนดบุคคลทีเ่ป็น

ศนูยต์ดิต่อเพือ่ใหส้ามารถไดร้บัขอ้มลูอืน่ๆนอกเหนือจากผูบ้รหิารรวมทัง้การตดิต่อสอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัช ี ผูต้รวจสอบ

ภายใน การจดัใหม้กีารประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ เป็นตน้

 15.บรษิทัฯ มกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพผา่นชอ่งทางการสือ่สาร

ทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนุนการควบคมุภายใน เชน่ 

 - จดัใหม้กีารสือ่สารผา่น Internet ผา่น Social Media 

 - จดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 - จดัใหม้ศีนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนคณุภาพการใหบ้รกิาร

 - จดัใหม้ชีอ่งทางใหบุ้คคลภายนอกสามารถแจง้เบาะแสทีเ่กีย่วกบัการกระท�าผดิและการท�าทจุรติไดอ้ยา่งปลอดภยั

 มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)

 16.บรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหผู้บ้รหิารและหวัหน้างานของทกุหน่วยงานประเมนิประสทิธผิลและหาขอ้บกพรอ่งของการ

ควบคมุภายในอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัทัง้ 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการนัน้ยงัด�าเนิน

ไปอยา่งมปีระสทิธผิล

 17.เมือ่พบขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน บรษิทัฯไดป้ระเมนิระดบัความมสีาระส�าคญัของขอ้บกพรอ่ง เพือ่สือ่สาร

ไปยงัผูร้บัผดิชอบใหม้กีารแกไ้ขอยา่งทนัทว่งท ี รวมทัง้ก�าหนดใหร้ายงานขอ้บกพรอ่งทีม่สีาระส�าคญัและความคบืหน้าของการ

แกไ้ขต่อคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามความเหมาะสมรวมทัง้ก�าหนดใหม้กีารรายงานเบาะแสหรอืเหตุการณ์ทจุรติ

การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืการกระท�าทีผ่ดิปกตอิืน่ๆ ซึง่อาจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัส�าคญัต่อ

คณะกรรมการบรษิทัโดยทนัที

 จากระบบขอ้มลูในปัจจบุนัทีส่ามารถใหข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลา ท�าใหฝ่้ายบรหิาร  และคณะกรรมการบรษิทัฯ 

สามารถควบคมุและตดิตามผลการด�าเนินงาน  ผา่นรายงานทางการเงนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ในขณะเดยีวกนักส็ามารถสอบ

ทาน ประเมนิ และใหค้�าแนะน�าเพือ่ปรบัปรงุแผนธรุกจิผา่นกระบวนการก�ากบัดแูลทีส่�านกัตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบการ

ปฏบิตักิารอยา่งต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี

การตรวจสอบภายใน

 หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในดา้นการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบรหิารในดา้นงานบรหิารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมหีน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในการประเมนิความเสีย่ง และการก�ากบัดแูล

กจิการ รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาเพือ่สนบัสนุนใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถด�าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้ และเป็นทีป่รกึษาเพือ่ใหค้�าแนะน�าแก่บรษิทัในดา้น

ต่างๆ เชน่ ดา้นการควบคมุภายใน ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้นจรยิธรรมธรุกจิ ดา้นความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

เป็นตน้

 ทัง้น้ี  ส�านกัระบบงานและตรวจสอบภายในไดด้�าเนินการตรวจสอบระบบควบคมุภายในอยา่งสม�่าเสมอ ตามแผน

งานการตรวจสอบประจ�าปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจบุนั ยงัไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็น

สาระส�าคญั แต่ไดใ้หค้วามเหน็ในการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในบางจดุทีไ่ดต้รวจพบ โดยส�านกัตรวจสอบภายในของบริ

ษทัฯ มหีน้าทีส่อบทานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการอยา่งมี

ประสทิธภิาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใตแ้นวทางทีก่�าหนด



สรปุขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในในรอบปี 2563

 ทัง้น้ีส�านกัระบบงานและตรวจสอบภายในไดด้�าเนินการตรวจสอบระบบควบคมุภายในอยา่งสม�่าเสมอ ตามแผน

งานการตรวจสอบประจ�าปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจบุนั ยงัไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็น

สาระส�าคญั แต่ไดใ้หค้วามเหน็ในการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในบางจดุทีไ่ดต้รวจพบ โดยส�านกัตรวจสอบภายในของบริ

ษทัฯ มหีน้าทีส่อบทานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการอยา่งมี

ประสทิธภิาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใตแ้นวทางทีก่�าหนด

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทัง้น้ี ทกุไตรมาสในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริ

ษทัฯ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในเป็นไปในทางเดยีว กบั คณะกรรมการบรษิทั  (อา้งองิใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี) ประกอบกบัในรอบปีทีผ่า่นมา ไมม่ขีอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัการควบคมุ

ภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน

 ณ ปัจจบุนั ผูร้บัผดิชอบงานตรวจสอบภายในของบรษิทั คอื นางสาวสมฤทยั บุญฤทธิ ์  ผูอ้�านวยการส�านกัระบบงาน

และตรวจสอบภายใน และไดร้บัแต่งตัง้ เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2555 

เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่ มวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม 

ทีเ่หมาะสมเพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ย  

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน
 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ไดม้กีารตกลงเขา้ท�ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตาม

ธรุกจิปกตขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัขอ้ก�าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ฉบบัที ่ 4 (พ.ศ.2551) 

มาตรา 89/12 (1) โดยมกี�าหนดมาตรการดงัน้ี

 1.ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณากลัน่กรองใหค้วามเหน็ก่อนท�ารายการระหวา่งกนั 

 2.ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการให้ความเหน็ในรายการใดๆบรษิทัฯจะต้องจดัให้มทีี่

ปรกึษาบรษิทัฯ (เป็นกรณพีเิศษ) เป็นผูใ้หค้วามเหน็เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ประกอบการพจิารณากลัน่กรองก่อน

เสนอคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

 3.บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไมส่ามารถอนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนได ้

 4.บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนัในงบการเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) มรีายการเกีย่วโยงกบับรษิทัยอ่ย คอื

 1.บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย

 - รบัซือ้สนิคา้ส�าเรจ็รปูจาก บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) ซึง่เป็นผูผ้ลติสนิคา้กระเบือ้งปพูืน้และ

 กระเบือ้งบุผนงั  โดยรบัซือ้กระเบือ้งฯทัง้หมด ในราคาขายสง่ โดยบรษิทัฯจะเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีว และ 

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) ไดท้�าสญัญาจา้งให ้บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) เป็นผูบ้รหิาร

 ระบบงานดว้ยคอมพวิเตอร ์Online ในดา้นระบบสนิคา้คงคลงั (รวมทัง้วตัถุดบิและพสัด)ุ  ระบบการซือ้-ขายสนิคา้ , 

 ระบบการเงนิ   และระบบบญัชทีัง้หมด ใหแ้ก่บรษิทัฯ ดว้ย   ในวงเงนิปีละ 13.2 ลา้นบาท  จงึท�าใหเ้กดิรายการระหวา่ง

 กนัขึน้

 - นอกจากนัน้ บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) ยงัไดเ้ชา่พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในบรเิวณโรงงานของ  

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ปฯ เพือ่วางสนิคา้ทีร่บัซือ้จากบรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) รวมทัง้ท�าสญัญาจา้งบรษิทั 

 ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) ใหเ้ป็นผูบ้รหิารคลงัสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ดว้ยในวงเงนิปีละ 3.96 ลา้นบาท     

 - และเน่ืองจากบรษิทัไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูค้วบคมุนโยบายการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

 ทัง้หมด เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการบรหิารการเงนิ  ในบางครัง้เมือ่บรษิทัยอ่ยแหง่ใด   ขาดแคลนเงนิทนุหมนุเวยีน 

 จะมรีายการกูย้มืระหวา่งบรษิทัใหญ่กบับรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัผูกู้ย้มืเงนิจะออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหแ้ก่บรษิทัผูใ้หกู้เ้งนิ 

 และมกีารคดิดอกเบีย้เงนิกูย้มืระหวา่งกนัในอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด ณ วนัทีกู่ย้มืนัน้

 2.บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) (บรษิทัยอ่ย)

 - รบัซือ้สนิคา้ส�าเรจ็รปูจาก บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน)  ซึง่เป็นผูผ้ลติสนิคา้กระเบือ้งปพูืน้และ

 กระเบือ้งบุผนงั  ในราคาขายสง่

 - ท�าสญัญาจา้ง บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน)  บรหิารคลงัสนิคา้และจดัสง่สนิคา้ 1 ปี 

 (วนัที ่1 เมษายน 2560 ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2561) คา่จา้งเดอืนละ 0.15 ลา้นบาท มลูคา่รวมตามสญัญา 1.8 ลา้นบาท 

 และไมต่่อสญัญาเมือ่ครบสญัญา

 - ต่อสญัญา ให ้บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน)  เชา่พืน้ทีอ่าคารส�านกังาน 3 ปี 

 (วนัที ่1 เมษายน 2561 ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2564) คา่เชา่เดอืนละ 0.06 ลา้นบาท มลูคา่รวมตามสญัญา 2.16 ลา้นบาท 

 - ต่อสญัญา ให ้บรษิทั โรแยล เอเซยี บรคิแอนดไ์ทล ์จ�ากดั (RABT) บรษิทัยอ่ยของ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 

 จ�ากดั(มหาชน)  เชา่พืน้ทีอ่าคารส�านกังาน 3 ปี (วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564) คา่เชา่เดอืนละ 

 0.012 ลา้นบาท มลูคา่รวมตามสญัญา 0.432 ลา้นบาท



 -ท�าสญัญาใหเ้ชา่เครือ่งจกัรเพือ่ใชใ้นการผลติ 3 ปี (วนัที ่1 เมษายน 2561 ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2564) 

 คา่เชา่เดอืนละ 0.20 ลา้นบาท มลูคา่รวมตามสญัญา 7.2 ลา้นบาท  และยกเลกิสญัญาเชา่เมือ่ วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 

 เน่ืองจากไดซ้ือ้เครือ่งจกัรดงักลา่วจาก DCC 

บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั(มหาชน) มรีายการเกีย่วโยงกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง คอื

 1.นายมนตร์กั  แสงศาสตรา : กรรมการ 

 ปี 2561

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขาหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์  อายสุญัญา 16 ปี (วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 ถงึ 

 วนัที ่31 มกราคม 2577) มลูคา่รวมตามสญัญา 18.44 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 1.15 ลา้นบาท

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขานครปฐม จงัหวดันครปฐม  อายสุญัญา 12 ปี (วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึ 

 วนัที ่31 ตุลาคม 2573) มลูคา่รวมตามสญัญา 14.70 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 1.23 ลา้นบาท

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขานครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช  อายสุญัญา 12 ปี 

 (วนัที ่1 กนัยายน 2561 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2573) มลูคา่รวมตามสญัญา 23.60 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 1.97 ลา้นบาท

 - ต่อสญัญาเชา่ทีด่นิ สาขากะทงิลาย จงัหวดัชลบุร ีอายสุญัญา 12 ปี (วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึ 

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2573) มลูคา่รวมตามสญัญา 10.40 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 0.86 ลา้นบาท

 ปี 2562

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขาแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ อายสุญัญา 3 ปี (วนัที ่15 มกราคม 2562 ถงึ 

 วนัที ่14 มกราคม 2565) มลูคา่รวมตามสญัญา 5.8 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 1.93 ลา้นบาท

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขานครปฐม จงัหวดันครปฐม  อายสุญัญา 3 ปี (วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ถงึ

 วนัที ่30 เมษายน 2565) มลูคา่รวมตามสญัญา 9.09 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 3.03 ลา้นบาท

 2.นายมารตุ  แสงศาสตรา : กรรมการ 

 ปี 2561

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขานครปฐม จงัหวดันครปฐม  อายสุญัญา 12 ปี (วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึ 

 วนัที ่31 ตุลาคม 2573) มลูคา่รวมตามสญัญา 14.70 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 1.23 ลา้นบาท

 - ต่อสญัญาเชา่ทีด่นิ สาขากะทงิลาย จงัหวดัชลบุร ีอายสุญัญา 12 ปี (วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึ 

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2573) มลูคา่รวมตามสญัญา 10.40 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 0.86 ลา้นบาท

 ปี 2562

 - ท�าสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่สรา้งสาขาโคราช จงัหวดันครราชสมีา  อายสุญัญา 3 ปี (วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ถงึ

 วนัที ่30 เมษายน 2565) มลูคา่รวมตามสญัญา 10.50 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 3.50 ลา้นบาท

 เหตุผลและความจ�าเป็น  เน่ืองจากนโยบายการจดัหาทีด่นิเพือ่ก่อสรา้งสาขานัน้ ตอ้งเป็นพืน้ทีต่ดิถนนสายหลกั การ

คมนาคมสะดวก หน้ากวา้ง เพือ่สะดวกต่อการขนถ่ายสนิคา้ ซึง่ทมีฝ่ายพฒันาธรุกจิ ไดส้�ารวจแลว้ สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีแ่ปลงใหญ่

ขายยกแปลง จ�าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเชา่เหน็วา่คุม้คา่กวา่ ส�าหรบันโยบายการลงทนุซือ้ทีด่นิตอ้ง

พจิารณาเงนิทนุหมนุเวยีนประกอบดว้ย 

 การท�าสญัญาทีเ่ป็นรายการเกีย่วโยงทุกสญัญาผา่นการพจิารณาสอบทานอยา่งรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทกุครัง้ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัโิดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นส�าคญั ซึง่บุคคลทีม่สีว่น

เกีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ขา้รว่มและออกเสยีงลงมตใินวาระดงักลา่ว และเปิดเผยสารสนเทศตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทกุครัง้

รายการทีเ่กีย่วโยง

 บรษิทัมรีายการทีเ่กีย่วโยงกนักบั

 1.บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั(มหาชน) (บรษิทัยอ่ย) ซึง่บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เกนิกวา่รอ้ยละ 95 

 และ  กรรมการของบรษิทัยอ่ยเป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ดว้ย ดงันัน้รายการระหวา่งกนัจงึไมม่ผีลกระทบต่องบการ

 เงนิรวมของบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยแต่อยา่งใด

 2.บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) (บรษิทัยอ่ย / RCI ) ทัง้น้ีบรษิทัไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ แต่มกีรรมการ
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 รว่มกนั โดยไดจ้ดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 เป็นตน้มา และ บรษิทัฯไดเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้สามญัของ 

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั(มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 4.05 ในชว่งเดอืน ตุลาคม-พฤศจกิายน 2561 และ 

 เมือ่ ตุลาคม 2562 บรษิทัฯ เขา้ซือ้กจิการของ RCI โดยการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI โดยสมคัรใจ 

 (Voluntary Tender Offer) จากผูถ้อืหุน้ทกุรายของ RCI หลงัท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด บรษิทัฯ มสีดัสว่นการ

 ถอืหุน้ใน RCI รอ้ยละ 84.88 และปลายเดอืนสงิหาคม 2563 ลงทนุซือ้หุน้ของ RCI เพิม่ไดอ้กี รอ้ยละ 6.99 รวมเป็น 

 บรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้ใน RCI รอ้ยละ 91.87

ขัน้ตอนการอนุมตักิารท�ารายการระหวา่งกนั

 บรษิทัฯจะยดึแนวปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัการท�ารายการอืน่ๆทัว่ไป โดยมกีารก�าหนดอ�านาจของผูม้สีทิธอินุมตัติาม

วงเงนิทีก่�าหนด นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานการท�ารายการระหวา่งกนัของบรษิทัและบรษิทั

ยอ่ยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ โดยยดึถอืประโยชน์

ของบรษิทัโดยรวมเป็นส�าคญั

 ส�าหรบังวดบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561- 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดย

ผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท�า

หน้าทีส่อบทานแลว้ และมคีวามเหน็วา่ รายการระหวา่งกนัทกุรายการเป็นการท�ารายการอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นไปใน

ทางการคา้ปกต ิ

รายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

 บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  โดยแสดงผลของรายการเหลา่น้ีตามมลูฐานที่

พจิารณารว่มกนัระหวา่งบรษิทักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 1.รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยระหวา่งกนักบับรษิทัยอ่ย และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ชือ่บรษิทัและบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

บมจ.ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี้
บรษิทัยอ่ย DCC 

ถอืหุน้รอ้ยละ 96.87

คา่ขายวตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืง 3.4 3.6 2.4

รายไดค้า่เชา่ส�านกังาน 0.7 0.7 0.7

รายไดค้า่บรหิารงาน 13.2 12.0 12.0

ซือ้สนิคา้ 2,140.6 2,251.2 2,267.4

ซือ้วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืง 2.7 2.4 3.1

คา่จา้งบรหิารคลงั 4.0 3.6 3.6

บมจ.โรแยล ซรีามคิ 

อุตสาหกรรม

บรษิทัยอ่ย DCC 

ถอืหุน้รอ้ยละ 91.87

คา่ขายวตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืง 11.6 17.9 14.9

รายไดค้า่เชา่ส�านกังาน 0.7 0.7 0.7

รายไดค้า่เชา่เครือ่งจกัร - 0.8 1.8

รายไดค้า่ขนสง่ 52.5 50.8 50.7

ซือ้สนิคา้ 1,010.3 1,156.2 974.3

ซือ้วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืง 3.4 4.6 1.2

คา่จา้งบรหิารคลงั - - 0.5

บจก.โรแยลเอเซยีบรคิ

แอนดไ์ทล์

บรษิทัยอ่ย RCI 

ถอืหุน้รอ้ยละ 100
รายไดค้า่เชา่ส�านกังาน 0.1 0.1 0.1

 



 2.สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิระหวา่งกนักบับรษิทัยอ่ยและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

ชือ่บรษิทัและบุคคล

ทีเ่กีย่วขอ้ง
ความสมัพนัธ์

ลกัษณะของ

รายการระหวา่งกนั

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

บมจ.ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี้ บรษิทัยอ่ย เจา้หน้ีการคา้ 1,144.8 991.6 896.1

บมจ.โรแยล ซรีามคิ 

อุตสาหกรรม
บรษิทัยอ่ย เจา้หน้ีการคา้ 144.6 43.7 98.1

นายมนตร์กั แสงศาสตรา 

และ นายมารตุ  แสงศาสตรา
กรรมการ หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 108.3 -

 นโยบายการก�าหนดราคาและเงือ่นไขระหวา่งกนั

 1.บรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จากบมจ.ไทลท์อ้ปอนิดสัตรี ้และ บมจ.โรแยลซรีามคิอุตสาหกรรม โดยมรีาคาและเงือ่นไขทีส่ามารถ

แขง่ขนัไดใ้นตลาดและราคาสงูกวา่ตน้ทนุการผลติ ซึง่บรษิทัฯ เป็นลกูคา้รายใหญ่
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน    (ลา้นบาท)                                                                                                                                             

                                         

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

รายไดร้วม 8,589 8,190 8,053

รายไดจ้ากการขาย 8,501 8,118 8,027

ก�าไรขัน้ตน้ 3,529 3,126 3,102

%ก�าไรขัน้ตน้ต่อยอดขาย 41.5 38.5 38.6

ตน้ทนุในการจดัจ�าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,621) (1,769) (1,749)

ก�าไรก่อนดอกเบีย้และคา่เสือ่มราคา 2,717 1,964 1,901

ก�าไรสทุธหิลงัภาษสีว่นของบรษิทั 1,585 973 979

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 %

สนิทรพัยร์วม 8,796 100% 8,722 100% 8,003 100%

หน้ีสนิรวม 3,938 45% 5,203 60% 3,681 46%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,858 55% 3,519 40% 4,322 54%

อตัราสว่นทางการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ก�าไรสทุธติ่อหุน้ – บาท 0.202 0.139 0.150

อตัราก�าไรสทุธติ่อรายไดร้วม - % 18.45 11.88 12.16

อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ - เทา่ 0.81 1.48 0.85

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม - % 18.01 11.16 12.23

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ - % 32.63 27.65 22.65

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ - บาท 0.593 0.487 0.662

เงนิปันผลต่อหุน้  - บาท 0.165 0.1044 0.116

เงนิปันผล / ก�าไรสทุธติ่อหุน้ - % 85 78 77

ทนุจดทะเบยีน – บาท 913,919,154.10 913,919,154.10 913,919,154.10

จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อก – หุน้ 9,139,191,541 9,139,191,541 9,139,191,541

จ�านวนหุน้สามญัทีเ่รยีกช�าระแลว้ - หุน้ 8,198,942,195 7,231,432,657 6,527,993,958



การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ตารางสรปุงบการเงนิรวม                   

ผลการด�าเนินงานจากงบการเงนิรวม

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2563 % ปี 2562 %
%เพิม่ขึน้

(ลดลง)

รายไดจ้ากการขาย 8,501.3 100.0% 8,117.6 100.0% 5%

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

ก�ำไรขัน้ต้น 3,528.7 41.5% 3,126.4 38.5% 13%

รายไดอ้ืน่ 88.1 1.0% 72.9 0.9% 21%

ตน้ทนุในการจดัจ�าหน่าย (777.6) -9.1% (842.0) -10.4% (-8%)

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

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

ก�ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 1,946.5 22.9% 1,388.0 17.1% 40%

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

ก�ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส�ำหรบัปี 1,586.5 18.7% 1,112.8 13.7% 43%

ก�ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อย่ำงอ่ืนส�ำหรบัปี - สทุธิ 

จำกภำษี

- 0.0% 11.6 0.1%

ก�ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี 1,586.5 18.7% 1,124.4 13.9% 41%

การแบง่ก�าไร (ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 1,585.3 18.6% 972.8 12.0% 63%

สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ�านาจควบคมุ 1.1 0.0% 140.1 1.7% (-99%)

 บรษิทัฯ ไดน้�า บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) (“RCI”) มาจดัท�างบการเงนิรวม ตัง้แต่วนัที ่ 1 

เมษายน 2560 ชว่งปลายปี 2562 บรษิทัฯ ไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) (“RCI”) 

โดยการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) จากผูถ้อืหุน้ทกุรายของ RCI ผลของ

การท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI ท�าใหบ้รษิทัฯ มเีงนิลงทนุในหุน้ RCI รอ้ยละ 84.88 ของหุน้สามญัช�าระแลว้

ทัง้หมด และปลายเดอืนสงิหาคม 2563 บรษิทัฯ ลงทนุซือ้หุน้สามญัเพิม่ไดอ้กีรอ้ยละ 6.99 รวมมเีงนิลงทนุในหุน้ RCI รอ้ยละ 

91.87 ซึง่ในปี 2562 ทีน่�ามาเปรยีบเทยีบนัน้ บรษิทัฯ มสีดัสว่นเงนิลงทนุในหุน้ RCI ชว่งเดอืนมกราคม - พฤศจกิายน 2562 รอ้ย

ละ 6.16 และชว่งเดอืนธนัวาคม 2562 เป็นรอ้ยละ 84.88 ของหุน้สามญัช�าระแลว้ทัง้หมด

 ผลการด�าเนินงานปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบัปีก่อน มยีอดขายสนิคา้รวม 8,501.3 ลา้นบาท เพิม่

ขึน้ 383.7 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 5 และมอีตัราก�าไรขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 41.5 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่กี�าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.5 จาก

ตน้ทนุผลติทีล่ดลง เน่ืองจากราคาคา่ก๊าซซึง่เป็นตน้ทนุพลงังานและเป็นปัจจยัหลกัของตน้ทนุผลติปรบัลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 22 

และปรมิาณการผลติรวมลดลงรอ้ยละ 2 รายไดอ้ืน่รวม เพิม่ขึน้ 15.2 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 21 สว่นหน่ึงจากรายไดค้า่เชา่พืน้ที่

เพิม่ขึน้ 33.9 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 124 เทยีบจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมจี�านวนสาขาทีม่พีืน้ทีใ่หเ้ชา่มากขึน้ 30 สาขาและ

ไดร้บัเงนิชดเชยเวนคนืทีด่นิและอาคารของสาขาอกี 7.3 ลา้นบาท ตน้ทนุในการจดัจ�าหน่ายลดลง 64.4 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8 

จากคา่ขนสง่ทีล่ดลง เน่ืองจากราคาน�้ามนัดเีซลทีล่ดลงเฉลีย่รอ้ยละ 18 และปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 2 รวมถงึไดท้�าการ

ขนสง่กระเบือ้งขนาดใหญ่ทีม่นี�้าหนกัมากขึน้ คา่ใชจ้า่ยบรหิารลดลง 83.7 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 9 เน่ืองจากงวดเดยีวกนัปีก่อนซึง่



105

มผีลกระทบการรบัรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้จากการปรบัปรุงพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานซึ่งก�าหนดให้

นายจา้งตอ้งจา่ยคา่ชดเชยใหล้กูจา้งทีถ่กูเลกิจา้งเพิม่เตมิจาก 300 วนั เป็น 400 วนั จ�านวน 42.0 ลา้นบาท และขาดทนุจากการ

เลกิใชส้นิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6.5 ลา้นบาท รวมทัง้มกีารลดคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆตามนโยบายการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ตน้ทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้ 7.1 ลา้นบาทหรอื รอ้ยละ 17 เป็นสว่นของดอกเบีย้จา่ยในระหวา่งงวด และมสีว่นของดอกเบีย้จา่ยจาก

การใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 16 - สญัญาเชา่ (TFRS16) เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 เป็นรายการเกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีด่นิ

สาขาและสญัญาเชา่รถใชง้านจ�านวน 9.2 ลา้นบาท ซึง่ปีก่อนไมม่ ีคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ 84.9 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 31 จาก

ก�าไรทีเ่พิม่ขึน้ โดยมกี�าไรสทุธริวม 1,586.5 ลา้นบาท สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ�านาจควบคมุลดลง 139.0 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 99 เน่ืองจากบรษิทัฯไดส้ว่นแบง่ก�าไรมากขึน้ของการเขา้ถอืหุน้ใน RCI เพิม่ขึน้ เหลอืเป็นก�าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัทัง้สิน้ 1,585.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 612.5 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 63

ฐานะทางการเงนิรวม

หน่วย : ลา้นบาท 31 ธ.ค. 63 % 31 ธ.ค. 62 %
%เพิม่ขึน้

(ลดลง)

สินทรพัยร์วม 8,795.6 100.0% 8,721.9 100.0% 1%

     สนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,304.9 26% 2,620.8 30% (-12%)

     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 6,490.8 74% 6,101.1 70% 6%

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

     หน้ีสนิหมนุเวยีน 3,240.3 82% 4,927.1 95% (-34%)

     หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 697.1 18% 275.9 5% 153%

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

 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี�านวน 8,795.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก สนิทรพัย์

รวมของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ�านวน 73.7 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 1 จากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่

เงนิสด ลดลง 47.1 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 40 จากการบรหิารเงนิสดทีไ่ดด้ขี ึน้ ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 165.0 ลา้น

บาทหรอืรอ้ยละ 53 จากการเปลีย่นนโยบายการขายมาเน้นการขายเงนิสดมากขึน้ สนิคา้คงเหลอืลดลง 74.9 ลา้นบาทหรอืรอ้ย

ละ 3 จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และการบรหิารสนิคา้คงเหลอืทีส่าขาทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุเพิม่ขึน้ 

45.4 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 194 เพือ่รองรบัผูเ้ชา่ทีม่ากขึน้สง่ผลใหร้ายไดพ้ืน้ทีเ่ชา่เพิม่ขึน้ สนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้ 536.7 

ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 100 จากการใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 16 - สญัญาเชา่ (TFRS16) เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 เป็น

รายการเกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีด่นิสาขาและสญัญาเชา่รถใชง้าน

 หน้ีสนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี�านวน 3,937.4 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2562 

จ�านวน 1,265.6 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24 จากเงนิกูย้มืระยะสัน้ลดลง 1,801.5 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 45 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่รวม

เพิม่ขึน้ 514.4 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 100 จากการใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 - สญัญาเชา่ (TFRS16) เมือ่วนัที ่1 มกราคม 

2563 เป็นรายการเกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีด่นิสาขาและสญัญาเชา่รถใชง้าน

 สว่นของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี�านวน 4,858.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

สิน้ปี 2562 จ�านวน 1,339.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 38 จาก ทนุหุน้สามญัทีอ่อกและรบัช�าระแลว้เพิม่ขึน้ 96.8 ลา้นบาท หรอื รอ้ย

ละ 13 สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพิม่ขึน้ 1,015.9 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 82 จากผูม้าใชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ(DCC-W1) 

ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 จ�านวน 967,509,538 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.15 บาท ก�าไรยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพิม่ขึน้ 388.3 

ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 14 เพิม่จากก�าไรสว่นของบรษิทัฯ ของปี 2563 จ�านวน 1,585.3 ลา้นบาท และลดลงจากการจา่ยเงนิปันผล

ไตรมาสที ่ 4/2562 และไตรมาสที ่ 1-3/2563 จ�านวน 1,187.3 ลา้นบาท การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้

เพิม่ขึน้ 115.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 จากการทีบ่รษิทัฯเขา้ไปลงทนุในหุน้สามญัของ RCI เพิม่ขึน้ จากเดมิรอ้ยละ 84.88 เมือ่ 

ณ สิน้ปี 2562 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 91.87 ณ สิน้ปี 2563 สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ�านาจควบคมุลดลง 56.2 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 37 จากการทีบ่รษิทัฯไดเ้พิม่สดัสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯในผลการด�าเนินงานของบรษิทัยอ่ย นบัเป็นปีทีบ่รษิทัฯมผีล

ประกอบการดทีีส่ดุตัง้แต่ท�าธรุกจิมา



บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก�าไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้

เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั 

 ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของกจิการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ

กจิการ  ของบรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และผลการด�าเนินงานรวม 

และผลการด�าเนินงานเฉพาะกจิการ  และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดย

ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความ

รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตาม

ขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ

และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติาม ความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก�าหนดเหลา่น้ี ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบ

บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2563 โดยเลอืกน�าแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพือ่

รองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีป่ระกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิ

ทัง้น้ี ขา้พเจา้มไิดใ้หข้อ้สรปุอยา่งมเีงือ่นไขต่อกรณน้ีีแต่อยา่งใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้�าเรือ่งเหลา่น้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม

และในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ีขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งเหลา่น้ี

รายได้
ควำมเส่ียง

 เน่ืองจากรายไดเ้ป็นรายการทีม่สีาระส�าคญัต่องบการเงนิ ซึง่บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ทัง้ขายใหก้บัลกูคา้จาก

โรงงานและขายผา่นสาขาทีม่กีระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย ขา้พเจา้ใหค้วามส�าคญัต่อความครบถว้นและการเกดิขึน้จรงิของรายได ้          

ทีบ่นัทกึโดยเฉพาะรายการขายทีเ่กดิขึน้ของสาขาต่างๆ ซึง่บรษิทัอาศยัการประมวลผลของระบบสารสนเทศ พรอ้มทัง้ การกระทบ

ยอดเงนิรบัจากการขายในแต่ละวนั และการตรวจสอบความมอียูจ่รงิของสนิคา้คงเหลอืสิน้งวดของแต่ละสาขารวมดว้ย



การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
 วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรือ่งดงักลา่ว คอื การท�าความเขา้ใจขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการรบัรูร้ายได ้ประเมนิ

ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั และท�าการทดสอบระบบการควบคมุภายใน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้ ตรวจสอบเน้ือหาสาระ

ของรายการขายจากสาขา โดยการกระทบรายงานยอดขายรายวนักบัจ�านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บั และความมอียูจ่รงิของสนิคา้

คงเหลอืทีม่อียู ่ณ วนัสิน้งวด และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรายการขายทีเ่กดิขึน้จรงิกบัประมาณการยอดขายทีจ่ดัท�าขึน้ฝ่ายบรหิาร

และแนวโน้มของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั

สินค้าคงเหลือ
ควำมเส่ียง

 เน่ืองจากสนิคา้คงเหลอืดงักลา่วมกีารจดัเกบ็กระจายอยูต่ามสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ และเป็นสดัสว่นทีม่ากกวา่สนิคา้

คงเหลอืทีโ่รงงาน ขา้พเจา้จงึใหค้วามส�าคญักบัการมอียูจ่รงิของปรมิาณสนิคา้คงเหลอืทีม่อียูท่ีส่าขาต่างๆ 

การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
 วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรือ่งดงักลา่ว คอื การท�าความเขา้ใจและการทดสอบระบบสารสนเทศโดยรวม การประเมนิ

ระบบการควบคมุภายในของการบนัทกึสนิคา้คงเหลอื และสุม่เลอืกตวัอยา่งตรวจสอบความครบถว้นและมอียูจ่รงิของสนิคา้คงเหลอื

ทัง้ทีโ่รงงานและสาขาบางสาขา นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานผลการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืโดยผูส้อบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทั

วา่จา้งใหเ้ขา้รว่มนบัสนิคา้คงเหลอืในแต่ละเดอืน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบการควบคมุสนิคา้คงเหลอืในแต่ละสาขามปีระสทิธผิลหรอืไม่

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ควำมเส่ียง

 กลุม่บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 สนิคา้

คงเหลอืแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหรอืมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัสทุธแิลว้แต่ราคาใดจะต�่ากวา่ ดงันัน้ ผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพนิิจใน

การพจิารณาจ�านวนคา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืทีเ่หมาะสมส�าหรบัสนิคา้เสือ่มสภาพและสนิคา้เคลือ่นไหวชา้ โดยพจิารณา

จากการวเิคราะหส์นิคา้ทีเ่สือ่มสภาพของแต่ละรายการ สว่นมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัสทุธโิดยพจิารณาจากราคาตลาด ณ วนัสิน้งวด

การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
 ขา้พเจา้ไดร้บัความเชือ่มัน่เกีย่วกบัความเหมาะสมของสมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการค�านวณคา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้ 

โดยเขา้รว่มการตรวจนบัสนิคา้ทีโ่รงงาน และสาขาบางสาขา สุม่ทดสอบสนิคา้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ตน้ทนุทีบ่นัทกึในบญัชตีรงกบั

ใบก�ากบัสนิคา้ และมกีารปันสว่นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ดงักลา่ว  เปรยีบเทยีบตน้ทนุสนิคา้กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บั

สทุธ ิซึง่ค�านวณจากราคาขายสนิคา้ภายหลงัสิน้ปี วเิคราะหป์รมิาณสนิคา้ทีค่งเหลอืและการเคลือ่นไหวของสนิคา้ เพือ่ระบุสนิคา้

ทีม่กีารหมนุเวยีนต�่าหรอืสนิคา้ทีเ่สือ่มสภาพ เป็นตน้

เรื่องอื่น
 งบการเงนิของ บรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ  และ

งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ทีอ่ยูใ่นส�านกังานเดยีวกนั และแสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขตามรายงานลงวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์

2563

ข้อมูลอื่น 

 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไมร่วมถงึงบการเงนิ

และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ�าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน

ของผูส้อบบญัชี
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 ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

 ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอา่นและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่มคีวาม

ขดัแยง้ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่มกีารแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม ่

 เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ�าปี หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเพือ่ใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลด�าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดง

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหลา่น้ีโดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานต่อเน่ือง(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทั หรอืหยดุด�าเนินงานหรอืไมส่ามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

 ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม ่ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการ

รบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระ

ส�าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนั จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ

ผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่น้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

  ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจาก

การทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการ

สมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการ

แทรกแซงการควบคมุภายใน

  ท�าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั

  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

  สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั

อยา่งมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่ี

สาระส�าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที่

เกีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุม่บรษิทัตอ้งหยดุการด�าเนินงานต่อเน่ือง 



  ประเมนิการน�าเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่�าใหม้กีารน�าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่  

  ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัภายในกลุ่มหรอืกจิกรรม

ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่บรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ ทีส่�าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

 ขา้พเจา้ไดใ้หค้�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผล     

ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้    

ขาดความเป็นอสิระ

 จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่น้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้

พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่

จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 

 ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบัน้ีคอืนางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรตัน์

นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรตัน์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 7305

บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ�ากดั

กรงุเทพมหานคร

วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
            

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

  “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้”

 หมายเหตุ  “ปรบัปรงุใหม”่  “ปรบัปรงุใหม”่

สินทรพัย ์            

สินทรพัยห์มนุเวียน          

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 70,869,898 117,925,477 50,414,366  92,318,194 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 9 143,514,348 308,527,927 137,170,330  302,397,640 

 ลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - บรษิทัยอ่ย 8 - -  4,944,487  -   

 สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 10 2,089,410,339 2,164,324,713 1,868,992,879  1,972,947,721 

 เงนิลงทนุทัว่ไป 11 -  1,063,937 -  1,063,937 

 สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 11 1,063,937  -    1,063,937   -   

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย  -  29,000,000  -    -   

  รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  2,304,858,522 2,620,842,054 2,062,585,999  2,368,727,492 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน      

 สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่  314,300 -  -    -   

 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 12  -     -   2,382,269,843   2,209,800,514 

 เงนิลงทนุระยะยาวอืน่   -     314,300  -     -   

 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธ ิ 13 68,803,921   23,386,201  68,803,921  23,386,201 

 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 14 5,810,619,587  6,005,487,726  4,337,671,076   4,440,092,274 

 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 18.1 536,667,178   -     525,626,601   -   

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 15  12,716,390  17,687,774  12,716,387   17,686,118 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 24 48,598,991  35,727,451  -     -   

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 16 13,052,320  18,453,069  11,574,694   16,772,458 

  รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  6,490,772,687 6,101,056,521  7,338,662,522   6,707,737,565 

 รวมสินทรพัย ์  8,795,631,209  8,721,898,575   9,401,248,521   9,076,465,057 



บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

  “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้”

 หมายเหตุ  “ปรบัปรงุใหม”่  “ปรบัปรงุใหม”่

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น           

หน้ีสินหมนุเวียน            

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 2,165,000,000  3,966,546,836   2,090,000,000   3,885,084,367 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่   785,769,222  857,144,279   417,526,776   530,594,173 

 เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย 8  -      -    1,294,315,255   1,035,286,705 

 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีถ่งึก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี 18.2 106,084,879  -     98,387,270   -   

 ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย  183,441,794  103,398,744  178,372,657   95,256,510 

  รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน  3,240,295,895  4,927,089,859  4,078,601,958   5,546,221,755 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน      

 เงนิส�ารองเผือ่เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

  ประเภทไมจ่า่ยสมทบ 19 51,187,752  49,278,480  -    -   

 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่น

  ทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18.2 408,279,187   -    404,793,666   -   

 หน้ีสนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 197,178,407  190,997,839  83,963,168   81,439,135 

 หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 24 32,598,643  30,147,344  32,598,643  30,147,344 

 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่  7,840,238   5,465,148  7,840,238   5,465,148 

  รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน  697,084,227  275,888,811  529,195,715   117,051,627 

 รวมหน้ีสิน  3,937,380,122  5,202,978,670  4,607,797,673   5,663,273,382 
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ส่วนของผูถื้อหุ้น      

 ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.1 บาท     

  ทนุจดทะเบยีน 9,139,191,541 หุน้ 22 913,919,154 913,919,154   913,919,154   913,919,154 

  ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อกและรบัช�าระแลว้       

  หุน้สามญั 8,198,942,195 หุน้ ณ วนัที ่

  31 ธนัวาคม 2563 และหุน้สามญั 

  7,231,432,657 หุน้ ณ วนัที ่31 

  ธนัวาคม 2562   819,894,220  723,143,266  819,894,220  723,143,266 

 สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั   2,260,495,649  1,244,610,634  2,260,495,649   1,244,610,634 

 ก�าไรสะสม   

  จดัสรรเพือ่ส�ารองตามกฎหมาย  23 81,989,421  72,314,326  81,989,421   72,314,326 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  3,178,596,731 2,790,247,827  1,631,071,558   1,373,123,449 

 องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้   (1,578,811,602)  (1,463,689,220)  -     -   

  รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  4,762,164,419  3,366,626,833  4,793,450,848   3,413,191,675 

 สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ยทีไ่มอ่ยูใ่นอ�านาจควบคมุ  96,086,668  152,293,072  -     -   

  รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  4,858,251,087  3,518,919,905  4,793,450,848   3,413,191,675 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  8,795,631,209  8,721,898,575   9,401,248,521   9,076,465,057 

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

  “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้” “ตรวจสอบแลว้”

 หมายเหตุ  “ปรบัปรงุใหม”่  “ปรบัปรงุใหม”่



บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก�ำไรขำดทนุ:      

รายไดจ้ากการขาย 28 8,501,252,404  8,117,588,347  8,501,252,404   8,117,427,525 

ตน้ทนุขาย 8,28,30 (4,972,520,302) (4,991,199,424) (5,247,571,959)  (5,343,818,928)

ก�ำไรขัน้ต้น  3,528,732,102   3,126,388,923  3,253,680,445   2,773,608,597 

รายไดอ้ืน่ 29  88,107,108   72,881,623  100,958,963   68,432,030 

ตน้ทนุในการจดัจ�าหน่าย 30 (777,608,814) (842,002,104) (690,817,937)  (739,237,312)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 30 (843,834,626) (927,493,643)  (805,139,543)  (872,372,048)

ตน้ทนุทางการเงนิ   (48,903,929)  (41,807,253) (44,860,554)  (37,307,536)

ก�ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้  1,946,491,841   1,387,967,546   1,813,821,374   1,193,123,731 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 25 (360,006,612)  (275,118,714)  (358,877,483)  (230,671,129)

ก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรบัปี  1,586,485,229  1,112,848,832  1,454,943,891   962,452,602 

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:      

รายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นงบก�าไร

	 หรอืขาดทนุในภายหลงั	 	 	 	 	 	

ก�าไรเบด็เสรจ็จากปรบัประมาณการผลประโยชน์พนกังาน -     11,568,955  -     13,390,341 

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี  -    11,568,955   -     13,390,341 

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี  1,586,485,229  1,124,417,787  1,454,943,891   975,842,943 

กำรแบง่ปันก�ำไร (ขำดทนุ)       

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่   1,585,344,686  972,790,726  1,454,943,891   962,452,602 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ 1,140,543  140,058,106   -     -   

    1,586,485,229  1,112,848,832  1,454,943,891   962,452,602 

กำรแบง่ปันก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม      

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  1,585,344,686   984,417,419  1,454,943,891   975,842,943 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ 1,140,543  140,000,368   -     -   

     1,586,485,229  1,124,417,787  1,454,943,891   975,842,943 

ก�ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 27.1      

ก�าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  0.202  0.139   0.185   0.138 

จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั (หน่วย : หุน้) 7,847,360,860   6,982,820,076  7,847,360,860   6,982,820,076 

ก�ำไรต่อหุ้นปรบัลด 27.2     

ก�าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  0.192 0.125   0.176   0.124 

จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั (หน่วย : หุน้) 8,260,148,462 7,788,100,624  8,260,148,462   7,788,100,624 
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน     

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,946,491,841  1,387,967,546 1,813,821,374   1,193,123,731 

ปรบัปรงุก�าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จา่ย)

 จากกจิกรรมด�าเนินงาน      

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง  129,615,973 (17,585,660) 129,769,373  (29,652,173)

 ลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - บรษิทัยอ่ย เพิม่ขึน้ (ลดลง)  -  -    (4,944,488)  -   

 สนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง  75,273,382  (199,372,930) 103,954,842   (185,684,685)

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง  (1,326)  (2,506,400)  (204,310)  (1,956,500)

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  (72,463,696)  (75,034,607) (108,700,717)  (2,886,576)

 เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย เพิม่ขึน้ (ลดลง)  -     -     259,028,550  41,066,692 

 ส�ารองเผือ่เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีประเภท

  ไมจ่า่ยสมทบ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  (578,435)  (4,247,564)  -     -   

 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้ (ลดลง)  2,375,089   3,652,167   2,375,089   3,652,168 

 คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย  722,481,045   533,932,653  532,902,583   380,639,254 

 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั)  (540,332)  30,955   (480,000)  183,290 

 โอนกลบัคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั  (359,008)  (847,626)  -     -   

 ขาดทนุ (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายสนิทรพัย ์  252,279   1,025,303   237,614   (3,602,199)

 ขาดทนุ (ก�าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ  37,112   36,640   7,350   (4,915)

 รายไดจ้ากเงนิปันผล  (31,430)  (31,430)  -     -   

 ดอกเบีย้รบั  (1,691,237)  (511,790) (227,509)  (424,623)

 ดอกเบีย้จา่ย  48,903,929  41,807,253  44,860,553   37,307,536 

 ส�ารองเผือ่เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี  2,487,707   2,545,687   -     -   

 คา่เผือ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  12,966,058   54,261,793   6,655,052   23,592,296 

 การปรบัปรงุดว้ยภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย  -    24,144  -     -   

 รวมการปรบัปรงุจากการกระทบยอดก�าไร (ขาดทนุ) 

  ก่อนภาษเีงนิได ้  918,727,110  337,178,588  965,233,982   262,229,565 

กระแสเงินสดุสทุธิได้มำจำกกำรด�ำเนินงำน 2,865,218,951  1,725,146,134   2,779,055,356   1,455,353,296 

 จา่ยภาษเีงนิได ้  (290,383,802) (255,874,606)  (273,310,037)  (249,650,463)

 หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังานลดลงจากการช�าระ  (794,493)  (1,288,267)  (794,493)  (806,133)

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 2,574,040,656   1,467,983,261   2,504,950,826   1,204,896,700 



บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ        

 ซือ้สนิทรพัย ์  (420,152,979) (1,115,757,274) (328,150,184)  (881,204,951)

 ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (2,413,098)  (4,227,879)  (2,413,098)  (4,227,879)

 เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย ์  3,593,771  45,733,004   1,275,494   23,369,888 

 เงนิสดรบัจากเงนิชดเชยจากการประกนัภยั  -     754,637   -     754,637 

 เงนิสดรบัดอกเบีย้  1,691,237   511,790  227,509   424,623 

 เงนิปันผลรบั  31,430   31,430   -     -   

 เงนิสดจา่ยกบัการลงทนุในบรษิทัยอ่ย  (172,469,329) (2,000,266,803)  (172,469,329)  (2,000,266,803)

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (589,718,968) (3,073,221,095)  (501,529,608)  (2,861,150,485)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน     

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้  12,731,000,000 13,669,546,836  12,411,000,000   13,058,084,367 

 ช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  (14,532,546,836) (12,108,871,576) (14,206,084,367)  (11,463,000,000)

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่  29,000,000 -    -     -   

 จา่ยดอกเบีย้  (44,488,150)  (36,348,021)  (43,215,860)  (34,570,732)

 จา่ยเงนิปันผล  (1,187,320,687) (735,968,724) (1,187,320,687)  (735,968,724)

 เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ  1,112,635,969  808,954,504  1,112,635,969   808,954,504 

 ช�าระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่  (139,657,563)  -    (132,340,101)  -   

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)

 กิจกรรมจดัหำเงิน (2,031,377,267) 1,597,313,019  (2,045,325,046)  1,633,499,415 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ 

 (ลดลง) - สทุธิ (47,055,579) (7,924,815) (41,903,828)  (22,754,370)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี  117,925,477 125,850,292 92,318,194  115,072,564 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี  70,869,898 117,925,477  50,414,366   92,318,194 

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม     

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด :     

 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 514,364,066  -   503,180,936   -   
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บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2563



1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนตัง้แต่ปี 2535 บรษิทัด�าเนินธรุกจิหลกั

 ในดา้นอุตสาหกรรมผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนคอืเลขที ่ 37/7 

 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื กลุม่ครอบครวั แสงศาสตรา

 บรษิทัมโีรงงานตัง้อยูท่ี ่ เลขที ่54/8 หมูท่ี ่3 ถนนสวุรรณศร ต�าบลโคกแย ้อ�าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ีและบรษิทัยอ่ยมี

 โรงงานตัง้อยูท่ี ่เลขที ่3/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลหนองไขน่�้า อ�าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ีและ เลขที ่54/7 หมูท่ี ่3 

 ถนนสวุววณศร ต�าบลโคกแย ้อ�าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ี 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินและการน�าเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท�ำงบกำรเงิน

  งบการเงนิไดจ้ดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายถงึมาตรฐาน

  การรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั

  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

  และตลาดหลกัทรพัย ์ 

  งบการเงนิไดจ้ดัท�าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิาย

  ในนโยบายการบญัชใีนล�าดบัต่อไป

  การจดัท�างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก�าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี่

  ส�าคญัและการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารซึง่จดัท�าขึน้ตามกระบวนการในการน�านโยบายการบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิ

  กจิการเปิดเผยเรือ่งการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิาร หรอืความซบัซอ้น หรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่ ี

  นยัส�าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6

  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณทีีม่เีน้ือความขดัแยง้กนั

  หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

 2.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019

  สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีปั่จจบุนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

  ท�าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธรุกจิและอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจน�ามา

  ซึง่ความไมแ่น่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด�าเนินธรุกจิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยตดิตาม

  ความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักลา่วและประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหน้ีสนิ

  และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เมือ่สถานการณ์

  มกีารเปลีย่นแปลง
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 2.3 เกณฑใ์นกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวม

  ก) งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัมอี�านาจ

   ควบคมุหรอืถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ทีบ่รษิทัมสีทิธอิอกเสยีง ดงัน้ี

  สดัสว่นเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)

    ชือ่บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 2563 2562

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัโดยตรง   

บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน) ผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั 96.83 96.83

บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั 

     (มหาชน) (“RCI”) ผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั 91.87 84.88

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั โรแยล ซรีามคิ 

 อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน)  

บรษิทั โรแยล เอเซยีบรคิ แอนดไ์ทล ์จ�ากดั  

 (“RABT”)  หยดุด�าเนินกจิการ 100 100

   เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563 บรษิทัฯไดเ้ขา้ท�าธรุกรรมการซือ้หุน้บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั

   (มหาชน) โดยคดิเป็นมลูคา่ไมเ่กนิหุน้ละ 4.00 บาท จ�านวน 43.11 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ 172.44 ลา้นบาท

  ข) รายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ยทีม่สีาระส�าคญัไดถ้กูหกัออกจากงบการเงนิรวมแลว้

  ค) งบการเงนิรวมน้ีไดจ้ดัท�าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีชน่เดยีวกบัทีใ่ชส้�าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอื

   เหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนัส�าหรบัการจดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการ

  ง) สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และรายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยส�าหรบัปีสิน้สดุ

   วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คดิเป็นอตัราสว่นในงบการเงนิรวมโดยสรปุไดด้งัน้ี :

    สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น

    คดิเป็นอตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม

    2563 2562 2563 2562

บรษิทัยอ่ย    

บรษิทั ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน) 23 23 25 28

กลุม่บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม 

 จ�ากดั (มหาชน) 12 12 12 14

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

  ในระหวา่งปี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดน้�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง

  การเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2562) และฉบบัใหม ่จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะ

  เวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2563 มาถอืปฏบิตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการ

  ปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่

  เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน�า

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทั

  และบรษิทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมซ่ึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส�าคญั 

  สามารถสรปุไดด้งัน้ี  



  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน

  สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐาน

  และการตคีวามมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่ 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ฉบบัที ่ 9 เครือ่งมอืทางการเงนิ

   มาตรฐานการบญัชี

   ฉบบัที ่ 32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่ 16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

   ฉบบัที ่ 19 การช�าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่เครือ่งมอื

  ทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ

  กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธรุกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค�านวณการดอ้ยคา่ของ

  เครือ่งมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนั

  ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

  การน�ามาตรฐานกลุม่น้ีมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากรายการดงัต่อไปน้ี

  - การจดัประเภทและวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในตราสารทนุของบรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน - บรษิทัและ

   บรษิทัยอ่ยวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในตราสารทนุของบรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน และจดัประเภทเงนิ

   ลงทนุดงักลา่วเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัและ

   บรษิทัยอ่ยไดป้ระเมนิและพจิารณาแลว้วา่ ราคาทนุของเงนิลงทนุในตราสารทนุดงักลา่วไดส้ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม

   ของเงนิลงทนุแลว้ ดงันัน้ การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในตราสารทนุดงักลา่วจงึไมม่ผีลกระทบต่อการ

   ปรบัปรงุก�าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

  - การรบัรูร้ายการผลขาดทนุดา้นเครดติ – บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ต่อ

   สนิทรพัยท์างการเงนิโดยไมจ่�าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน บรษิทัและบรษิทัยอ่ย

   จะใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการพจิารณาคา่เผือ่ผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายสุ�าหรบัลกูหน้ีการคา้ โดยผูบ้รหิาร

   ของบรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาแลว้ว่าการรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดติขา้งตน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น

   สาระส�าคญัใหม้กีารปรบัปรงุก�าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐาน

  การรายงานทางการเงนิกลุม่น้ีมาถอืปฏบิตัคิรัง้แรกโดย ปรบัปรงุกบัก�าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไมป่รบั

  ยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ

  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่ 17 เรือ่ง สญัญาเชา่ และการตคีวาม

  มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้�าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การแสดงรายการและ

  การเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเชา่ และก�าหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิส�าหรบัสญัญาเชา่ทกุรายการทีม่รีะยะเวลา

  ในการเชา่มากกวา่ 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูคา่ต�่า
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  การบญัชสี�าหรบัผูใ้หเ้ชา่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระส�าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้ง

  จดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงนิทนุ

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยน�ามาตรฐานทางการเงนิฉบบัน้ีมาถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน�ามาตรฐานรายงาน

  ทางการเงนิฉบบัน้ีมาถอืปฏบิตัใิชค้รัง้แรกโดยการปรบัปรงุกบัก�าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงั

  งบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ

  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4

  แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เรื่อง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส�ำหรบัทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรบั

  ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)

  สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทาง

  บญัชเีพือ่รองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี

  วตัถุประสงคเ์พือ่ลดผลกระทบในบางเรือ่งจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และเพือ่ให้

  เกดิความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนชว่งเวลาทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงักลา่ว

  แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักลา่วไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่ 22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใช้

  ส�าหรบัการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่ 

  1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยเลอืกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชดีงัต่อไปน้ี

  - เลอืกทีจ่ะไมต่อ้งน�าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูคา่ของผล

   ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ในกรณทีีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการวดัมลูคา่ของผล

   ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

  - เลอืกทีจ่ะวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่     

   1 มกราคม 2563

  - เลอืกทีจ่ะไมน่�าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 

   เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

 3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส�ำหรบังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

  หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564

  สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  ฉบบัปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2564 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการ

  รายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้

  แนวปฏบิตัทิางบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐาน

  กลุม่ดงักลา่วมาถอืปฏบิตัิ



4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
 ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดน้�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอื

 ทางการเงนิ และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ มาถอืปฏบิตัใินระหวา่งปีปัจจบุนั โดยกจิการ

 ไดเ้ลอืกปรบัผลกระทบสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่ว และไมป่รบัยอ้นหลงั งบการเงนิงวดก่อนที่

 แสดงเปรยีบเทยีบ

 ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ และ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่มาถอืปฏบิตัไิมม่ผีลกระทบต่อก�าไรสะสมตน้ปี 2563

 จ�านวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 จากการเปลีย่นแปลง

 นโยบายการบญัชเีน่ืองจากการน�ามาตรฐานเหลา่น้ีมาถอืปฏบิตั ิแสดงไดด้งัน้ี

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิรวม

    ผลกระทบจาก 
     มาตรฐานการรายงาน

    31 ธนัวาคม 2562 ทางการเงนิ  มาตรฐานการ 1 มกราคม 2563

     กลุม่เครือ่งมอืทาง รายงานทางการเงนิ

     การเงนิ ฉบบัที ่16 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มนุเวียน    

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ - 1,063,937 - 1,063,937

เงนิลงทนุทัว่ไป 1,063,937 (1,063,937) - -

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 314,300 - 314,300

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 629,070,991 629,070,991

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 314,300 (314,300) - -

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    

หน้ีสินหมนุเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สว่นที่

 ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 145,530,485 145,530,485

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธจิาก

 สว่นทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 483,540,506 483,540,506
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 (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ผลกระทบจาก 
     มาตรฐานการ

    31 ธนัวาคม 2562 รายงานทางการเงนิ มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563

     กลุม่เครือ่งมอื รายงานทางการเงนิ

     ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มนุเวียน    

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ - 1,063,937 - 1,063,937

เงนิลงทนุทัว่ไป 1,063,937 (1,063,937) - -

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 614,540,460 614,540,460

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    

หน้ีสินหมนุเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สว่นที่

 ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 138,032,151 138,032,151

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธจิาก

 สว่นทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 476,448,309 476,448,309

  ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน

   ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิตามทีก่�าหนดในมาตรฐานการ

   รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เปรยีบเทยีบกบัการจดัประเภทและมลูคา่ตามบญัชเีดมิ แสดงไดด้งัน้ี

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิรวม
     การจดัประเภทและวดัมลูคา่

     ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9

     มลูคา่ยตุธิรรมผา่น

    มลูคา่ยตุธิรรมผา่น ก�าไรขาดทนุ ราคาทนุ

    ก�าไรหรอืขาดทนุ เบด็เสรจ็อืน่ ตดัจ�าหน่าย รวม

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 117,925,477 - - 117,925,477 117,925,477

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 308,527,927 - - 308,527,927 308,527,927

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่     

 - เงนิลงทนุทัว่ไป 1,063,937 1,063,937 - - 1,063,937

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่     

 - เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 314,300 314,300 - - 314,300

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 427,831,641 1,378,237 - 426,453,404 427,831,641

มลูคา่ตาม

หลกัการ

บญัชเีดมิ



 (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ
     การจดัประเภทและวดัมลูคา่

     ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9

     มลูคา่ยตุธิรรมผา่น

    มลูคา่ยตุธิรรมผา่น ก�าไรขาดทนุ ราคาทนุ

    ก�าไรหรอืขาดทนุ เบด็เสรจ็อืน่ ตดัจ�าหน่าย รวม

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 92,318,194 - - 92,318,194 92,318,194

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 302,397,640 - - 302,397,640 302,397,640

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่     

 - เงนิลงทนุทัว่ไป 1,063,937 1,063,937 - - 1,063,937

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 395,779,771 1,063,937 - 394,715,834 395,779,771

   ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมไ่ดก้�าหนดใหห้น้ีสนิทางการเงนิใดวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ

  ข) สญัญำเช่ำ

   การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูห้น้ีสนิตาม

   สญัญาเช่าส�าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงนิจ่ายช�าระตาม

   สญัญาเชา่ทีเ่หลอือยูค่ดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

   และส�าหรบัสญัญาเชา่ทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่เงนิทนุ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย์

   และหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ดว้ยมลูคา่ตามบญัชเีดมิก่อนวนัทีน่�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอื

   ปฏบิตัคิรัง้แรก 

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 690,441,052 673,797,378

หกั: ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่

 สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต�่า (2,995,743) (1,200,289)

บวก : สทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่ 20,353,762 20,353,762

หกั: อืน่ ๆ  (32,608,167) (32,608,167)

หกั: ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี (46,119,913) (45,802,224)

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 629,070,991 614,540,460

หน้ีสนิสญัญาเชา่การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 629,070,991 614,540,460

  

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ขา้งตน้ ประกอบดว้ย  

 หน้ีสนิสญัญาเชา่หมนุเวยีน 145,530,485 138,092,151

 หน้ีสนิสญัญาเชา่ไมห่มนุเวยีน 483,540,506 476,448,309

    629,070,991 614,540,460

มลูคา่ตาม

หลกัการ

บญัชเีดมิ
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  รายการปรบัปรงุสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

  ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สรปุไดด้งัน้ี

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทีด่นิ   553,779,052 553,779,052

ยานพาหนะ  75,291,939 60,761,408

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 629,070,991 614,540,460

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 5.1 กำรรบัรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

  รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดโ้อนอ�านาจควบคมุในสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กลา่วคอื เมือ่มี

  การสง่มอบสนิคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูคา่ทีไ่ดร้บัหรอืคาดวา่จะไดร้บัส�าหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจากหกั

  ประมาณการสว่นลด โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่

  รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

  รายไดจ้ากเงนิปันผล รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มสีทิธใินการรบัเงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ย

 5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทกุประเภททีม่สีภาพคลอ่งสงู (ซึง่ไมม่ ี    

  ขอ้จ�ากดัในการใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมือ่ครบก�าหนด ซึง่มคีวามเสีย่งในการเปลีย่นแปลงมลูคา่น้อย

 5.3 ลกูหน้ีกำรค้ำ

  ลกูหน้ีการคา้ แสดงตามมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูล้กูหน้ีการคา้เริม่แรกดว้ยจ�านวนของสิง่ตอบแทน

  ทีป่ราศจากเงือ่นไขการไดร้บัช�าระ

 5.4 สินค้ำคงเหลือ

  บรษิทัและบรษิทัย่อยตรีาคาสนิคา้คงเหลอืตามราคาตน้ทุนมาตรฐานหรอืมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใด

  จะต�่ากวา่ ตน้ทนุมาตรฐานมคีา่ใกลเ้คยีงกบัตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิตามวธิรีาคาทนุถวัเฉลีย่เคลือ่นที ่ มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่

  จะไดร้บั หมายถงึ ราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตขิองธรุกจิ หกัดว้ยตน้ทนุสว่นเพิม่ทีจ่ะผลติใหเ้สรจ็ และคา่ใชจ้า่ย

  อืน่ๆ ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหข้ายสนิคา้นัน้ได ้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการตัง้ส�ารองเพือ่ลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื เมือ่

  สนิคา้นัน้เก่าหรอืเสือ่มสภาพ โดยประมาณจากประสบการณ์ในอดตี

 5.5 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย

  บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายหากมลูคา่ตามบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนื

  สว่นใหญ่มาจากการขาย มใิชม่าจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้ต่อไป และจะตอ้งมไีวเ้พือ่ขายในทนัทใีนสภาพปัจจบุนัและ

  การขายตอ้งมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสงูมากการขายดงักลา่วตอ้งคาดวา่จะเขา้เงือ่นไขในการรบัรูร้ายการ

  เป็นการขายทีเ่สรจ็สมบรูณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีจ่ดัประเภทสนิทรพัย์

  บรษิทัวดัมลูค่าสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายดว้ยจ�านวนทีต่�่ากว่า

  ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย



 5.6 เงินลงทนุ

  เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงตามวธิรีาคาทนุ และบรษิทัจะบนัทกึ

  ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีม่กีารจ�าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ 

  กรณทีีม่สี ิง่บง่ชีว้า่เงนิลงทนุดงักลา่วเกดิการดอ้ยคา่ บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เป็นคา่ใชจ้า่ยทนัทใีนงบก�าไร

  ขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และบรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลเมือ่มกีารประกาศจา่ยจากบรษิทัยอ่ย

  ในกรณทีีบ่รษิทัยงัคงมอี�านาจควบคมุบรษิทัยอ่ย บรษิทัปฏบิตัติ่อรายการกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุเชน่เดยีวกนั

  กบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั ผลต่างระหวา่งราคาจา่ยซือ้หรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นใน

  บรษิทัยอ่ย กบัราคาตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

  จะถกูรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ

 5.7 เครื่องมือทำงกำรเงิน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท�า

  รายการเฉพาะในกรณทีีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ อยา่งไรกต็าม 

  ส�าหรบัลกูหน้ีการคา้ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส�าคญั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรพัย์

  ทางการเงนิดงักลา่วดว้ยราคาของรายการ

	 	 การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

  ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ�าหน่าย สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุ

  เบด็เสรจ็อืน่ และสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ โดยพจิารณาจาก

  แผนธรุกจิของกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์

  ทางการเงนิ

	 	 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ�าหน่าย

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทนุตดัจ�าหน่าย เมือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยถอืครองสนิทรพัย์

  ทางการเงนินัน้เพือ่รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงือ่นไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด

  ทีเ่ป็นการรบัช�าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้ 

  สนิทรพัยท์างการเงนิดงักลา่ววดัมลูคา่ในภายหลงัโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยคา่ ทัง้น้ี 

  ผลก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วจะรบัรูใ้นสว่น

  ของก�าไรหรอืขาดทนุ

	 	 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ

  สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูคา่

  ยตุธิรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธขิองมลูคา่ยตุธิรรมในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

  ทัง้น้ี สนิทรพัยท์างการเงนิดงักลา่ว หมายรวมถงึ ตราสารอนุพนัธ ์เงนิลงทนุในหลกัทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่คา้ เงนิลงทนุใน

  ตราสารทนุซึง่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมไ่ดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 

  และสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่มไ่ดร้บัช�าระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้

  เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทนุในตราสารทนุของบรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นรายไดอ้ืน่ในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ
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	 	 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของหน้ีสนิทางการเงนิ

  ยกเวน้หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกส�าหรบัหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

  หกัตน้ทนุการท�ารายการ และจดัประเภทหน้ีสนิทางการเงนิเป็นหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุ

  ตดัจ�าหน่าย โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้น้ี ผลก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิและ

  การตดัจ�าหน่ายตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ โดยการค�านวณมลูคา่ราคาทนุตดัจ�าหน่าย

  ค�านึงถงึคา่ธรรมเนียมหรอืตน้ทนุทีถ่อืเป็นสว่นหน่ึงของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้น้ี คา่ตดัจ�าหน่ายตามวธิี

  ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทนุทางการเงนิในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ 

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอาจเลอืกวดัมลูคา่หน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ เพือ่เป็นการขจดั

  หรอืลดความไมส่อดคลอ้งของการรบัรูร้ายการอยา่งมนียัส�าคญั (บางครัง้เรยีกวา่การไมจ่บัคูท่างบญัช)ี

	 	 การตดัรายการของเครือ่งมอืทางการเงนิ

  สนิทรพัยท์างการเงนิจะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีเมือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอื

  ไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมด

  ของสนิทรพัยน์ัน้ หรอืมกีารโอนการควบคมุในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้า่จะไมม่กีารโอนหรอืไมไ่ดค้งไวซ้ึง่ความเสีย่งและผล

  ตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้  

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิกต็่อเมือ่ไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหน้ีสนินัน้แลว้ มกีาร

  ยกเลกิภาระผกูพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อียูใ่หเ้ป็น

  หน้ีสนิใหมจ่ากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก�าหนดทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก�าหนดของหน้ีสนิทีม่อียู่

  อยา่งเป็นสาระส�าคญั จะถอืวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสนิเดมิและรบัรูห้น้ีสนิใหม ่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูคา่ตาม

  บญัชดีงักลา่วในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

	 	 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ

  บรษิทัและบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรบัลูกหน้ีการคา้ 

  ดงันัน้ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึไมม่กีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทาง

  ดา้นเครดติ แต่จะรบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองลกูหน้ีการคา้ โดย

  อา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรงุดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบั

  ลกูหน้ีนัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ

  สนิทรพัยท์างการเงนิจะถกูตดัจ�าหน่ายออกจากบญัช ี เมือ่กจิการคาดวา่จะไมไ่ดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป

	 	 การหกักลบของเครือ่งมอืทางการเงนิ

  สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิจะน�ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต็่อ

  เมือ่กจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ�านวนเงนิทีร่บัรู ้ และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช�าระ

  ดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช�าระหน้ีสนิพรอ้มกนั



 5.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ

  บรษิทับนัทกึมลูคา่เริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุในราคาทนุซึง่รวมตน้ทนุการท�ารายการ หลงัจากนัน้ บรษิทั

  จะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

  คา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดย

  ประมาณ ดงัน้ี

      อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   20 ปี

      เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้�านกังาน    5 ปี

  คา่เสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุรวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนินงาน 

  บรษิทัรบัรูผ้ลต่างระหวา่งจ�านวนเงนิทีไ่ดร้บัสทุธจิากการจ�าหน่ายกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์นสว่นของก�าไรหรอื

  ขาดทนุในปีทีต่ดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุออกจากบญัชี

 5.9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์

  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทนุ ซึง่ค�านวณจากราคาซือ้สนิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ�านวนเทยีบเทา่

  เงนิสด ในการท�าใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสถานทีห่รอืสภาพทีพ่รอ้มทีจ่ะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ อาคารและอุปกรณ์ 

  แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยคดิคา่เสือ่มราคาอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง รวมทัง้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ โดยวธิเีสน้ตรงตามชว่ง

  อายกุารใหป้ระโยชน์ โดยพจิารณาแต่ละสว่นประกอบแยกต่างหากจากกนั เมือ่แต่ละสว่นประกอบนัน้มสีาระส�าคญัและ

  มอีายกุารใหป้ระโยชน์ต่างกนั อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยม์ดีงัน้ี

      อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   1 - 52 ปี

      เครือ่งจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 ปี

      เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้�านกังาน  1 - 20 ปี

      ยานพาหนะ                 5 ปี

  รายจา่ยเกีย่วกบัการต่อเตมิ การต่ออาย ุหรอืการปรบัปรงุถอืเป็นราคาทนุของสนิทรพัย ์สว่นคา่ซ่อมแซมและ คา่บ�ารงุ

  รกัษารบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้

 5.10 ต้นทนุกำรกู้ยืม

  ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการท�าใหอ้ยูใ่น

  สภาพพรอ้มใชห้รอืขาย ไดถ้กูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้

  ตามทีมุ่ง่ประสงค ์ สว่นตน้ทนุการกูย้มือืน่ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้

  และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืนัน้

 5.11 สญัญำเช่ำ

	 	 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ

  หกัคา่เสือ่มราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม และปรบัปรงุดว้ยการวดัมลูคา่ของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ใหม ่

  ราคาทนุของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยจ�านวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริม่แรก ตน้ทนุ

  ทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ�านวนเงนิทีจ่า่ยช�าระตามสญัญาเชา่ ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเชา่เริม่

  มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเชา่ทีไ่ดร้บั
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  หากบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิจะถูกโอนใหแ้ก่

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยเมือ่สิน้สดุอายสุญัญาเชา่ สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะถกูคดิคา่เสือ่มราคาโดยวธิเีสน้ตรงนบัจากวนัที่

  สญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดของอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชห้รอืสิน้สุดอายุสญัญาเช่าแลว้แต่

  วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน

	 	 หน้ีสนิตามสญัญาเชา่

  ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเชา่ดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต่อ้งจา่ย

  ตามสญัญาเชา่ คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเชา่หรอือตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ของบรษิทัและ

  บรษิทัยอ่ย หลงัจากวนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล มลูคา่ตามบญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเชา่จะเพิม่ขึน้โดยสะทอ้นดอกเบีย้

  จากหน้ีสนิตามสญัญาเชา่และลดลงโดยสะทอ้นการจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ทีจ่า่ยช�าระแลว้ นอกจากน้ี มลูคา่ตามบญัชี

  ของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่จะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืประเมนิสญัญาเชา่ใหม่

	 	 สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต�า่

  จ�านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ทีม่อีายสุญัญาเชา่ 12 เดอืนหรอืน้อยกวา่นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล หรอื

  สญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต�่า จะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่

 5.12 สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน

  สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน (โปรแกรมคอมพวิเตอร)์ แสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ�าหน่ายสะสม คา่ตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์

  ทีไ่มม่ตีวัตน ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัย ์5 ปี

 5.13 สินทรพัยร์อกำรขำยและสินทรพัยท่ี์ไม่ได้ใช้งำน

  สนิทรพัยร์อการขายสว่นทีเ่ป็นทีด่นิทีย่ดึครองจากลกูหน้ีแสดงตามมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั

  สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้านทีเ่ป็นเครือ่งจกัรเก่าแสดงตามราคาทนุ หกัดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ (ถา้ม)ี บรษิทั

  และบรษิทัย่อยจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวด

  บญัชทีีเ่กดิขึน้

 5.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีข้องสนิทรพัยว์า่มกีารดอ้ยคา่หรอืไม ่ หากมขีอ้บง่ชีว้า่มกีารดอ้ยคา่ บรษิทั

  และบรษิทัยอ่ยจะประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่

  จะไดร้บัคนื บรษิทัและบรษิทัยอ่ยปรบัปรงุลดมลูคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื และรบัรู้

  ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของ

  สนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสทุธหิรอืมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จ�านวนใดจะสงูกวา่

 5.15 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

  รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการยอดคงเหลอื

  ของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีใ่นรายงาน แปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัรา

  แลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่จะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

 5.16 ผลประโยชน์พนักงำน

  ผลประโยชน์ปัจจบุนัของพนกังาน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและเงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเป็น

  คา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการตามเกณฑค์งคา้ง



	 	 เงนิส�ารองเผือ่เงนิกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

  บรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้กีองทนุส�ารองเลีย้งชพีชนิดไมต่อ้งจา่ยสมทบโดยพนกังาน บรษิทัยอ่ยตัง้ส�ารองเขา้กองทนุซึง่

  บรษิทัยอ่ยบรหิารเองในอตัรารอ้ยละ 5.5 ต่อปีของเงนิเดอืน ตามระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ย พนกังานจะได้

  รบัคนืสว่นทีบ่รษิทัยอ่ยสมทบพรอ้มผลประโยชน์เมือ่ลาออกจากงาน

	 	 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	(โครงการสมทบเงนิ)

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยและพนกังานของบรษิทัไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังาน

  จา่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจา่ยสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุส�ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์

  ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เงนิทีบ่รษิทัจา่ยสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในปีทีเ่กดิรายการ

	 	 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	(โครงการผลประโยชน์)	

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้ก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บรษิทั

  และบรษิทัยอ่ยตัง้คา่เผือ่หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่

  ประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) ซึง่ค�านวนโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั

  ก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) ทีเ่กดิจากการ

  เปลีย่นแปลงอตัราเงนิเดอืนและคา่แรงและอืน่ๆ ในการค�านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานแสดงไวภ้ายใต้

  สว่นของผูถ้อืหุน้

  ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้ ัง้จ�านวนในก�าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ขโครงการหรอืลดขนาดโครงการหรอืเมือ่

  กจิการรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง

 5.17 ภำษีเงินได้

  คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้�าหรบัปีทีร่บัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ ประกอบดว้ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษเีงนิไดปั้จจบุนั

  ทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบก�าไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่หรอืสว่นทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้

  ภาษเีงนิไดปั้จจบุนั

  ภาษเีงนิไดปั้จจบุนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดวา่จะจา่ยช�าระหรอืทีเ่รยีกรอ้งสทิธไิด ้ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�าปี

  ทีต่อ้งเสยีภาษ ี ซึง่แตกต่างจากก�าไรขาดทนุทีป่รากฎในงบการเงนิ คณูดว้ยอตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีล

  บงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่รวมรายการการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ

	 	 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

  และหน้ีสนิกบัจ�านวนทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชส้�าหรบัการค�านวณภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี�านวณโดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดวา่

  จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ

  ระยะเวลารายงาน

  สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีามารถหกักลบได้เมื่อบรษิทัมสีทิธติาม

  กฎหมายทีจ่ะน�าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเมือ่ภาษเีงนิไดน้ี้

  ประเมนิโดยกรมสรรพากรดว้ยยอดสทุธ ิ หรอืเมือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะครบ

  ก�าหนดทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเวลาเดยีวกนั
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 5.18 บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

  บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทั หรอืถกูควบคมุโดย

  บรษิทั ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั

  นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส�าคญักบั

  บรษิทั ผูบ้รหิารคนส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทั ทีม่อี�านาจในการวางแผนและก�าหนดทศิทางการด�าเนินงาน

  ของบรษิทั

 5.19 กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม

  มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพือ่โอนหน้ีสนิใหผู้อ้ืน่

  โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ บรษิทั

  และบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิซึง่มาตรฐาน

  การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้ในกรณทีีไ่มม่ตีลาดทีม่สีภาพคลอ่ง

  ส�าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งได ้ บรษิทั

  และบรษิทัยอ่ยจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

  ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากทีส่ดุ 

  ล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบการเงนิแบง่ออกเป็น

  สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่�ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงัน้ี

   ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคลอ่ง

     ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอืน่ทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม

     ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล�าดบัชัน้ของ

  มลูคา่ยตุธิรรมส�าหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบเกดิขึน้

  ประจ�า

 5.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 

  เงนิปันผลจา่ย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ ไดอ้นุมตักิารจา่ย

  เงนิปันผล

 5.21 ก�ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

  ก�าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธดิว้ยจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระแลว้ในระหวา่งปี

  โดยถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั

 5.22 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

  ผลการด�าเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของกลุม่บรษิทั (ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการ

  ด�าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด�าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันสว่นอยา่ง

  สมเหตุสมผล

 5.23 กำรใช้ประมำณกำรทำงกำรบญัชี

  ในการจดัท�างบการเงนิ ฝ่ายบรหิารใชด้ลุยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และการวดัมลูคา่

  ของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชด้ลุยพนิิจ การประมาณการ และ

  ขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิาร



 5.24 ประมำณกำรหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำย และสินทรพัยท่ี์อำจจะเกิดขึน้

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ยไวใ้นงบการเงนิ เมือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั

  ตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผกูพนัทีค่อ่นขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจท�าใหบ้รษิทัและ

  บรษิทัยอ่ยตอ้งช�าระหรอืชดใชต้ามภาระผกูพนันัน้ และจ�านวนทีต่อ้งชดใชด้งักลา่วสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุ

  สมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปัีจจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน

6. ประมาณการทางการบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ 
 และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
 6.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส�ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ

  6.1.1 การก�าหนดอายสุญัญาเชา่ทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่หรอืยกเลกิสญัญาเชา่ 

   บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก�าหนดอายสุญัญาเชา่ตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไมไ่ดข้องสญัญาเชา่ โดยรวมระยะเวลา

   ตามสทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้ และ

   ระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกนัน้ 

   ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล

   หรอืไมท่ีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่หรอืทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ โดยพจิารณา

   ขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่�าใหเ้กดิสิง่จงูใจในทางเศรษฐกจิส�าหรบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย

   ในการใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาเชา่มผีล บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิอายสุญัญาเชา่ใหม่

   หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นียัส�าคญัซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุและสง่ผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุ

   สมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก

  6.1.2 อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่

   ในกรณทีีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยไมส่ามารถระบุอตัราดอกเบีย้ตามนยัในสญัญาเชา่ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดใ้ช้

   อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ในการบนัทกึหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ทีใ่ชเ้ป็น

   อตัราดอกเบีย้ทีอ่า้งองิกบัขอ้มลูอตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ีส่งัเกตไดข้องผูเ้ชา่ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทางดา้นเครดติ

   ของผูเ้ชา่ ขอ้มลูของหลกัประกนั และอายขุองสญัญาเชา่ เป็นตน้

  6.1.3 คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้

   ในการประมาณคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นตอ้งใช้

   ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถงึ

   ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหน้ีทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุม่ลกูคา้ทีม่ ี

   ความเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ ทัง้น้ี ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและ

   การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอาจไมไ่ดบ้่งบอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิ

   ในอนาคต

  6.1.4 คา่เผือ่ส�าหรบัสนิคา้ทีเ่คลือ่นไหวชา้ และเสือ่มคณุภาพ

   บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดป้ระมาณการคา่เผือ่ส�าหรบัสนิคา้ทีเ่คลือ่นไหวชา้ และเสือ่มคณุภาพเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึ

   การดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาโดยผูบ้รหิารจากการหมนุเวยีนและการ

   เสือ่มสภาพของสนิคา้คงเหลอืแต่ละประเภท
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  6.1.5 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาด

   และไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคลอ่ง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิิจในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของ

   เครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ�าลองการประเมนิมลูคา่ ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ�าลองได้

   มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยค�านึงถงึความเสีย่งทางดา้นเครดติ สภาพคลอ่ง ขอ้มลู

   ความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงของ

   สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการค�านวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูคา่ยตุธิรรมทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดง

   ฐานะการเงนิ และการเปิดเผยล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม

  6.1.6 คา่เสือ่มราคาของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และคา่ตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย ์ไมม่ตีวัตน

   ในการค�านวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และคา่ตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์

   ไมม่ตีวัตน ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นตอ้งท�าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้าน (ถา้ม)ี 

   และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

   นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และ

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนหากมขีอ้บง่ชี ้ และบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

   ต�่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

  6.1.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)

   หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

   ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักลา่วประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ�านวนเงนิเดอืนทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้ใน

   อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์ ในการก�าหนดอตัราคดิลดฝ่ายบรหิารได้

   พจิารณาถงึอตัราดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั สว่นอตัรามรณะใชข้อ้มลูตาราง

   อตัรามรณะทีเ่ปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรกต็ามผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้งงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจ

   แตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้

  6.1.8 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการท�าก�าไรทาง

   ภาษใีนอนาคตของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีน่�ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจากนัน้ 

   ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฏหมายหรอืขอ้จ�ากดัทางดา้นเศรษฐกจิหรอืความ

   ไมแ่น่นอนของกฏหมายภาษอีากร

 6.2 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทนุ

  วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทุนนัน้เพื่อด�ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบรษิทั 

  เพือ่สรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอืน่ เพือ่ด�ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทนุทีเ่หมาะสม 

  ในการด�ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทนุ บรษิทัอาจออกหุน้ใหมห่รอืออกหุน้กูเ้พือ่ปรบัโครงสรา้งหน้ี หรอืการขาย

  สนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหน้ี 



7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562    

เงนิสด   6,509,206 5,576,704 6,357,206 5,347,719

เงนิฝากธนาคาร    

 เงนิฝากกระแสรายวนั 20,649,356 35,668,545 13,812,260 28,032,098

 เงนิฝากออมทรพัย ์ 43,711,336 76,680,228 30,244,900 58,938,377

รวม   70,869,898 117,925,477 50,414,366 92,318,194

 เงนิฝากออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตามอตัราทีธ่นาคารก�าหนด

8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามทีส่รปุขา้งลา่งน้ี ซึง่รายการเหลา่น้ีเกดิขึน้ตามมลูฐาน

 ทีต่กลงรว่มกนั ทัง้น้ีมลูฐานทีใ่ชใ้นการจดัท�ารายการบางกรณอีาจแตกต่างจากมลูฐานทีใ่ชส้�าหรบัรายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคล

 หรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

    ชือ่ ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน)  ผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั บรษิทัยอ่ย

บรษิทั เวลิดไ์วด ์เซรามคิ จ�ากดั * จ�าหน่ายกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั บรษิทัยอ่ย

บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั 

     (มหาชน) (“RCI”)  ผลติและจ�าหน่ายกระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั บรษิทัยอ่ย

บรษิทั โรแยล เอเซยีบรคิ แอนดไ์ทล ์จ�ากดั   หยดุด�าเนินกจิการ บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย RCI

 (“RABT”) 

นายมนตร์กั แสงศาสตรา เจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีใ่หบ้รษิทัเชา่ กรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

นายมารตุ แสงศาสตรา เจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีใ่หบ้รษิทัเชา่ กรรมการบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

 * บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2557 และอยูใ่นขัน้ตอนการช�าระบญัชี

 และจา่ยคนืทนุใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัจงึเปลีย่นแปลงการจดัประเภทเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่

 ภายใตส้นิทรพัยห์มนุเวยีน

 เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563 บรษิทัฯไดเ้ขา้ท�าธรุกรรมการซือ้หุน้บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) โดย

 คดิเป็นมลูคา่ไมเ่กนิหุน้ละ 4.00 บาท จ�านวน 43.11 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ 172.44 ลา้นบาท
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 รายการบญัชทีีส่�าคญักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562   

 มดีงัน้ี       

  (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

    นโยบายการก�าหนดราคา 2563 2562 2563 2562
คา่ขายวตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืง     

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี้

    จ�ากดั (มหาชน) ราคาทนุ -         - 3,437,539 3,609,647

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ  

    อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) ราคาทนุ - - 11,624,524 17,932,728

  รวม   - - 15,062,063 21,542,375

     

รายไดค้า่เชา่ส�านกังานและสาขา     

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้ 

     จ�ากดั (มหาชน) ราคาทีต่กลงตามสญัญา         -         - 720,000 720,000

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ  

         อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) ราคาทีต่กลงตามสญัญา - - 720,000 720,000

     บรษิทั โรแยล เอเซยีบรคิ 

     แอนด ์ไทล ์จ�ากดั ราคาทีต่กลงตามสญัญา - - 144,000 144,000

  รวม   - - 1,584,000 1,584,000

     

รายไดค้า่บรหิารงาน     

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้       

     จ�ากดั (มหาชน) เดอืนละ 1,100,000 บาท -         - 13,200,000 12,000,000

     

รายไดค้า่เชา่เครือ่งจกัร     

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ  

         อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) ราคาทีต่กลงตามสญัญา - - - 800,000

     

รายไดค้า่ขนสง่     

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ  

         อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) ราคาทนุ - - 52,489,080 50,768,672

     

คา่ซือ้สนิคา้     

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้  ราคาทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลาด      

     จ�ากดั (มหาชน) และราคาสงูกวา่ตน้ทนุการผลติ -         - 2,140,567,920 2,251,228,257

    บรษิทั โรแยล ซรีามคิ  

         อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) ราคาทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลาด

    และราคาสงูกวา่ตน้ทนุการผลติ - - 1,010,280,912 1,156,156,262

  รวม   - - 3,150,848,832 3,407,384,519

     

     

     



  (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

     2563 2562 2563 2562

คา่ซือ้วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืง     

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้       

     จ�ากดั (มหาชน) ราคาทนุ  -  - 2,713,076 2,428,339

     บรษิทั โรแยล ซรีามคิ  

         อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) ราคาทนุ - - 3,408,567 4,624,176

  รวม   - - 6,121,643 7,052,515

     

คา่จา้งบรหิารคลงั     

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้       

     จ�ากดั (มหาชน) เดอืนละ 330,000 บาท -    - 3,960,000 3,600,000

     

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร     

    ผลประโยชน์ปัจจบุนัของพนกังาน  51,216,486 51,007,762 27,577,709 29,533,531

    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  232,445 160,531 183,842 130,032

  รวม   51,448,931 51,168,293 27,761,551 29,663,563

 ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส�าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย    

 บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน)        -        - 1,144,771,545 991,618,041

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) - - 149,543,710 43,668,664

  รวม   - - 1,294,315,255 1,035,286,705

    

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - บรษิทัยอ่ย    

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) - - 4,944,487 -

    

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่    

 นายมนตร์กั แสงศาสตรา และ    

 นายมารตุ แสงศาสตรา  108,300,400 - 108,300,400 -

    

หน้ีสนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน    

ผูบ้รหิารส�าคญั    

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,493,567 1,642,987 2,024,986 1,366,875

นโยบายการก�าหนดราคา
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
 ประกอบดว้ย

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562

ลกูหน้ีการคา้    

ลกูหน้ีการคา้  117,386,566 216,156,260 117,386,566 216,156,260

หกั คา่เผือ่ผลขาดทนุ (1,301,988) (1,781,988) (1,301,988) (1,781,988)

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 116,084,578 214,374,272 116,084,578 214,374,272

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 27,694,216 94,478,433 21,085,752 88,023,368

หกั คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (264,446) (324,778) - -

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 27,429,770 94,153,655 21,085,752 88,023,368

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ 143,514,348 308,527,927 137,170,330 302,397,640

 ยอดคงเหลอืของลกูหน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ�าแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562

ลกูหน้ีการคา้    

คา้งช�าระไมเ่กนิ 90 วนั 115,116,406 212,094,824 115,116,406 212,094,824

คา้งช�าระมากกวา่ 90 วนั ถงึ 120 วนั - 211,032 - 211,032

คา้งช�าระมากกวา่ 120 วนั ถงึ 180 วนั 154,756 377,369 154,756 377,369

คา้งช�าระมากกวา่ 180 วนั ถงึ 365 วนั 504,722 484,469 504,722 484,469

คา้งช�าระมากกวา่ 365 วนั 1,610,682 2,988,566 1,610,682 2,988,566

  รวม  117,386,566 216,156,260 117,386,566 216,156,260

หกั คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,301,988) (1,781,988) (1,301,988) (1,781,988)

  สทุธ ิ  116,084,578 214,374,272 116,084,578 214,374,272

 บรษิทัใหส้นิเชือ่ทางการคา้แก่ลกูคา้ปกตทิัว่ไปประมาณ 7 - 75 วนั 

 บรษิทัยอ่ยใหส้นิเชือ่ทางการคา้แก่ลกูคา้ปกตทิัว่ไปประมาณ 7 - 60 วนั 

 ในระหวา่งปี รายการเคลือ่นไหวของคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 

 มดีงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562
    

ยอดยกมาตน้ปี  (2,106,766) (2,075,812) (1,781,988) (1,598,698)

เพิม่ขึน้   - (343,290) - (343,290)

ลดลง   540,332 312,336 480,000 160,000

ยอดคงเหลอืสิน้ปี  (1,566,434) (2,106,766) (1,301,988) (1,781,988)



10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
 (หน่วย : บาท)
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562
    
สนิคา้ส�าเรจ็รปู  1,867,526,011 1,920,750,890 1,792,360,719 1,889,681,072

งานระหวา่งท�า  36,210,800 39,160,168 16,200,032 15,859,732

วตัถุดบิ   82,619,731 97,407,674 22,670,499 25,966,588

วสัดสุิน้เปลอืง  113,775,000 113,921,705 37,705,495 39,780,237

สนิคา้ระหวา่งทาง  855,402 5,019,889 56,134 1,660,092

  รวม  2,100,986,944 2,176,260,326 1,868,992,879 1,972,947,721

หกั คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (11,576,605) (11,935,613) - -

  สทุธ ิ  2,089,410,339 2,164,324,713 1,868,992,879 1,972,947,721

 ในระหวา่งปี รายการเคลือ่นไหวของคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มลา้สมยั มดีงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : บาท)
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562
    
ยอดยกมาตน้ปี  11,935,613 12,783,239 -      -

เพิม่ขึน้   - - -      -

ลดลง   (359,008) (847,626) -      -

ยอดคงเหลอืสิน้ปี  11,576,605 11,935,613 -      -

 ในระหวา่งปี 2563 บรษิทัยอ่ยไดโ้อนกลบัคา่เผือ่มลูคา่สนิคา้ลา้สมยัจ�านวน 0.36 ลา้นบาท เน่ืองจากสนิคา้ดงักลา่ว มกีาร

 พจิารณาโดยผูบ้รหิารวา่สนิคา้ยงัไมม่กีารเสือ่มสภาพและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารเบกิไปใชเ้พือ่การผลติแลว้ โดยบนัทกึรายการ

 โอนกลบัดงักลา่วในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปี (2562 : 0.85 ลา้นบาท)

 ตน้ทนุสนิคา้ทีบ่นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2563 2562 2563 2562

ตน้ทนุขายสนิคา้  4,972,879,310 4,992,047,050 5,247,571,959 5,343,818,928

กลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (359,008) (847,626) - -

ตน้ทนุขาย  4,972,520,302 4,991,199,424 5,247,571,959 5,343,818,928

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนทั่วไป
 ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่/เงนิลงทนุทัว่ไป ในงบการเงนิรวม

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัน้ี

 (หน่วย : พนับาท)

        งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ทนุช�าระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละ จ�านวนเงนิ  
  ของการลงทนุ

 2563 2562 2563 2562 2563 2562      

บรษิทั เวลิดไ์วด ์เซรามคิ จ�ากดั 1,000 1,000 99.93 99.93 1,064 1,064



141

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 12.1 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่แสดงยอดคงเหลอืตามวธิรีาคาทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  และ 2562 มดีงัน้ี

 (หน่วย : พนับาท)

   สดัสว่นรอ้ยละ  

 ชือ่บรษิทั ทนุช�าระแลว้ ของการลงทนุ จ�านวนเงนิ เงนิปันผลรบั

    2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั 

 (มหาชน)  222,000 222,000 96.83 96.83 109,480 109,480 -     -

บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม

 จ�ากดั (มหาชน) 616,839 616,839 91.87 84.88 2,272,790 2,100,321 - -

  รวม      2,382,270 2,209,801 - -

 การเปลีย่นแปลงเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั

 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซือ้หุน้

 สามญัของบรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) (“RCI”) ผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในราคา

 ไมเ่กนิหุน้ละ 4.00 บาท โดยรวมเป็นมลูคา่การซือ้ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 180.00 ลา้นบาท

 เมือ่วนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 บรษิทัไดเ้ขา้ท�าธรุกรรมการซือ้หุน้ดงักลา่วแลว้ โดยคดิเป็นมลูคา่ไมเ่กนิหุน้ละ 4.00 บาท 

 จ�านวน 43.11 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ 172.44 ลา้นบาท

 12.2 ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัย่อยทีก่ลุ่มบรษิทัไม่ไดถ้อืหุน้ทัง้หมดซึง่มสี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคุมทีม่สีาระส�าคญัต่อ

  กลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัต่อไปน้ี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

    สดัสว่นทีถ่อืโดย สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ ี ก�าไรหรอืขาดทนุ เงนิปันผลจา่ยใหก้บั

    สว่นไดเ้สยี อ�านาจควบคมุใน ทีแ่บง่ใหก้บัสว่น สว่นไดเ้สยี

    ทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ บรษิทัยอ่ยสะสม ไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจ ทีไ่มม่อี�านาจ

      บรษิทั   ควบคมุในบรษิทัยอ่ย ควบคมุในระหวา่งปี

      ในระหวา่งปี

    2563 2562

     (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 2563 2562 2563 2562 2563 2562
        

บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั

    (มหาชน)   3.17 3.17 53.53 52.73 0.80 0.55 - -

บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม 

    จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 8.13 15.12 42.55 99.56 0.34 139.45 - -



 12.3 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุทีม่สีาระส�าคญั ซึง่เป็นขอ้มลูก่อนการ

  ตดัรายการระหวา่งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัต่อไปน้ี

 (หน่วย: พนับาท)

    บรษิทั ไทล ์ทอ้ป อนิดสัตรี ้จ�ากดั  บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม

    (มหาชน) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

    2563 2562 2563 2562

งบแสดงฐำนะกำรเงินแบบย่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    

 สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,238,608 1,094,519 381,730 320,220

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 816,482 891,758 698,106 697,456

 หน้ีสนิหมนุเวยีน (258,339) (217,463) (202,614) (205,136)

 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (118,759) (111,433) (49,130) (47,404)

 สว่นของเจา้ของถอืโดยบรษิทั (1,624,457) (1,604,652) (785,540) (665,571)

 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ (53,534) (52,729) (42,553) (99,564)

งบก�ำไรขำดทนุและก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนแบบย่อ    

 ส�ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม    

 รายไดร้วม  2,144,895 2,261,072 1,016,402 1,181,766

 คา่ใชจ้า่ยรวม  (2,124,285) (2,229,463) (953,445) (1,016,761)

 ก�าไรส�าหรบัปี  20,610 31,609 62,957 165,005

 สว่นของก�าไรทีเ่ป็นของ    

  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 19,805 30,607 62,621 25,556

  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ 805 1,002 336 139,449

 สว่นของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปี    

  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ - (1,763) - -

  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ - (58) - -

สว่นของก�าไรเบด็เสรจ็รวมทีเ่ป็นของ    

 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 19,805 28,844 62,621 25,556

 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ 805 944 336 139,449

งบกระแสเงินสดแบบย่อ    

 เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด�าเนินงาน 30,122 45,054 38,968 218,033

 เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (26,750) (38,588) (61,439) (173,483)

 เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (5,993) (19) 19,941 (36,168)

 กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (2,621) 6,447 (2,530) 8,382
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
 ในระหวา่งปีปัจจบุนั มกีารเปลีย่นแปลงซึง่มสีาระส�าคญัในบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุดงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งตกแต่ง รวม

     และเครือ่งใชส้�านกังาน 

รำคำทนุ :   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 21,478,402 2,427,000 23,905,402

ซือ้เพิม่   440,142 - 440,142

จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย - - -

รบัโอน(โอนออก)  - - -

รบัโอนจากทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 48,132,016 - 48,132,016

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 70,050,560 2,427,000 72,477,560

   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม-รำคำทนุ :   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (327,383) (191,818) (519,201)

คา่เสือ่มราคาส�าหรบัปี (2,668,248) (486,190) (3,154,438)

คา่เสือ่มสนิทรพัยท์ีจ่�าหน่าย/ตดัจ�าหน่ายในปี - - -

รบัโอน(โอนออก)  - - -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (2,995,631) (678,008) (3,673,639)

   

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี :   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 21,151,019 2,235,182 23,386,201

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

   

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยู่ในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็   

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 327,383 191,818 519,201

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 2,668,248 486,190 3,154,438
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีาคารและอุปกรณ์จ�านวนหน่ึงซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้

 แต่ยงัใชง้านอยู ่ ราคาทนุก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักลา่วมจี�านวนเงนิประมาณ 3,879 ลา้นบาท และ 

 3,800  ลา้นบาท ตามล�าดบั (สว่นของบรษิทั : 1,760 ลา้นบาท และ 1,627 ลา้นบาท ตามล�าดบั)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562

รำคำทนุ    

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 83,628,010 81,214,911 81,328,533 78,915,435

หกั คา่ตดัจ�าหน่ายสะสม (70,911,620) (63,527,137) (68,612,146) (61,229,317)

สทุธ ิ    12,716,390 17,687,774 12,716,387 17,686,118

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562    

สนิทรพัยร์อการขาย – สทุธจิากคา่เสือ่มราคาสะสม 3,548,719 3,548,720 2,548,719 2,548,719

หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (2,292,119) (2,292,119) (1,307,119) (1,307,119)

สนิทรพัยร์อการขาย – สทุธ ิ 1,256,600 1,256,601 1,241,600 1,241,600

เงนิมดัจ�าและเงนิประกนั 11,785,720 11,784,394 10,323,094 10,118,784

สทิธกิารเชา่ทีด่นิ – สทุธ ิ - 5,412,074 - 5,412,074

อืน่ๆ    10,000 - 10,000 -

     รวม   13,052,320 18,453,069 11,574,694 16,772,458

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์อการขายซึง่เป็นทีด่นิทีย่ดึครองมาจากลกูหน้ี 

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี 2563 2562 2563 2562

เงนิเบกิเกนิบญัช ี ปี 2563 MOR  - 1,084,367 - 1,084,367

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ปี 2563 รอ้ยละ  1.15 – 2.55

   ปี 2562 รอ้ยละ 1.62 – 2.80 2,165,000,000 3,314,000,000 2,090,000,000 3,234,000,000

ทรสัตร์ซีที  ปี 2562 รอ้ยละ 1.50  - 1,462,469 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้ ปี 2563 รอ้ยละ 1.90

   ปี 2563 รอ้ยละ 2.21  - 650,000,00 - 650,000,000

 รวม   2,165,000,000 3,966,546,836 2,090,000,000 3,885,084,367

  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมตีัว๋สญัญาใชเ้งนิทัง้หมด 7 ฉบบั ครบก�าหนดเมือ่ทวงถาม นบัจากวนัออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ



 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ดงัน้ี

 

    วงเงนิ (ลา้นบาท)

    2563 2562 อตัราดอกเบีย้ วนัครบก�าหนด

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี  

  บรษิทั   40 40 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัในอตัรารอ้ยละ MOR ต่อปี ภายใน 1 ปี

  บรษิทัยอ่ย  65 45 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัในอตัรารอ้ยละ MOR ต่อปี – 

      MOR – 0.5 ต่อปี ภายใน 1 ปี

    

วงเงนิกูย้มืระยะสัน้   

  บรษิทั   3,217 3,967 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัในอตัรารอ้ยละ MLR – 1.5 เมือ่ทวงถาม

      หรอื MRR ต่อปี แลว้แต่อยา่งใดจะต�่ากวา่ 

      อตัราดอกเบีย้ลอยตวัถวัเฉลีย่ 

      ปี 2563 : รอ้ยละ 1.21 ต่อปี 

      ปี 2562 : รอ้ยละ 1.97 ต่อปี 

    - 1,000 อตัราดอกเบีย้ THBFIX3M+1% ภายใน 1 ปี

  บรษิทัยอ่ย  520 520 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัในอตัรารอ้ยละ MRR ต่อปี เมือ่ทวงถาม

    200 200 ตามประกาศของธนาคารอา้งองิ ตามสญัญา

 บรษิทัสามารถใชว้งเงนิกูย้มืระยะสัน้รว่มกบับรษิทัยอ่ยเป็นจ�านวน 520 ลา้นบาท จากวงเงนิกูย้มืระยะสัน้ในบรษิทัยอ่ย

 ทัง้หมด 520 ลา้นบาท

    วงเงนิ (ลา้นบาท)

    2563 2562 อตัราดอกเบีย้ วนัครบก�าหนด   

วงเงนิหน้ีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 

   บรษิทั   60 60 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัในอตัรา  ครบก�าหนด

      MLR ลบรอ้ยละ 1.5 ต่อปี ตามสญัญา

   บรษิทัยอ่ย  150 - อตัราดอกเบีย้ Market rate ครบก�าหนด

      ตามประกาศของธนาคารอา้งองิ ตามสญัญา

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีก่�าหนดไวใ้นสญัญาเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

 สถาบนัการเงนิ ไดแ้ก่ ไมผ่ดินดัช�าระหน้ี ไมโ่อนสทิธ ิไมเ่ปลีย่นแปลงประเภทของธรุกจิ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจาก

 ผูใ้หกู้ก้่อน ไมเ่ปลีย่นแปลงสดัสว่นการจดัการในบรษิทั และการยกผลประโยชน์จากการท�าประกนัภยัทรพัยส์นิของบรษิทั

 และบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ และวงเงนิดงักลา่วไมม่กีารค�า้ประกนั
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18. สัญญาเช่า
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยเขา้ท�าสญัญาเชา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่ทีด่นิและการเชา่ยานพาหนะ เพือ่ใชใ้นการด�าเนินงานของบรษิทั

 และบรษิทัยอ่ย อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ถงึ 20 ปี

 18.1 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้

  มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามสญัญาเชา่ทีด่นิและยานพาหนะและการเคลือ่นไหวส�าหรบัปี 2563   

  แสดงไดด้งัน้ี

             (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิรวม

    ทีด่นิ ยานพาหนะ รวม

รำคำทนุ   

31 ธนัวาคม 2562  - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงนิฉบบัที ่16  มาถอืปฏบิตั ิ 553,779,052 75,291,939 629,070,991

1 มกราคม 2563  553,779,052 75,291,939 629,070,991

เพิม่    54,665,346 11,060,376 65,725,722

ตดัจ�าหน่าย   (2,082,493) (11,762,387) (13,844,880)

31 ธนัวาคม 2563  606,361,905 74,589,928 680,951,833

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  

31 ธนัวาคม 2562  - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงนิฉบบัที ่16  มาถอืปฏบิตั ิ - - -

1 มกราคม 2563  - - -

คา่เสือ่มราคาส�าหรบัปี (103,785,865) (45,553,350) (149,339,215)

คา่เสือ่มราคา - ตดัจ�าหน่าย 2,082,493 2,972,067 5,054,560

31 ธนัวาคม 2563  (101,703,372) (42,581,283) (144,284,655)

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี   

31 ธนัวาคม 2562  - - -

1 มกราคม 2563  553,779,052 75,291,939 629,070,991

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



             (หน่วย: บาท)

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ทีด่นิ ยานพาหนะ รวม

รำคำทนุ   

31 ธนัวาคม 2562  - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ 553,779,052 60,761,408 614,540,460

1 มกราคม 2563  553,779,052 60,761,408 614,540,460

เพิม่    54,665,346 7,090,313 61,755,659

ตดัจ�าหน่าย   (2,082,493) (11,762,387) (13,844,880)

31 ธนัวาคม 2563  606,361,905 56,089,334 662,451,239

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  

31 ธนัวาคม 2562  - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ - - -

1 มกราคม 2563  - - -

คา่เสือ่มราคาส�าหรบัปี (103,785,865) (38,093,333) (141,879,198)

คา่เสือ่มราคา - ตดัจ�าหน่าย 2,082,493 2,972,067 5,054,560

31 ธนัวาคม 2563  (101,703,372) (35,121,266) (136,824,638)

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี  

31 ธนัวาคม 2562  - - -

1 มกราคม 2563  553,779,052 60,761,408 614,540,460

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

 18.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 หนี้สนิตามสญัญาเชา่ แสดงไดด้งัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 552,282,125 540,928,959

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหน่าย (37,918,059) (37,748,023)

รวม    514,364,066 503,180,936

หกั: สว่นทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (106,084,879) (98,387,270)

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 408,279,187 404,793,666
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 คา่ใชจ้า่ยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เกีย่วกบัสญัญาเชา่ทีร่บัรูใ้นรายการต่อไปน้ีในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 149,339,215 141,879,199

ดอกเบีย้จา่ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 9,228,563 8,994,425

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 3,417,210 1,660,543

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัย์

 อา้งองิมมีลูคา่ต�่า 1,935,840 1,590,240

รวม    163,920,828 154,124,407

19. เงินส�ารองเผื่อเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม

    2563 2562
  

ยอดคงเหลอืตน้ปี  49,278,480 50,980,356

เพิม่ขึน้ระหวา่งปี – ดอกเบีย้ 2,487,707 2,545,688

จา่ยระหวา่งปี  (578,435) (4,247,564)

ยอดคงเหลอืสิน้ปี  51,187,752 49,278,480

 บรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีชนิดไมต่อ้งจา่ยสมทบโดยพนกังาน ส�าหรบัพนกังานของบรษิทัยอ่ยทกุคนทีเ่ขา้

 ท�างานกบับรษิทัก่อนปี 2540 โดยบรษิทัยอ่ยบรหิารกองทนุส�ารองเลีย้งชพีดงักลา่วเอง (ไมไ่ดเ้ป็นไปตามในพระราชบญัญตัิ

 กองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530) ทัง้น้ีบรษิทัยอ่ยจะตัง้คา้งจา่ยสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 5.5 ต่อปีของเงนิเดอืน

 พนกังานจนถงึปี 2546 ใหแ้ก่พนกังานแต่ละรายตามจ�านวนปีทีท่�างานดว้ยอตัราทีก่�าหนดไว ้ พนกังานจะไดร้บัประโยชน์

 เมือ่ลาออกจากงาน บรษิทัยอ่ยหยดุตัง้คา้งจา่ยเขา้กองทนุน้ี หลงัจากทีไ่ดจ้ดัตัง้กองทนุประเภทจา่ยสมทบเริม่ตัง้แต่ปี 2546

20. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานของบรษิทัทกุคน ตามความในพระราชบญัญตั ิ กองทนุ

 ส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ทัง้น้ีพนกังานตอ้งจา่ยเงนิสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน และบรษิทัและ

 บรษิทัยอ่ยจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุใหแ้ก่พนกังานแต่ละรายตามจ�านวนปีทีท่�างานดว้ยอตัราทีก่�าหนดไว ้ บรษิทัและบรษิทัยอ่ย

 ไดแ้ต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทนุเพือ่บรหิารกองทนุตามขอ้ก�าหนดในพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยสมทบเขา้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ�านวน

 เงนิ 45.39 ลา้นบาท และ 44.29  ลา้นบาท ตามล�าดบั (เฉพาะสว่นของบรษิทั : จ�านวน 23.44 ลา้นบาท และ 24.62 ลา้นบาท 

 ตามล�าดบั)



21. หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 - รายการเคลือ่นไหวส�าหรบัส�ารองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัน้ี

   

   (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562
    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่1 มกราคม 190,997,839 160,243,824 81,439,135 78,113,931

ตน้ทนุบรกิารปีปัจจบุนั 11,469,398 11,579,041 5,598,143 5,659,787

ตน้ทนุบรกิารในอดตี - 41,775,358 - 17,523,112

ดอกเบีย้จา่ย   4,979,889 4,802,196 2,192,227 2,094,014

การปรบัมลูคา่ – ผล (ก�าไร) ขาดทนุตามหลกั

 คณติศาสตรป์ระกนัภยั - (14,461,194) - (16,737,926)

ผลประโยชน์ทีจ่า่ยช�าระ (10,268,719) (12,941,386) (5,266,337) (5,213,783)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 197,178,407 190,997,839 83,963,168 81,439,135

    

ไมไ่ดจ้ดัตัง้เป็นกองทนุทัง้หมด 197,178,407 190,997,839 83,963,168 81,439,135

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกดิจากการเปลีย่นแปลง

 อตัราการขึน้เงนิเดอืนและคา่แรงและอืน่ๆ ในการค�านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานแสดงไวภ้ายใตส้ว่น

 ของผูถ้อืหุน้

 -  ขอ้สมมตหิลกัทีส่�าคญัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 

  ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัน้ี

 

(หน่วย : รอ้ยละ)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562

อตัราคดิลด   2.40 – 2.71 2.40 – 2.71 2.71 2.71

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 5.00 5.00 5.00 5.00

อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน** 1.91 – 34.38 1.91 – 34.38 2.87 – 34.38 2.87 – 34.38

 ** ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการท�างานของพนกังาน

 มลูคา่ปัจจบุนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ถกูวดัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการ
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 - คา่ใชจ้า่ยในโครงการผลประโยชน์ของพนกังานผลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุม่มดีงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562    

ตน้ทนุการบรกิารปีปัจจบุนั 11,469,398 11,579,041 5,598,143 5,659,787

ดอกเบีย้จา่ยสทุธ ิ  4,979,889 4,802,196 2,192,227 2,094,014

รวมคา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ 16,449,287 16,381,237 7,790,370 7,753,801

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารในปัจจบุนัจะรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนกังาน และดอกเบีย้จา่ยสทุธจิะรวมอยูใ่นตน้ทนุ

 ทางการเงนิ

 -  การวเิคราะหค์วามออ่นไหว

 การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้

 อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืวา่ขอ้สมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่�าหนด

 ไวเ้ป็นจ�านวนเงนิดงัต่อไปน้ี

 การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานทีส่�าคญัส�าหรบัสถติปิระกนัภยั  

    

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2563

    เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง

    1% 1% 1% 1%

อตัรำคิดลด   

 การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัของ

  ผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว ้ (12,353,939) 13,948,603 (5,069,809) 5,748,957

   

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2563

    เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง

    1% 1% 1% 1%

อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน    

 การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัของ

  ผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว ้ 13,668,047 (12,358,855) 5,607,182 (5,050,649)

 



 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2563

    เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง

    20% 20% 20% 20%

อตัรำกำรหมนุเวียนพนักงำน    

 การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

  ของผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว ้ (11,981,025) 14,005,733 (7,031,201) 8,517,708

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลประโยชน์พนกังานทีค่าดวา่จะจา่ยก่อนคดิลด มดีงัน้ี

  (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
   

ภายใน 1 ปี   16,214,721 7,611,617

ระหวา่ง 2 - 5 ปี  65,561,290 24,686,697

ระหวา่ง 6 - 10 ปี  61,202,439 24,958,873

 รวม   142,978,450 57,257,187

22. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 ใบส�าคญัแสดงสทิธฯิของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ชือ่ใบส�าคญั วนัทีอ่อก ราคาใชส้ทิธ ิ อตัราการใชส้ทิธ ิ จ�านวนหุน้คงเหลอื วนัทีส่ามารถ ก�าหนดการใชส้ทิธิ

 แสดงสทิธฯิ และเสนอขาย (บาทต่อหุน้) ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ เพือ่รองรบั ใชส้ทิธคิรัง้แรก ครัง้สดุทา้ย

  ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ  ต่อหุน้สามญั การใชส้ทิธ ิ  

     (ลา้นหุน้)  

 DCC-W1 24 เมษายน 2561 1.15 1 : 1 1,907.75 8 พฤษภาคม 2562 7 พฤษภาคม 2564

 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่ 24 เมษายน 2561 ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิ�าหนดวนัออกใบส�าคญั

 แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (DCC-W1) ของบรษิทัทีอ่อกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน 

 2,611,197,583 หน่วย เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในอตัรา 2.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วย

 ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิโดยไมค่ดิมลูคา่ (เศษของใบส�าคญัแสดงสทิธใิหปั้ดทิง้ทัง้จ�านวน)

 เมือ่วนัที ่ 8 พฤษภาคม 2562 ผูถ้อืหุน้ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัขอใชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน 

 703,438,699 หน่วย ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจ�านวน 703,438,699 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.1 บาท ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของ

 บรษิทัเพิม่จาก 652,799,396 บาท เป็น 723,143,266 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้กบักระทรวง

 พาณชิยเ์มือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562

 เมือ่วนัที ่ 8 พฤษภาคม 2563 ผูถ้อืหุน้ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัขอใชส้ทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน 

 967,509,538 หน่วย ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจ�านวน 967,509,538 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.1 บาท ท�าใหท้นุช�าระแลว้ของ

 บรษิทัเพิม่จาก 723,143,266 บาท เป็น 819,894,219 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้กบักระทรวง

 พาณชิยเ์มือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2563
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23. ส�ารองตามกฎหมาย
 ตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงตอ้งจดัสรรทนุส�ารอง

 อยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี หลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส�ารองดงักลา่วจะมจี�านวนไมน้่อย

 กวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทนุส�ารองตามกฎหมายน้ีจะน�าไปจา่ยเงนิปันผลไมไ่ด้

24. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562                   2563                 2562    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 65,436,930 52,015,278 16,837,939 16,287,827

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (49,436,582) (46,435,171) (49,436,582) (46,435,171)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 16,000,348 5,580,107 (32,598,643) (30,147,344)

 การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม

    บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) 
    1 มกราคม 2563 งบก�าไรขาดทนุ สว่นของผูถ้อืหุน้ 31 ธนัวาคม 2563

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี :     

สนิคา้คงเหลอืจากก�าไรในสนิคา้คงเหลอื 3,960,014 11,729,867 - 15,689,881

สญัญาเชา่   - 73,816 - 73,816

หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน    

 จากส�ารองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน  38,199,568 1,236,114 - 39,435,682

 จากส�ารองหน้ีสนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 9,855,696 381,855 - 10,237,551

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

    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี :    

 จากผลต่างคา่เสือ่มราคาทางภาษกีบัทางบญัช ี (46,435,171) 1,533,028 - (44,902,143)

 สญัญาเชา่  - (4,534,439) - (4,534,439)

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

    

    



 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม

    บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) 
    1 มกราคม 2562 งบก�าไรขาดทนุ สว่นของผูถ้อืหุน้ 31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี :     

สนิคา้คงเหลอืจากก�าไรในสนิคา้คงเหลอื 860,675 3,099,339 - 3,960,014

ผลขาดทนุสะสมทางภาษ ี 40,064,728 (40,064,728) - -

หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน    

 จากส�ารองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน  32,048,765 9,043,042 (2,892,239) 38,199,568

 จากส�ารองหน้ีสนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 10,196,071 (340,375) - 9,855,696

    83,170,239 (28,262,722) (2,892,239) 52,015,278

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี :    

 จากผลต่างคา่เสือ่มราคาทางภาษกีบัทางบญัช ี (47,905,939) 1,470,768 - (46,435,171)

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) 
    1 มกราคม 2563 งบก�าไรขาดทนุ สว่นของผูถ้อืหุน้ 31 ธนัวาคม 2563

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี :     

 จากส�ารองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 16,287,827 504,807 - 16,792,634

 สญัญาเชา่  - 45,305 - 45,305

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

    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี :    

 จากผลต่างคา่เสือ่มราคาทางภาษกีบัทางบญัช ี (46,435,171) 1,533,028 - (44,902,143)

 สญัญาเชา่  - (4,534,439) - (4,534,439)

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

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) 
    1 มกราคม 2562 งบก�าไรขาดทนุ สว่นของผูถ้อืหุน้ 31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี :     

 จากส�ารองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 15,622,786 4,012,626 (3,347,585) 16,287,827

    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี :    

 จากผลต่างคา่เสือ่มราคาทางภาษกีบัทางบญัช ี (47,905,939) 1,470,768 - (46,435,171)
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 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีแสดงรายการสทุธติามหน่วยภาษใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่               

 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563                    2562    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 48,598,991 35,727,451 - -

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (32,598,643) (30,147,344) (32,598,643) (30,147,344)

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 16,000,348 5,580,107 (32,598,643) (30,147,344)

25. ภาษีเงินได้
 ภาษเีงนิได ้ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562    

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 370,426,852 248,326,761 356,426,184 236,154,523

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

 ผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรก

 และทีก่ลบัรายการ (10,420,240) 26,791,953 2,451,299 (5,483,394)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 360,006,612 275,118,714 358,877,483 230,671,129

 การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ

(หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562    

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษี 1,946,491,841 1,387,967,546 1,813,821,374 1,193,123,731

ภาษเีงนิไดค้�านวณตามอตัราภาษทีีใ่ชร้อ้ยละ 20 389,298,368 277,593,509 362,764,275 238,624,746

ผลกระทบ :    

   รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษแีละคา่ใชจ้า่ยทีห่กัเพิม่ได ้ (20,348,752) (13,199,332) (12,435,665) (10,109,206)

   คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี (8,943,004) 51,490,274 8,548,873 2,155,589

   ขาดทนุสะสมทางภาษไีมเ่กนิ 5 ปี - (40,765,737) - -

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 360,006,612 275,118,714 358,877,483 230,671,129

อตัรำภำษีท่ีแท้จริง (ร้อยละ) 18.50 19.82 19.79 19.33



26. เงินปันผลจ่าย   

       ประกาศจา่ยเงนิปันผล เงนิปันผลจา่ย

   รายละเอยีด วนัทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล อตัราหุน้ละ  จ�านวนเงนิ จ�านวนเงนิ
       (บาท)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)
     

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัมี

มตจิา่ยเงนิปันผล    
ประจ�าปี 2563 (สว่นสดุทา้ย)* 10 กุมภาพนัธ ์2564 27 เมษายน 2564 0.044 360.80 -

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่3/2563 4 พฤศจกิายน 2563 30 พฤศจกิายน 2563 0.045 369.00 369.00

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่2/2563 10 สงิหาคม 2563 4 กนัยายน 2563 0.045 369.00 369.00 

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่1/2563 5 พฤษภาคม 2563 4 มถุินายน 2563 0.031 254.20 254.20

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่4/2562 30 มนีาคม 2563 24 เมษายน 2563 0.027 195.25 195.25

                   รวม      1,187.45

     

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่3/2562 12 พฤศจกิายน 2562 11 ธนัวาคม 2562 0.022 159.09 159.09

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่2/2562 6 สงิหาคม 2562 4 กนัยายน 2562 0.023 166.32 166.32

ระหวา่งกาล ไตรมาสที ่1/2562 3 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 0.0324 234.30 234.30

ประจ�าปี 2561 (สว่นสดุทา้ย)** 18 กุมภาพนัธ ์2562 3 พฤษภาคม 2562 0.027 176.30 176.30

                   รวม      736.01

 * คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอขออนุมตัจิา่ยเงนิปันผลในทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564

 ** ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วขา้งตน้ในทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2562

27. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
 27.1 ก�ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

  ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค�านวณจากก�าไร (ขาดทนุ)

  ส�าหรบัปีทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วง

  น�้าหนกัแสดงการค�านวณดงัน้ี

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

    2563 2562 2563 2562

ก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรบัปี ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั

 ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (พนับาท) 1,585,345 972,791 1,454,944 962,453

จ�านวนหุน้สามญัถัว่เฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั ทีอ่อก

 จ�าหน่ายแลว้ระหวา่งปี (ขัน้พืน้ฐาน) (พนัหุน้) 7,847,361 6,982,820 7,847,361 6,982,820

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขึน้พืน้ฐาน (บาท) 0.202 0.139 0.185 0.138
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 27.2 ก�ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นปรบัลด

  ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค�านวณจากก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบั

  ปีทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละปี โดยถวัเฉลีย่ถ่วง

  น�้าหนกัหลงัจากทีไ่ดป้รบัปรงุผลกระทบของหุน้ปรบัลด ดงัน้ี

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

    2563 2562 2563 2562

ก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรบังวด ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั

 ของบรษิทั (ปรบัลด) (พนับาท) 1,585,345 972,791 1,454,944 962,453

จ�านวนหุน้สามญัโดยวธิกีารถัว่เฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั 

 (ขัน้พืน้ฐาน) (พนัหุน้) 7,847,361 6,982,820 7,847,361 6,982,820

ผลกระทบจากการสทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้     (พนัหุน้) 412,788 805,281 412,788 805,281

จ�านวนหุน้สามญัโดยวธิกีารถัว่เฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั 

 (ปรบัลด) (พนัหุน้) 8,260,149 7,788,101 8,260,149 7,788,101

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.192 0.125 0.176 0.124

28. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 ขอ้มลูสว่นงานด�าเนินงานทีน่�าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด�าเนินงาน

 ไดร้บัและสอบทานอยา่งสม�่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผลการด�าเนินงาน

 ของสว่นงาน ทัง้น้ีผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด�าเนินงานของบรษิทัคอืคณะกรรมการบรษิทั

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยด�าเนินธรุกจิหลกัในสว่นงานด�าเนินงานทีร่ายงานเพยีงสว่นงานเดยีว คอื ธรุกจิผลติและจ�าหน่าย

 กระเบือ้งปพูืน้และบุผนงั  รวมถงึธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง (ซึง่มยีอดรวมของรายไดแ้ละ/

 หรอืก�าไรและ/หรอืสนิทรพัย ์น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมและ/หรอืก�าไรและ/หรอืสนิทรพัยข์องทกุสว่นงาน ซึง่ไมเ่ขา้

 เงือ่นไขทีต่อ้งแยกแสดงตามทีก่�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ) 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนินงานซึง่วดั

 มลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนินงานรวมในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได ้ ก�าไรจาก

 การด�าเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามสว่นงานด�าเนินงานแลว้



 ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร์

 ขอ้มลูทางการเงนิจ�าแนกตามสว่นงานภมูศิาสตรข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 และ 2562 มดีงัน้ี

 (หน่วย : พนับาท)

    งบการเงนิรวม

    ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

    2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก - 

 สทุธ ิ   8,202,487 7,816,023 298,765 301,565 8,501,252 8,117,588

ตน้ทนุขาย   (4,779,111) (4,779,434) (193,409) (211,765) (4,972,520) (4,991,199)

ก�าไรขัน้ตน้   3,423,376 3,036,589 105,356 89,800 3,528,732 3,126,389

      

รายไดอ้ืน่       88,107 72,882

ดอกเบีย้จา่ย       (48,904) (41,807)

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย     (722,481) (533,933)

      

ก�าไรก่อนภาษเีงนิได ้     1,946,492 1,387,968

      

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ     5,810,619 6,028,874

สนิทรพัยอ์ืน่       2,985,012 2,693,025

สนิทรพัยร์วม      8,795,631 8,721,899

 ก�าไรขัน้ตน้ของแต่ละสว่นงานภมูศิาสตรเ์กดิขึน้จากการหกัตน้ทนุขายรวมจากยอดขายรวม แลว้ค�านวณตามสดัสว่นของ

 ยอดขายของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

 สนิทรพัยอ์ืน่ๆ สว่นใหญ่จะประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหน้ีการคา้ สนิคา้คงเหลอื และอืน่ๆ

 ลกูค้ำรำยใหญ่ 

 บรษิทัไมม่ลีกูคา้ภายนอกเป็นลกูคา้รายใหญ่ของบรษิทั
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29. รายได้อื่น
 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562

รายไดค้า่เชา่ทีด่นิ และเครือ่งจกัร - - 1,584,000 2,384,000

รายไดค้า่บรหิารงาน - - 13,200,000 12,000,000

ดอกเบีย้รบั   1,691,237 511,790 227,509 424,623

ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 2,525,074 - 696,411

ก�าไรจากการขายสนิทรพัย ์ - 5,417,263 - 3,602,199

รายไดค้า่เชา่  61,352,247 27,415,555 61,411,763 27,415,555

รายไดค้า่บรกิารระบบ IT 705,869 3,765,051 705,869 3,765,051

รายไดอ้ืน่ๆ   24,357,755 33,246,889 23,829,822 18,144,191

 รวม   88,107,108 72,881,623 100,958,963 68,432,030

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส�าเรจ็รปูและ

    งานระหวา่งท�า  (56,174,246) 229,783,619 (96,980,053) 199,044,605

วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 2,244,178,255 2,400,319,676 827,547,776 906,084,378

เงนิเดอืน คา่แรง และผลประโยชน์อืน่ของพนกังาน  1,087,950,528 1,092,954,842 581,619,671 639,068,846

คา่เสือ่มราคาและตดัจ�าหน่าย 722,481,045 533,932,653 532,902,583 380,639,254

คา่ขนสง่สนิคา้  593,298,316 638,709,283 506,535,475 536,005,817

คา่ไฟฟ้าและคา่เชือ้เพลงิ 1,387,225,421 1,639,696,567 573,163,211 646,244,870

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมี

 31.1 หนงัสอืค�า้ประกนัทีธ่นาคารออกเพือ่ค�า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการน�าเขา้เครือ่งจกัรเป็นจ�านวนเงนิ 20.92 ลา้นบาท        

  ส�าหรบับรษิทั และ 23.72 ลา้นบาท ส�าหรบับรษิทัยอ่ย

 31.2 ภาระผกูพนัทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาก่อสรา้งอาคารส�าหรบับรษิทั จ�านวนเงนิ 108.75 ลา้นบาท 

 31.3 วงเงนิเครดติทีย่งัไมเ่บกิใชก้บัธนาคาร ในงบการเงนิรวม และงบเฉพาะของบรษิทั  จ�านวนเงนิ 2,309.36 ลา้นบาท 

  และ 1,249.08 ลา้นบาท ตามล�าดบั

32. การบริหารจัดการทุน
 วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทางการเงนิ คอื การด�ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด�าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ

 การด�ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทนุทีเ่หมาะสม

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 งบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุเป็น 0.81 : 1 และ 1.48 : 1 ตามล�าดบั   

 (งบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุเป็น 0.96 : 1 และ 1.66 : 1 ตามล�าดบั)



33. เครื่องมือทางการเงิน
 ก) นโยบำยกำรบญัชี

  รายละเอยีดของนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5

 ข) กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยบรหิารความเสีย่งทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ในสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิตาม

  ปกตธิรุกจิ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคมุภายในองคก์ารโดยทัว่ไปและไมไ่ดถ้อืหรอืออกอนุพนัธท์างการ

  เงนิใดๆ

 ค) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

  บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นสนิเชือ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหน้ีการคา้ โดยบรษิทัมนีโยบายในการใหส้นิเชือ่ทีร่ะมดัระวงัและมี

  ฐานะของลกูคา้ทีห่ลากหลาย และเชือ่วา่จ�านวนทีอ่าจตอ้งสญูเสยีสงูสดุจากการใหส้นิเชือ่ของบรษิทัจะต�่ากวา่มลูคา่

  ตามบญัชขีองลกูหน้ีในงบแสดงฐานะทางการเงนิ

 ง) ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบีย้

  ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้เกดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้จะเปลีย่นแปลงไป ซึง่ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั

  และบรษิทัยอ่ยในงวดปัจจบุนัและงวดต่อๆ ไป ซึง่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยคาดวา่ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ทีจ่ะ

  เปลีย่นแปลงสงูขึน้ไมม่สีาระส�าคญัต่อดอกเบีย้จา่ย

 จ) ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเน่ืองจากบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  มหีน้ีสนิ

  ทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และเงนิยโูร อยา่งไร กต็าม บรษิทัและบรษิทัยอ่ย

  คาดวา่ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นไมม่สีาระส�าคญั

 

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงัน้ี

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2563 2562 2563 2562

หน้ีสนิ    - ดอลลารส์หรฐัฯ 107,036 32,811 102,962 32,811

หน้ีสนิ    - ยโูร  97,488 242,725 40,454 89,250

 ฉ) มลูค่ำยติุธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

  เน่ืองจากเครือ่งมอืทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มื 

  และหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึประมาณ

  มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม ่เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

 กบัการน�าเสนองบการเงนิปี 2563 ดงัน้ี

 (หน่วย : บาท)

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั

    ประเภทใหม ่ ใหม ่ ประเภทใหม ่ ประเภทใหม ่ ใหม ่ ประเภทใหม ่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562      

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธ ิ - 23,386,201 23,386,201 - 23,386,201 23,386,201

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 6,028,873,927 (23,386,201) 6,005,487,726 4,463,478,475 (23,386,201) 4,440,092,274

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ท�าค�าเสนอซือ้เพือ่เพกิถอนหลกัทรพัยข์อง

 บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ�ากดั (มหาชน) (“RCI”) ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

 แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และน�าสง่หนงัสอืแจง้ความประสงคใ์นการท�าค�าเสนอซือ้เพือ่เพกิถอนหลกัทรพัย์

 ของ RCI โดยการเขา้ท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ RCI โดย ณ ปัจจบุนั โครงสรา้งการถอืหุน้ของ RCI ประกอบดว้ย 

 บรษิทัถอืหุน้ใน RCI เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 566,692,024 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 91.87 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายได้

 แลว้ทัง้หมดของ RCI) และผูถ้อืหุน้รายยอ่ยถอืหุน้สว่นทีเ่หลอืใน RCI รวมเป็นจ�านวน 50,147,341 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 

 8.13 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RCI) 

 ในการท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พือ่การเพกิถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

 หลกัทรพัยฯ์โดยผูท้�าค�าเสนอซือ้มคีวามประสงคจ์ะท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง RCI ในราคา 3.90 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็น

 ราคาทีไ่มต่�่ากวา่ราคาสงูสดุของราคาทีค่�านวณตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกบัตลาดทนุที ่ ทจ.12/2554 

 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง�ากจิการ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ

 ที ่ทจ. 12/2554”)

 อน่ึง ราคาเสนอซือ้ดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไดห้ากมเีหตุการณ์อนัเป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง

 รา้ยแรงต่อธรุกจิ ฐานะทรพัยส์นิ หรอืต่อราคาหุน้ของ RCI หรอืเหตุอืน่ใดซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัต่อการก�าหนด

 ราคาเสนอซือ้ หรอืเหตุอืน่ใดตามทีก่าหนดในประกาศที ่ทจ. 12/2554 อยา่งไรกต็าม การก�าหนดราคาเสนอซือ้สดุทา้ยจะ

 เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศที ่ทจ. 12/2554



 ในการน้ี ผูท้�าค�าเสนอซือ้จะท�าค�าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พือ่การเพกิถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์

 จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไขดงัต่อไปน้ีส�าเรจ็ครบถว้น

 ก) ประชมุผูถ้อืหุน้ของ RCI มตอินุมตักิารเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

  หลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั และตอ้ง

  ไมม่ผีูถ้อืหุน้คดัดา้นการเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั เกนิรอ้ยละ 10 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายแลว้ทัง้หมด

  ของบรษิทั ตามหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

 ข) การเพกิถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์จะตอ้งไดร้บัอนุมตั ิ

  และ/หรอื ผอ่นผนัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึตลาดหลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงนิ และ คูส่ญัญาอืน่ๆ ตามสญัญา

  ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณทีีจ่�าเป็น)

36. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทัเมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2564


