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                 สารประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

จากเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปี 2562 ทาํให้พอคาดเดาไดถึ้งปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีจะมี

ตามมาในปี 2563 อนัท่ีจริงขา้พเจา้ก็พอจะมองเห็นเคา้ลางของปัญหาตั้งแต่ปี 2561 แลว้ และบริษทัฯ

ก็ไดเ้ตรียมมาตรการต่างๆ ไวร้องรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เราไดป้รับลดกาํลงัการผลิตและหันไป

นาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศมาจาํหน่ายเพ่ิมมากข้ึน โดยสินคา้ท่ีนาํเขา้เกือบทั้งหมดจะมาจากประเทศ

จีนแต่ก็ไดพ้ยายามหาแหล่งผลิตจากประเทศอ่ืนๆ เพ่ือโอกาสท่ีดีกวา่ควบคู่กนัไปดว้ย โชคดีท่ีบริษทั

ฯ ไดพ้บแหล่งผลิตใหม่ท่ีประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นจงัหวะเดียวกบัท่ีสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมทาํสงครามทางการคา้กบัจีน นอกจากน้ียงัเกิด

ปัญหาโรคระบาดจากเช้ือ Corona Virus อีก ทาํใหอุ้ตสาหกรรมในประเทศจีนไดรั้บผลกระทบ  ในส่วนของแรงงานภายในบริษทัฯ ก็มี

การปรับลดให้เหมาะสมกบักาํลงัการผลิตท่ีลดลงและบริษทัฯ ก็หันไปเน้นการเพ่ิมการนาํเขา้สินคา้กลุ่มวสัดุปูพ้ืนมาเพ่ือจดัจาํหน่าย

เพ่ิมข้ึนดว้ย 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ คงจะไม่เกิดประโยชน์ท่ีจะมวัไปกงัวลใจกบัผลประกอบการในปี 2562 ท่ีผ่านมา แต่จะทาํอยา่งไรท่ีจะ

ช่วยให้บริษทัฯ สามารถรอดพน้วิกฤติในปี 2563 และ มุ่งเดินหนา้ต่อไปในปี 2564 ได ้นับเป็นความทา้ทายท่ีตอ้งอาศยัแผนการเงินท่ี

รัดกุม และ การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2563 อาจทาํให้กิจการหลายแห่งตอ้งปิดตวัลง แต่โชคดีท่ีบริษทัฯ ได้

ประเมินสถานการณ์ไวแ้ลว้ล่วงหนา้ และ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้มัน่ใจอยา่งยิง่วา่ UMI จะผา่นพน้

วกิฤติคร้ังน้ีไปได ้และ จะกลบัมาแขง็แรงกวา่เดิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

            ร.อ. เศรณี เพญ็ชาติ 

            ประธานคณะกรรมการบริษทั 
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สารกรรมการผู้จดัการ 

 

สภาวะทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมาไม่แตกต่างจากปีก่อนหนา้นั้นมากนกั แต่กลบั

มีแนวโนม้ท่ีทา้ทายต่อเศรษฐกิจไทยและการแกไ้ขปัญหามากข้ึน ไม่วา่จะเร่ืองสงครามทางการคา้ ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลก และ เศรษฐกิจไทย ค่าเงินบาทท่ีแข็งตวั ซ่ึงส่งผลต่อการส่งออก 

ปัญหามาตรการของรัฐต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั  ภยัแลง้ท่ีมีผลต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค  

วสัดุทดแทนท่ีหลากหลายราคายอ่มเยา ปริมาณการนาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั ปัจจยัเหล่าน้ีจึงส่งผลต่อ

การแข่งขนัอย่างรุนแรงทั้ งราคา ตวัสินคา้ โปรโมชั่น และช่องทางการจัดจาํหน่าย ซ่ึงส่งผลต่อผล

ประกอบการของบริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาดีข้ึนเล็กน้อย ทั้งน้ีจากการทาํงานอย่างใกลชิ้ดกับลูกคา้และ

ตวัแทนจาํหน่ายในรูปแบบต่างๆ การมีสินคา้ท่ีตอบโจทยใ์นทุกระดบั เป็นตน้ และส่ิงท่ีทาํอยา่งต่อเน่ืองเสมอมาคือ การมีสินคา้คุณภาพ

มาตรฐานสากล สวย ทนทาน และยงัตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ทั้ งยงัมีการพฒันาสินคา้ และ

นวตักรรมใหม่ๆให้เหมาะกบัยคุสมยัปัจจุบนัของสงัคม และในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมหน่วยงานนอนไทลเ์พ่ือเพ่ิมไลน์ธุรกิจท่ี

ไม่ใช่เฉพาะกระเบ้ืองแต่ยงัรวมถึงวสัดุปิดผิวอ่ืนๆอีกดว้ย ซ่ึงหวงัวา่ในอนาคตจะเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีเสริมรายไดใ้หก้บับริษทัฯ  

จากน้ี บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการในรูปแบบการทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัคู่คา้ต่อไป เพ่ือจะตอบสนองลูกคา้ในเร่ือง คุณภาพ ราคา 

โดยจะเนน้เร่ืองภาพลกัษณ์ , การรับรู้ตราสินคา้มากข้ึน การพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีต่อยอดธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีอยู ่และ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารคาํนึงถึง 

คือ การดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงการรับผิดชอบต่อพนักงาน ต่อสังคม และ

ชุมชนโดยรอบบริษทัฯ ซ่ึงการดาํเนินการต่างๆท่ีกล่าวมาทั้งหมด เป็นไปไดด้ว้ยดีจากการสนบัสนุนของทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุน้  คู่คา้ ลูกคา้ 

และ พนกังานทุกคน  บริษทัฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บการสนบัสนุนเช่นน้ีตลอดไป 

 

 

 

        

                        นายสมบูรณ์  อุรานุกลู 

                                                กรรมการผูจ้ดัการ 
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วสัิยทัศน์ 
  

เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิคและสินคา้เก่ียวเน่ืองท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกของผูบ้ริโภค โดยมีการเติบโตอยา่ง

ย ัง่ยนื 

 

ภารกจิ   

 

1. สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

2. รักษาอตัราการเติบโตเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่การเติบโตของอุตสาหกรรมและมีกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 

3. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

4. มุ่งพฒันาบุคลากร คุณภาพผลิตภณัฑ ์และการบริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

 

นโยบายคุณภาพ 

 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะนาํ “ระบบบริหารจดัการระดบัสากลมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้” 
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จริยธรรมทางธุรกจิ 
 คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และ เท่ียงธรรม โดยจะถือปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงัน้ี  

1. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั และโปร่งใสเพ่ือการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ และ 

ความพึงพอใจสูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่ใชข้อ้มูลภายในใดๆของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะในการแสวงหา

ผลประโยชนใ์หต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. ความรับผดิชอบต่อพนกังาน 

จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบัอยา่งเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั, ส่งเสริมใหมี้บรรยากาศการทาํงานท่ีดี และ ปลอดภยั 

และ มีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึง 

3. ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 

จะมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจแก่คูค่า้ และ รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

4. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

จะปฏิบติั และ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในความรับผดิชอบตอ่สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และ มีความยดึมัน่ในระบอบ

ประชาธิปไตย และ ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

และจะยดึมัน่ตามหลกัธรรมาภิบาล หรือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งใน สาํนึก และพฤติกรรมดงัน้ี 

1. ความยุตธิรรม + มคุีณธรรม  (Fairness and Morality) 

2. ความโปร่งใส    (Transparency) 

3. ความซ่ือสัตย์สุจริต   (Integrity) 

4. ความสํานึกในหน้าที ่   (Responsibility) 

5. ความรับผดิชอบของผลการปฏบิตังิาน (Accountability) 

6. ความมวีสัิยทศัน์   (Vision) 

7. มภีาวะเป็นผู้นํา   (Leadership) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษทัฯ มีจาํนวน 3 คน โดยมี นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ                    

นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา และนายสุพจน์ แกว้มณี เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกคนไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

 ในรอบปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และมีการประชุมหารือกบัผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่

มีผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมดว้ย 2 คร้ัง 

 สรุปการปฏิบติัภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบงบทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเห็นวา่

งบการเงินถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถ่ือได ้จดัทาํตามหลกัการบญัชีท่ีไดรั้บรองทัว่ไป และเป็นไปตามรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีท่ี

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการการตรวจสอบไดป้ระเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในเห็นวา่เพียงพอและเหมาะสม 

 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบติัขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่พบการกระทาํท่ีเป็นการฝ่า

ฝืนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯและไม่พบการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎระเบียบและ

นโยบายบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการทาํรายการระหวา่งกนัและไม่พบรายการใดๆ โดยผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้

อาํนาจควบคุมกิจการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนอกเหนือจากท่ีรายงานไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มีความเป็นอิสระโดยไม่มีการ

ใหบ้ริการอ่ืนแก่บริษทัฯ ท่ีไม่ใช่การสอบบญัชีและไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยดี ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จึงเสนอแต่งตั้ง 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759  และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒัน

บณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713  และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897   

แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และค่าตอบแทนท่ีเสนอก็มี

ความเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯดว้ยดีและเห็นวา่การปฏิบติังาน

ของบริษทัโดยรวมเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

 

                                                                                          (นางนพรัตน์  รุ่งอุทยัศิริ) 

                                                                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                  26 กมุภาพนัธ์ 2563 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั   พ.ศ.  2535   มาตรา 112, 113 และ 114 คณะกรรมการบริษทั สหโมเสค 

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการทาํรายงานประจาํปี 2562 พร้อมงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

คณะกรรมการขอรับรองว่ารายงานทางการเงินน้ีมีขอ้มูลทางบัญชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และได้ปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยบริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอตลอดจนไดมี้การ

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และอย่างรอบคอบ ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี และการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ในนามคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

             (ร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ)           (นายสมบูรณ์ อุรานุกลู) 

                 ประธานกรรมการ                                              กรรมการผูจ้ดัการ  
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือ   : บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  

 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000777 

 

สาํนกังานใหญ่  : 65 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9  

   แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร 10320  

   โทรศพัท ์0-2248-7007  

   โทรสาร 0-2248-7005-6  

   เวบ็ไซต ์www.umi-tiles.com 

 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

- กระเบ้ืองโมเสก “ยเูอม็ไอ” 

- กระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน “ดูราเกรส” 

- กระเบ้ืองเซรามิคบุผนงั “ดูราเกรส ลีลา” 

 

บริษทัมีโรงงานทั้งหมด 2 แห่ง แห่งท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54/1 ถนนสุวรรณศร ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230   

โทรศพัท ์(036) 387169-171 โทรสาร (036) 387177 

  แห่งท่ี 2 ตั้งอยูริ่มคลองระพีพฒัน์ เลขท่ี 54 หมู่ 1 ต.ไผต่ ํ่า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 

โทรศพัท ์(036) 263840 โทรสาร (036) 263843 

  โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 58,775 ตารางเมตรต่อวนั 

 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   จาํนวน 836,504,795.00 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      จาํนวน  836,504,741.00 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั      จาํนวน 836,504,741.00 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                               1.00 บาท 
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นิตบุิคคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 

1. บริษัท ท.ี ท.ี เซรามคิ จาํกดั  (มหาชน) 

 ทีต่ั้ง   : 136 หมู่ 13 ตาํบลโคกแย ้อาํเภอ หนองแค  จงัหวดัสระบุรี 18230 

   โทร (036)305977-8 โทรสาร (036) 305128 

       ประเภทธุรกจิ  : ผลิตและจดัหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค และ พอร์ชเลน “เซอเกรส” 

  สดัส่วนการถือหุน้                                     66.58 % 

         หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้   600,808,896   บาท 

 

2. บริษัท เซอมาส จาํกดั     

ทีต่ั้ง   :  65/224 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27  

                                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

                                     โทร 0-2248-7060-3 โทรสาร 0-2248-7064 

ประเภทธุรกจิ   :  จาํหน่ายวตัถุดิบ ประเภทดิน หิน แร่ ภายในประเทศ  

  สดัส่วนการถือหุน้  24.90 % 

         หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้     21,000,000.00 บาท 

 

3. บริษัท ยูเอม็ไอ พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั    

ทีต่ั้ง  :  65/233 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 30  

                                            ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

            โทร 0-2246-7637-6, 0-2247-7090-4 โทรสาร 0-2247-7346 

ประเภทธุรกจิ :   คา้อสงัหาริมทรัพย ์ 

       สดัส่วนการถือหุน้  37.57 % 

 หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้       150,000,000.00 บาท 

 
 
 

4. บริษัท ร่วมพฒัน์เซรามคิ จาํกดั  

ทีต่ั้ง   :   65/225 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27  

                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

    โทร 0-2248-7007 โทรสาร 0-2248-7007 ต่อ 523 

     ประเภทธุรกจิ   :  ตวัแทนจาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค 

 สดัส่วนการถือหุน้  49.00 %  

หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      20,000,000.00 บาท 
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5.  บริษัท ดูราเกรส จาํกดั (ช่ือเดมิ : บริษัท ยูเอม็ไอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั)   

ทีต่ั้ง   :  65/224  อาคารชาํนาญเพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์  

                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

      โทร 0-2248-7007  

ประเภทธุรกจิ  :  ธุรกิจขายตรง 

 สดัส่วนการถือหุน้  40.00 % 

  หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      25,000,000.00 บาท 

 

6. บริษัท เทคโนเซอ เอส อาร์ แอล จาํกดั   

ทีต่ั้ง     : Sede Legale: Piazza Manzoni, 4/1 In Liguidazione 41100 Modena-Italy 

ประเภทธุรกจิ :  จาํหน่ายวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร 

สดัส่วนการถือหุน้  45.00 % 

    หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      20,000,000.00 ลีย ์

 

7. บริษัท เซิฟไดนามคิ จาํกดั   

ทีต่ั้ง   :  66/2 ซอย สุขมุวทิ 2 , ถนนสุขมุวทิ, แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทร : 0-2656-7891   

ประเภทธุรกจิ  :  ผูผ้ลิตอุปกรณ์กีฬาทางนํ้ า 

สดัส่วนการถือหุน้  14.28 % 

    หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      14,000,000.00 บาท 
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นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

ชั้น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท ์0-2009-9000  

โทรสาร   0-2009-9991 

 

ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ช่ือ นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5113 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24  ถนนเจริญกรุง 

 แขวงบางรัก   เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668 

 

ทีป่รึกษากฎหมาย   

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  มีฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ เอง 
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2. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทั  

 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 2562 2561 2560 2559 2558 

สินทรัพยร์วม                                                 (ลา้นบาท) 3,077  3,351  3,409  3,755  3,917  

หน้ีสินรวม                                                     (ลา้นบาท) 1,588  1,765  1,796  2,009  2,103  

ส่วนของผูถื้อหุ้น                                           (ลา้นบาท) 1,489  1,586  1,613  1,746  1,814  

รายได ้                                                           (ลา้นบาท) 2,414  2,388  2,486  2,793  3,739  

กาํไรขั้นตน้                                                    (ลา้นบาท) 543  500  552  671  694  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ                                     (ลา้นบาท) (94)  (90)  (30)  90  (390)  

อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ   

 

      

จาํนวนหุ้น                                                     (ลา้นบาท) 837  837  837  837  837  

อตัรากาํไรสุทธิ                                                         (%) (3.87) (3.77) (1.21) 3.21 (10.44)  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้                                        (%) (6.29) (5.68) (1.87) 5.14 (21.52)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์                              (%) (3.04) (2.68) (0.88) 2.39 (9.96 ) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้                          (เท่า) 1.07 1.11 1.11 1.15 1.16 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้                                           (บาท) 1.78 1.90 1.93 2.09 2.17 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้                                  (บาท) (0.08)  (0.09)  (0.03) 0.13 (0.23)  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

        บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกจิผลติ และจาํหน่าย 

1. กระเบ้ืองโมเสก UMI บริษทัไดเ้ลิกผลิตแต่ยงัมีการซ้ือมาเพ่ือจดัจาํหน่าย 

2. กระเบ้ืองปูพ้ืน DURAGRES ปริมาณการผลิตประมาณ 77 % ของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีผลิต  

3. กระเบ้ืองบุผนงั DURAGRES  ปริมาณการผลิตประมาณ 23 % ของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีผลิต  

4. กระเบ้ืองปูพ้ืน  PORCELAIN  บริษทัฯมีการซ้ือมาเพ่ือจดัจาํหน่าย 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํเขา้สินคา้บางรุ่นจากต่างประเทศมาจาํหน่ายดว้ยและไดร่้วมลงทุนในบริษทัผูผ้ลิต 

กระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนงั เซรามิคอีกแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ที. ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) ในอตัรา 66.58%  ของทุนจดทะเบียน 

 

ปัจจุบนัตลาดในประเทศมีปริมาณการใชก้ระเบ้ืองเซรามิคเฉล่ียเพียงประมาณ 3 ตารางเมตรต่อคนตอ่ปี  

ตลาดยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก เม่ือเทียบกบัหลายๆ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ท่ีมีปริมาณและการใชก้ระเบ้ืองเซรามิคสูงกวา่

ประเทศไทย 2-4 เท่า สินคา้กระเบ้ืองเซรามิคมีความเหมาะสมกบัสภาพอากาศร้อนช้ืนเช่นประเทศไทยมาก ฉะนั้นในอนาคต

ปริมาณความตอ้งการก็ยงัมีโอกาสปรับเพ่ิมข้ึนมาก 

 

 

สําหรับบริษัทย่อย 

1. บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนัมีอาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ 

บิสเนสเซ็นเตอร์ ขายพ้ืนท่ี  และใหเ้ช่าอาคาร 

2. บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิคจาํกดั ประกอบธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายกระเบ้ือง และอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตวัแทนจาํหน่าย

กระเบ้ืองของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และจาํหน่ายสินคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง 

3. บริษทั เซอมาส จาํกดั ประกอบธุรกิจจาํหน่ายวตัถุดิบในการผลิตกระเบ้ืองเซรามิค โดยส่วนใหญ่จะขายใหก้บับริษทัฯ 

4. บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระเบ้ือง Porcelain 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั 3 ปีที่ผ่านมา  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การถือหุ้นของ

บริษัท
โครงสร้างรายได้รวม

      2562       

(ล้านบาท)
%

       2561    

   (ล้านบาท)
%

       2560    

   (ล้านบาท)
%

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด  (มหาชน) รายได้จากการขาย 1,950.65 98.57 1,942.72 97.29 2,037.05 97.51

เป็นผู้ผลิตกระเบื้องโมเสก อื่นๆ 28.24 1.43 54.04 2.71 52.11 2.49

กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง รายได้รวม 1,978.90 100.00 1,996.76 100.00 2,089.15 100.00

สัดส่วนต่อรายได้รวม 69.18 71.08 71.92

บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด 37.57% รายได้จากการขาย 40.03 96.47 37.73 98.05 38.12 97.98

ขายอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ 1.47 3.53 0.75 1.95 0.78 2.02

รายได้รวม 41.49 100.00 38.48 100.00 38.90 100.00

สัดส่วนต่อรายได้รวม 1.45 1.37 1.34

บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จํากัด 49.00% รายได้จากการขาย 135.02 97.88 101.69 98.27 142.27 98.97

ตัวแทนจําหน่ายกระเบื้องและอื่นๆ อื่นๆ 2.92 2.12 1.79 1.73 1.49 1.03

รายได้รวม 137.94 100.00 103.48 100.00 143.76 100.00

สัดส่วนต่อรายได้รวม 4.82 3.68 4.95

บริษัท เซอมาส จํากัด 24.90% รายได้จากการขาย 90.41 99.67 90.31 99.71 83.00 99.95

ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบใช้ในการผลิตกระเบื้อง อื่นๆ 0.30 0.33 0.26 0.29 0.04 0.05

รายได้รวม 90.71 100.00 90.57 100.00 83.04 100.00

สัดส่วนต่อรายได้รวม 3.17 3.22 2.86

บริษัท ท.ีท.ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) 66.58% รายได้จากการขาย 606.69 99.25 564.63 97.39 527.16 95.83

ผลิตและจําหน่ายกระเบื้องเซรามิค  คุณภาพสูง อื่นๆ 4.615 0.75 15.16 2.61 22.96 4.17

รายได้รวม 611.30 100.00 579.79 100.00 550.13 100.00

สัดส่วนต่อรายได้รวม 21.37 20.64 18.94

รายได้รวมทั้งหมด 2,860.34 100.00 2,809.08 100.00 2,904.98 100.00

อัตราการเพิ่ม(ลด)ของรายได้ (ร้อยละ ) 1.82% (3.30% ) (11.25% )
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4. ปัจจยัความเส่ียง   
 

ความเส่ียงเร่ืองคุณภาพของวตัถุดบิ   

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตกระเบ้ือง เป็น ดิน หิน จากธรรมชาติ คุณสมบติัอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้ เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ทางบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัของการควบคุมคุณสมบติัของวตัถุดิบ 

โดยวางมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณสมบติั ตั้งแต่รับวตัถุดิบ จนเขา้กระบวนการผลิต   

 

ความเส่ียงด้านการความล้าสมยัของลวดลายสินค้า 

เน่ืองจากสินคา้กระเบ้ืองปูพ้ืน และ บุผนงั เร่ิมกลายเป็นสินคา้แฟชัน่มากข้ึน  รูปแบบความตอ้งการ ในลวดลายสินคา้ มีการ

เปล่ียนแปลงตาม ความนิยมในแต่ละช่วงเวลา  ทาํใหก้ารออกแบบรูปแบบ ลวดลายสินคา้ ตอ้งตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ดงันั้นเพ่ือลดความเส่ียงในความลา้สมยัของสินคา้ ทางบริษทัฯ ไดเ้นน้เร่ืองการทาํการวิจยัตลาด ถึงแนวโนม้ ลวดลาย ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

รวมถึงมุ่งเนน้เร่ืองการปรับปรุงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีม

พฒันาผลิตภณัฑ ์ของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการอบรมเชิงวิชาการ และการไปศึกษางานท่ีต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้ เทคโนโลย ีและแนวโนม้

ตลาด เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ 

 

ความเส่ียงด้านการเงนิ 

บริษทั และ บริษทัย่อย  มีการออกหุ้นกู ้มีกาํหนดชาํระคืนหุ้นกู ้เดือนกรกฎาคม 2562 และมีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัทาง

การเงิน ทาํใหบ้ริษทัตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงัในการบริหารเงินสดของบริษทัฯ ใหเ้พียงพอในการดาํเนินงาน ในการชาํระหุน้กูแ้ละเงินกู้

ระยะยาว 

 

ความเส่ียงด้านต้นทุนพลงังาน 

 เน่ืองจากพลงังาน โดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติเป็นตน้ทุนหลกัตวัหน่ึงในการผลิต  ซ่ึงราคาของแก๊สธรรมชาติมีแนวโน้มท่ีจะ

สูงข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทําการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการปรับปรุง

เคร่ืองจกัรเพ่ือใหก้ารใชพ้ลงังานต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  และเพ่ือลดผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ 

 

 

ความเส่ียงจากการครอบงาํกจิการโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเพ็ญชาติ กลุ่มเหล่าวิวฒัน์วงศ์ และกลุ่มตนัตรานนท์ ซ่ึงถือหุ้นรวมร้อยละ 50 ของ

หุ้นทั้งหมดและมีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่รวม 6 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน อนัอาจมีความเส่ียงในลกัษณะ

ครอบงาํกิจการและปัญหาพิทกัษสิ์ทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยได ้แต่บริษทัฯมีนโยบายในการแกไ้ขปัญหาความเส่ียงดงักล่าวตามหลกัเร่ือง

ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยบริษทัฯไดป้ฏิบติัในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมโดยเคร่งครัด 

และจากการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) บริษทัฯก็ไดค้ะแนนดีเลิศใน 2 หมวด

น้ีมาโดยตลอด (คะแนนสูงกว่า 90%) นอกจากน้ีในส่วนการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นบริษทัก็ได้รับคะแนนเต็มหรือ

เกือบตม็ 100% มาหลายปี ติดต่อกนัจากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยดว้ย 
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ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัมีการประกอบกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ มีทั้งการนาํเขา้สินคา้สาํเร็จรูป วตัถุดิบและอุปกรณ์จากต่างประเทศ 

บริษทัไดมี้การจองสญัญาซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัมีการส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศ ถึงแมก้ารส่งออกสดัส่วนการขายจะไม่มาก แต่เป็นส่วนเพ่ิมไดเ้ตม็กาํลงัการผลิตให้

เกิดการเฉล่ียตน้ทุนทาํใหร้าคาตน้ทุนตํ่า ในการป้องกนัการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและมีการเจรจาราคาล่วงหนา้ดว้ยเงินบาท 
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5.  โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  

      5.1 การถือหุ้น           

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที ่ 15   มนีาคม   2562 

 

 

ลาํดบั                รายช่ือผูถื้อหุน้   จาํนวนหุน้ สดัส่วนร้อย

ละ 

                 หมายเหต ุ

   ของจาํนวน  

   หุน้ทั้งหมด  

 

1. ร.อ. เศรณี              เพญ็ชาติ 75,514,250 9.027  

 นางปัญญชลี         เพญ็ชาติ 63,000 0.008   คู่สมรสของบุคคลลาํดบัท่ี 1 

 บริษทั ชาํนาญ จาํกดั 39,060,000 4.669   บุคคลลาํดบัท่ี 1 ถือหุน้เกิน 30% 

2. นางนงนาถ เพญ็ชาติ 67,987,150 8.127  

3. นางนิภานนัท ์  ตนัตรานนท ์ 58,783,200 7.027  

 นายวรวชัร              ตนัตรานนท ์ 1,898,750 0.227   คู่สมรสของบุคคลลาํดบัท่ี 3 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชาํมะนาด 7,140,000 0.854   บุคคลลาํดบัท่ี 3 เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

4. นางสาวปวณีา      เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 52,743,600 6.305  

5. นางสาวสุนี             อนนัตป์ระกร            28,350,000 3.389  

6. นางขนิษฐา           มากดวงเทียน 23,455,825 2.804  

7. นายสินธ์ุ                 เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 21,071,400 2.519  

8. นางสาวพีรพรรณ   เหล่าววิฒัน์วงศ ์                             18,879,000        2.257  

   9. นายเมธาว ี             เหล่าววิฒัน์วงศ ์         18,795,000        2.247  

 10.   นางปิยะนุช            ประภาวงศ ์         16,946,500                  2.026  

 

 

หมายเหตุ     ทุนจดทะเบียนทีชํ่าระแล้ว 836,504,741.00 บาท 
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5.2 การจดัการ   

5.2.1 โครงสร้างการจดัการ 

 

5.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการ 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด ตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ในการดาํเนินกิจการ กรรมการต่างปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี

ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่า

หรือการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการ

รับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหท้รัพยสิ์นเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้

บริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่

ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้ 

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี 

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพ

นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ 

บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) – ขอ้ (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) 

ได ้
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คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 

(1) ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

(2) เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กาํหนด 

และตอ้ง 

        (ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

        (ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

(3) มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ 

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ   ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ 

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ

งบการเงินได ้
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รายช่ือของคณะกรรมการ   

 

         (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

1. ร้อยเอก เศรณี เพญ็ชาติ         

 ตาํแหน่ง     ประธานคณะกรรมการ (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

 วนัเดือนปีเกิด 24 พฤศจิกายน 2498 อาย ุ64 ปี 

 วฒิุการศึกษา - Bachelor of Science in Business Administration 

  BOSTON UNIVERSITY, USA 

  - Master of Science in Monetary Economics 

   NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA 

 ประสบการณ์                   - รับราชการกองทพับก สงักดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด 

 - ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการเงิน ธนาคารสหธนาคาร จาํกดั 

 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จาํกดั  

       จาํนวนหุน้                       ถือเอง 75,514,250 หุน้ (9.027%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                         ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 39,123,000 หุน้ (4.667%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                         รวม                      114,637,250 หุน้ (13.704%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ ไม่มี 

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ        ไม่มี 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    5/5 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 
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2. นางสาวปวณีา    เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

 ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

   (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30 เมษายน 2562) 

วนัเดือนปีเกิด 22 มิถุนายน 2489 อาย ุ73 ปี 

วฒิุการศึกษา - บญัชีบณัฑิต(ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ปริญญาโท สาขาบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

        ประสบการณ์ - ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั บางกอกซิการ์ จาํกดั 

 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

      

        จาํนวนหุน้                        ถือเอง 52,743,600 หุน้ (6.305 %ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                         ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี  (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                         รวม                      52,743,600 หุน้ (6.305 %ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

         การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

  ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ     ไม่มี  

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    2/3 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั 

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน     - กรรมการ บริษทั เซอมาส  จาํกดั 

  - ประธานกรรมการ บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั 

  - ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

  - กรรมการบริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

  - กรรมการบริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั 

  - ประธานกรรมการ บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 
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3. นายศิวะพร ทรรทรานนท ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ (ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 23 เมษายน 2547) 

       วนัเดือนปีเกิด 2 กมุภาพนัธ์ 2490 อาย ุ72 ปี 

      วฒิุการศึกษา MBA in International Business and Finance,WHARTON    

  GRADUATE SCHOOL, PENNSYLVANIA, USA 

  ประสบการณ์ - กรรมการอาํนวยการ TISCO    

 - ท่ีปรึกษาผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - กรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน  

               จาํนวนหุน้           ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

            ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP และหลกัสูตร THE ROLE OF CHAIRMAN  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

  การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

  ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ     ไม่มี  

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    5/5 

     ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

   กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   ไม่มี    

   กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   ไม่มี    
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4. นางนพรัตน ์ รุ่งอุทยัศิริ  

 ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 28 เมษายน 2549) 

 วนัเดือนปีเกิด  25 มิถุนายน 2494 อาย ุ68 ปี 

 วฒิุการศึกษา - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - Master of Science (Statistics), TEXAS A&M UNIVERSITY, USA 

ประสบการณ์ - นกัวจิยัอาวโุส ศูนยบ์ริการวชิาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - ขา้ราชการเกษียณ อาจารยป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                   

             จาํนวนหุน้                   ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                     ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

                                                                     Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and                  

   Performance" จดัโดย IOD 

   การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ           ไม่มี 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    5/5 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั        

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน - กรรมการ บริษทั นวตั เอน็เนอร์ยี ่ จาํกดั 
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5. นางนิภานนัท ์ตนัตรานนท ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการ (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

วนัเดือนปีเกิด 25 เมษายน 2503 อาย ุ59 ปี 

วฒิุการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เนติบณัฑิตไทย 

 - Master of Public Administration, SAINT LOUIS UNIVERSITY,  

   St Louis, MO, USA 

ประสบการณ์ ธุรกิจส่วนตวั และ นกัลงทุน 

จาํนวนหุน้                  ถือเอง 58,783,200 หุน้(7.027%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                   ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง   9,038,750 หุน้(1.081%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                   รวม 67,821,950 หุน้(8.108%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด)    

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ            ไม่มี 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/5 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั      

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี  

                  กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 
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6. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 28 เมษายน 2549) 

วนัเดือนปีเกิด  10 มกราคม 2502 อาย ุ60 ปี 

วฒิุการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เนติบณัฑิตไทย 

  - MBA , SAINT LOUIS UNIVERSITY, St Louis, MO, USA 

ประสบการณ์   - กรรมการผูจ้ดัการ หา้งสรรพสินคา้ตนัตราภณัฑ ์(เชียงใหม่) 

จาํนวนหุน้      ถือเอง 1,898,750 หุน้ (0.227% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

      ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง  65,923,200 หุน้ (7.881% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

      รวม                       67,821,950หุน้ (8.108%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ            ไม่มี 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    5/5 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - กรรมการอิสระ  บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)  

                    กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   - กรรมการ บริษทั ชอยส์มินิสโตร์ จาํกดั   

 - กรรมการ บริษทั ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ตนัตราภณัฑซุ์ปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จาํกดั 

                  - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)        

                  - กรรมการ บริษทั ชอยส์เทรนน่ิง จาํกดั 

                  - กรรมการ บริษทั ชอยส์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
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7. นายเมธาว ีเหล่าววิฒัน์วงศ ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการ (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

วนัเดือนปีเกิด 10 ตุลาคม 2491 อาย ุ71 ปี 

วฒิุการศึกษา - ปวช. วทิยาลยัพณิชยการพระนคร 

 - MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ - มีความรู้ ความชาํนาญ และเช่ียวชาญในธุรกิจการขนส่งทางทะเล 

                                                                                             ระหวา่งประเทศ เป็นวทิยากรรับเชิญผูท้รงคุณวฒิุพิเศษใหก้บั 

                                                              หน่วยงานราชการต่างๆ ในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการขนส่งทางทะเล  

                                                              -ใหค้าํแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษาพิเศษใหก้บัคณาจารยม์หาวทิยาลยั 

                                                              ต่างๆ ในสาขาวชิาการบริหารการขนส่งระหวา่งประเทศ 

จาํนวนหุน้                  ถือเอง 18,795,000 หุน้(2.247% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                   ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                   รวม 18,795,000 หุน้(2.247% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ           ไม่มี 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    5/5 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการ บริษทั พี เค อาร์ กรุ๊ป จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ซี.อี.เอก็ซ์. ทรานสปอร์ต จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั เช่ียวชาญชยัคา้ไม ้จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ทรานสมิค จาํกดั  

  - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 
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8. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  

 ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือ 28 เมษายน 2549) 

วนัเดือนปีเกิด  19 มิถุนายน 2511 อาย ุ51 ปี 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - MASTER OF SCIENCE, IMPERIAL COLLEGE, LONDON 

                                          - MBA, UNIVERSITY OF FLORIDA, USA 

 ประสบการณ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย พรอสเพอริต้ี แอด็ไวซอร่ี จาํกดั  

  กรรมการ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

  กรรมการ บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน) 

  ท่ีปรึกษาการลงทุน บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จาํกดั 

 จาํนวนหุน้                   ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                     ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  หลกัสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบมืออาชีพ 

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

  Strategic Board Master Class Retreat (IOD) 

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ           ไม่มี 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/5 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - กรรมการ บริษทั ทีพีบีไอ จาํกดั (มหาชน)  

              กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน     ไม่มี 
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9. นายมารุต มงัคละพฤกษ ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร (ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 23 เมษายน 2547) 

วนัเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2487 อาย ุ75 ปี 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ประกาศนียบตัรชั้นสูงวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด 

ประสบการณ์ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหุน้                   ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                    ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ           ไม่มี 

                  จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    5/5 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      - ไม่มี 

                         กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - ประธานกรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

                  - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 
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10. นายสมบูรณ์   อุรานุกลู  

 ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ,กรรมการบริหาร  

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 29 เมษายน 2558) 

วนัเดือนปีเกิด 12 ธนัวาคม 2503 อาย ุ59 ปี 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- Master of Industrial Engineering and Management, Asian  

Institute of Technology (AIT)  

ประสบการณ์ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

จาํนวนหุน้                     ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                      ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฎิบติังานในฐานะกรรมการ     ไม่มี 

                  จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม   5/5 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      ไม่มี 

                         กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)      
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 11. นายสุพจน์  แกว้มณี  

 ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

  (ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 30 เมษายน 2562) 

วนัเดือนปีเกิด  1 ธนัวาคม  2503   อาย ุ59 ปี 

 วฒิุการศึกษา -  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  -  สาํเร็จการฝึกอบรมกฎหมายภาษีอากรของสาํนกัฝึกอบรมศึกษากฎหมาย  

     แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

  -  สาํเร็จการฝึกอบรมกฎหมายภาษีอากรสาํหรับประชาชน ของสถาบนัพฒันา 

     ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ สาํนกังานส่งเสริมงานตุลาการ 

 ประสบการณ์ - กรรมการอาํนวยการสาํนกัฝึกอบรมวชิาวา่ความแห่งสภาทนายความ 

   - ผูช่้วยบญัชี บริษทั โมบิลออยล ์ไทยแลนด ์จาํกดั 

 - ประกอบวชิาชีพทนายความ และ ท่ีปรึกษา มากกวา่ 30 ปี 

 - กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

 บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 จาํนวนหุน้                    ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                      ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ      ไม่มี 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม   3/3  

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั                

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จาํกดั(มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั สาล่ี พร้ินทติ์้ง จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน               - ประธานกรรมการ บริษทั ทศธรรม จาํกดั 
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12. นางสาวปวริศา เพญ็ชาติ  

 ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร (ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 28 เมษายน 2560) 

วนัเดือนปีเกิด 22 พฤษภาคม 2527   อาย ุ35 ปี 

 วฒิุการศึกษา -   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  -  วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์- 

  ประยกุต ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  -  Certificate in Aligning Strategy and Sales, Harvard Business School, 

  Harvard  University 

  -  Certificate in Driving Digital  Strategy , Harvard Business School, 

  Harvard  University 

  -  Certificate in Creating Share Value , Harvard Business School, 

  Harvard  University 

   -  Graduate Diploma, Program for Leadership Development (PLD),  

  Harvard Business School, Harvard  University 

 ประสบการณ์ - อาจารยพิ์เศษ มหาวทิยาลยักรุงเทพ (วทิยาลยันานาชาติ) ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 

   และการบริหารจดัการ 

 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัคลาวด ์นาย ครีเอชัน่ จาํกดั  

   จาํนวนหุน้                    ถือเอง 3,360,000 หุน้ (0.402%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                      ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                      รวม  3,360,000 หุน้ (0.402%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ ไม่มี 

 การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมใน  

 ปีท่ีผา่นมาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ      ไม่มี 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม   5/5  

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั                

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                 ไม่มี 

กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัคลาวด ์นาย ครีเอชัน่ จาํกดั 

  - กรรมการบริษทั พาวา กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

 หมายเหตุ : - กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทัฯ 

  - ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบัทางบริษทัฯ บริษทัใหญ่  

  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีกาํหนดในเร่ืองคุณสมบติัของกรรมการ        
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

 

(1) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม 

นโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และกาํไรสูงสุด

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(2)  รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ 

(3)  ติดตามการดาํเนินกิจการและการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิผล 

(4)  ดาํเนินการให้บริษทัฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

จดัการความเส่ียง และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

 (5)  ตรวจสอบดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

 กนั 

บริษทัฯ สนับสนุนกรรมการบริษัททุกท่าน เขา้อบรมเสริมสร้าง พฒันาความรู้ และทักษะของการ ดํารงตาํแหน่ง

กรรมการ และมีการจดัอบรมใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัแก่กรรมการใหม่ทุกท่าน 

 

5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ 

 

 คณะกรรมการไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

      1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน และอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ 

ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มรีายช่ือดงันี ้

 

ลาํดบั รายช่ือ          ตาํแหน่ง        จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม/ 

        จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม 

  1.    นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

  2.    นายสุภร ประศาสน์วนิิจฉยั กรรมการตรวจสอบ 1/1 (ออกตามวาระเม่ือ 30 เมษายน 2562) 

  3.    นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ 3/4 

  4.    นายสุพจน์ แกว้มณี กรรมการตรวจสอบ 3/3 (ไดรั้บการเลือกตั้งเม่ือ 30 เมษายน 2562) 

 

   นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา และ นายสุพจน์ แกว้มณี เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ปี 

2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีจาํนวน 2 คร้ัง ในกรณีจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอ

คาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได ้โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  

 

  วาระการดาํรงตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

33 

 



 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

(1)  สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal  audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด  หลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีและเสนอช่ือผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2)  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ซ่ึงอาจเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ บุคคล

ท่ีมีความรู้ประสบการณ์ มีหนา้ท่ีช่วยกรรมการบริษทั ในการบริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการใหมี้

ความแขง็แรงเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการของบริษทั และ อยา่งมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

 คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเดือนละคร้ัง และไม่มีการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง แตจ่ะปฏิบติั

หนา้ท่ีจนกวา่มีคาํสัง่เปล่ียนแปลง 

 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 

 

ลาํดบัท่ี   รายช่ือ    ตาํแหน่ง 

 

     1  นางสาวปวณีา  เหล่าววิฒัน์วงศ ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

     2  นายมารุต   มงัคละพฤกษ ์  กรรมการบริหาร 

     3  นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  กรรมการบริหาร 

     4  นายสมบูรณ์ อุรานุกลู   กรรมการบริหาร 

     5  นายสุทิน  ยทุธนาวราภรณ์  กรรมการบริหาร 

     6  นางสาวกิรัชฌา เหล่าววิฒัน์วงศ ์  กรรมการบริหาร 

     7  นางสาวรติรัตน์ เหล่าววิฒัน์วงศ ์  กรรมการบริหาร 

     8  นางสาวปวริศา   เพญ็ชาติ   กรรมการบริหาร 
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   5.2.1.3    ประวตัแิละการถือหุ้นของผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

                   1.นางสาวปวณีา  เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

                              ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร 

              วนัเดือนปีเกิด  22 มิถุนายน  2489 

              วฒิุการศึกษา  -บญัชีบณัฑิต(ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                      -ปริญญาโท สาขาบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง     52,743,600 หุน้ (6.305%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                         ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

           รวม 52,743,600 หุน้ (6.305%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

                      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน     

 - กรรมการบริษทั เซอมาส จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

 - กรรมการบริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 - กรรมการบริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั 

 - ประธานกรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

 

  

                     2. นายมารุต  มงัคละพฤกษ ์  

                              ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

                              วนัเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2487 

      วฒิุการศึกษา                      - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                          - ประกาศนียบตัรชั้นสูงวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด 

                              จาํนวนหุน้       ถือเอง        ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                          ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง    ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                              การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                                                  - ประธานกรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

                                                                          - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 
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                     3.นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

              ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร  

              วนัเดือนปีเกิด  10 มกราคม 2502 

              วฒิุการศึกษา  - นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                      - เนติบณัฑิตไทย 

                      - MBA ,SAINT LOUIS UNIVERSITY, USA 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง 1,898,750  หุน้ (0.227%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                        ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง  65,923,200 หุน้ (7.881%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

       รวม        67,821,950  หุน้ (8.108%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

               การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                   - กรรมการอิสระ  บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)  

                                                                        - กรรมการ บริษทั ชอยส์มินิสโตร์ จาํกดั   

                         - กรรมการ บริษทั ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

                         - กรรมการ บริษทั ตนัตราภณัฑซุ์ปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จาํกดั 

            - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน)        

            - กรรมการ บริษทั ชอยส์เทรนน่ิง จาํกดั 

            - กรรมการ บริษทั ชอยส์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

 

                     4.นายสมบูรณ์ อุรานุกลู  

       ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ 

               วนัเดือนปีเกิด 12 ธนัวาคม 2503 

               วฒิุการศึกษา  -วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

  -Master of Industrial Engineering and Management, Asian  

                                                           Institute of Technology (AIT) 

               จาํนวนหุน้      ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                        ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

               การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน  

                      - กรรมการ บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั(มหาชน) 
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                     5. นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน ์  

       ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั  

               วนัเดือนปีเกิด 12 มีนาคม 2494 

               วฒิุการศึกษา  - บญัชีบณัฑิต(ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

                      - อบรมหลกัสูตร Company Secretary Program รุ่น15/2006 

                                                                           จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง        65,100 หุน้ (0.008%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                        ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง   ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

          รวม   65,100 หุน้ (0.008%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด)  

              การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                                                                            - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

                                                                            - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

                                                                            - กรรมการ บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิคจาํกดั 

                                                                            - กรรมการ บริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั 

 

 

 

                     6.นายสุทิน ยทุธนาวราภรณ์  

                              ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

              วนัเดือนปีเกิด  9 พฤศจิกายน 2508 

              วฒิุการศึกษา  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เหรียญทอง) 

                                                          - MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง   ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                        ถือโดยผุเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

               การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน    

                    - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีที เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 
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                     7.นางสาวรติรัตน์ เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

                              ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผนกลยทุธ์องคก์ร 

              วนัเดือนปีเกิด  5 กนัยายน 2516 

              วฒิุการศึกษา  -บญัชีบณัฑิต(ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                      -MBA(Finance) , UNIVERSITY OF DENVER, USA 

  - อบรมหลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 

    บริษทัจดทะเบียน รุ่นท่ี 75/2559 จากสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (IOD) 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง     6,881,700 หุน้ (0.823%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                         ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

           รวม 6,881,700 หุน้ (0.823%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

                      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน  

            - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

        - กรรมการบริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

                      8.นางสาวกิรัชฌา  เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

                              ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการบุคคลกลาง 

              วนัเดือนปีเกิด  17 กรกฏาคม  2512 

              วฒิุการศึกษา  -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต –  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                      -MBA Finance , THE UNIVERSITY OF AKRON , USA 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง     14,733,650 หุน้ (1.76%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                         ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

           รวม 14,733,650 หุน้ (1.76%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

                      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน    ไม่มี 
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                     9.นางสาวปวริศา เพญ็ชาติ  

                              ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

              วนัเดือนปีเกิด  22 พฤษภาคม  2527 

                              วฒิุการศึกษา                     -เศรษฐศาสตร์บณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                                 -  วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 

                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                                         -  Certificate in Aligning Strategy and Sales, Harvard Business School, Harvard  University 

                                                 -  Certificate in Driving Digital  Strategy , Harvard Business School, Harvard  University 

                                                 -  Certificate in Creating Share Value , Harvard Business School, Harvard  University 

                                                  -  Graduate Diploma, Program for Leadership Development (PLD), Harvard Business School,    

                                                 Harvard  University 

              จาํนวนหุน้      ถือเอง     3,360,000 หุน้ (0.402%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                         ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

           รวม 3,360,000 หุน้ (0.402%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน    - กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัคลาวด ์นาย ครีเอชัน่ จาํกดั 

  -กรรมการบริษทั พาวา กรุ๊ป จาํกดั 

 

                     10.นายบณัฑิต  วุน่บาํรุง  

                              ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

              วนัเดือนปีเกิด  23 มกราคม 2511 

              วฒิุการศึกษา  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป )มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  - อบรมหลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 

    บริษทัจดทะเบียน รุ่นท่ี 12/2557 จากสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

  - อบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการรุ่นท่ี 30/2557 จากสมาคม 

     บริษทัจดทะเบียนไทย  

              จาํนวนหุน้     ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                   ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

              การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน   ไม่มี 
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5.2.1.4 บุคคลากร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน ดงัน้ี                                                                                                                         

                                                                                                                  ชาย(คน)     หญิง(คน)      รวม(คน) 

                                           -    พนกังานประจาํสาํนกังานใหญ ่                                   126               140               266  

                                           -    พนกังานประจาํโรงงาน                                                316               216              532 

                                                                รวม                                                               442                356             798 

 1.  ค่าตอบแทนพนกังาน 

 พนกังานจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน  เบ้ียเล้ียง โบนสั ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวสัดิการดา้น   

 ประกันอุบัติเหตุ การประกนัสุขภาพ กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน โดยค่าตอบแทนรวมสําหรับปี 2562 เท่ากับ  

316,925,761.73 บาท 

 2.  นโยบายการพฒันาพนกังาน 

           บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณค่าต่อสงัคม   ขณะเดียวกนัยงั 

     มุ่งส่งเสริมบุคลากรใหท้นัสมยัดว้ยการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

     พนกังานบริษทัไดมี้การจดัตั้งสหภาพแรงงาน บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหาร มีการร่วมประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

5.2.2   การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกนัในการสรรหาเสนอแต่งตั้งผูท่ี้

มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ โดยในส่วนของคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรร

หาจะพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการดว้ย ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากและ

ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือวา่ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
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5.2.3   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 5.2.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

 ปี 2562          (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

กรรมการบริษัท 

เบีย้ประชุม

กรรมการ 

(บาท) 

เบีย้ประชุม 

กรรมการ

ตรวจสอบ (บาท) 

โบนัสประจาํปี 

(บาท) 
รวม (บาท) 

1. ร้อยเอกเศรณี   เพญ็ชาติ 

ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวปวีณา เหล่าวิวฒัน์วงศ ์(เขา้เม่ือ 30 เมษายน2562) 

ประธานกรรมการบริหาร 

520,000 

 

160,000 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

520,000 

 

160,000 

3. นางนพรัตน์    รุ่งอุทยัศิริ 260,000 65,000 - 325,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ     

4. นายสุภร         ประศาสน์วนิิจฉยั (ออกเม่ือ 30 เมษายน 2562) 100,000 25,000 - 125,000 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ     

5. นายกฤษณ์      พนัธ์รัตนมาลา 260,000 65,000 - 325,000 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

6. นายสุพจน ์ แกว้มณี   (เขา้เม่ือ 30เมษายน 2562) 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

160,000 40,000 - 

 

200,000 

7. นายศิวพร       ทรรทรานนท ์ 260,000 - - 260,000 

กรรมการอิสระ     

8. นายมารุต       มงัคละพฤกษ ์ 260,000 - - 260,000 

กรรมการบริหาร     

9. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ 260,000 - - 260,000 

กรรมการบริหาร     

10. นายเมธาว ี      เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 260,000 - - 260,000 

กรรมการ     

11. นางนิภานนัท ์ ตนัตรานนท ์ 260,000 - - 260,000 

กรรมการ     

12. นายสมบูรณ์  อุรานุกลู 260,000 - - 260,000 

กรรมการผูจ้ดัการ 

13. นางสาวกิรัชฌา เหล่าวิวฒัน์วงศ ์(ออกเม่ือ 30 เมษายน 2562) 

กรรมการบริหาร 

14. นางสาวปวริศา    เพญ็ชาติ 

กรรมการบริหาร 

100,000 

 

260,000 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

100,000 

 

260,000 

 

           รวม 3,380,000 195,000 - 3,575,000 

ปี 2562 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 10 25,948,640 
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5.2.3.2   ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 กรรมการบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แต่ผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 850,748

บาท   อยู่ในกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน 1” โดยมี

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีเป็นสมาชิก จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนโดย

ใหบ้ริษทัฯ หกัจากค่าจา้งแลว้นาํส่งเขา้กองทุนในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของค่าจา้งแต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้ง และ

นายจา้งมีพนัธะท่ีจะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวนัเดียวกนัท่ีสมาชิกจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละของค่าจา้ง 

ดงัต่อไปน้ี 

              จาํนวนปีท่ีทาํงาน   อตัราเงินสมทบ (%) 

                    0 – 5 ปี                3 

                  5 ปีข้ึนไป                4 

5.2.4 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี  

  คณะกรรมการไดพิ้จารณาและทบทวนการนาํหลกัปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี2560 (CG CODE) ท่ีออกโดย คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ปปรับใชต้ามบริบท ทางธุรกิจ ของ

บริษทัแลว้ โดยหลกัปฏิบติัท่ียงัมิไดน้าํไปปรับใชค้ณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและดาํเนินการในโอกาสต่อไป 

  บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 

   5.2.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง คือการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซ่ึงบริษทัมี

นโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้โดยเฉพาะนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในช่วงระหวา่ง

วนัท่ี 11 กนัยายน 2561  – 31 ธนัวาคม 2561 ก่อนส้ินปีไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน และก่อนการประชุมสามญัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ และส่งคาํถาม

ล่วงหนา้มายงับริษทัฯ โดยผา่นทาง E–MAIL ของบริษทัฯ หรือมีหนงัสือถึงประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษทั กรรมการ

ผูจ้ดัการ หรือเลขานุการบริษทัฯพร้อมรายละเอียดเพ่ือใหก้รรมการพิจารณาตามแนวทางท่ีกาํหนดวา่ สมควรนาํเขา้ท่ีประชุม

หรือบรรจุในวาระการประชุมหรือไม่ มีการเผยแพร่ข่าวพร้อมหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดผา่นทาง WEBSITE ของบริษทัฯ และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย โดยการประชุมไดจ้ดัท่ีหอ้งประชุมชั้น27 อาคารชาํนาญเพญ็ชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถ.พระราม

9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ ซ่ึงอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟใตดิ้น และมีรถประจาํทางหลายสายวิง่ผา่นง่ายต่อการเดินทางเขา้ร่วม

ประชุมของผูถื้อหุน้ และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน พร้อมผูบ้ริหารระดบัสูงและผูส้อบบญัชี และ บริษทัฯ ได้

จดัเตรียมสถานท่ีไวรั้บรองผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ อีกทั้งไดอ้าํนวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีจอดรถและการลงทะเบียนใหแ้ก่

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ส่วนการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (ไทย – องักฤษ) 

ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั นอกจากน้ียงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลทั้งหมดดงักล่าว 

(ไทย – องักฤษ)  ใน WEBSITE ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 31 วนั โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวการเผยแพร่

ขอ้มูลผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยแลว้ และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั 

โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ใหสิ้ทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาสายและในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ อีกทั้งไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการ

ลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทั และ มีการบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม

ผา่น WEBSITE ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั และไดเ้พ่ิมทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้โดยใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ระหวา่งประชุมบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที

เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมอยา่งเตม็ท่ี มีการเลือกกรรมการเป็นรายคน และใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระสาํคญักรณีท่ีมีมติไม่

เป็นเอกฉนัท ์ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลและคุม้ครองให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐาน เช่น สิทธิ

ไดรั้บใบหุน้และการโอนหุน้ และไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอทนัเวลา สิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอยา่งอิสระ  และสิทธิในส่วนแบ่ง

กาํไร 

เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยยึดถือหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไวร้วมทั้งกาํหนดนโยบาย และ วิธีการ

ดูแลไม่ใหผู้บ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

 - รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ ไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไว ้โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจการ

พิจารณาธุรกรรมดังกล่าว   ทั้ งน้ีเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ารายการระหว่างกันได้กระทาํอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไป

ตามปกติธุรกิจการคา้ 

 

- การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

• กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และ ต่อบริษทัฯ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยทนัที 

• ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ จะเปิดเผยไดก็้ต่อเม่ือไดส่้งขอ้มูลดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้โดย

ทางบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตลอดมา 

 

 ทั้งน้ี ไดมี้การแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้ใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั และติดตามผลการปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 5.2.4.2 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คูค่า้ คู่แข่ง  ชุมชนและ

สงัคม เจา้หน้ีและส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่กิจการบริษทัฯ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงใหค้วามสาํคญัต่อ

การดูแลส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัมาโดยตลอด ไดก้าํหนดนโยบาย และ แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 
1.  ผูถื้อหุ้น – บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั และโปร่งใสเพ่ือการเจริญเติบโต

อยา่งมัน่คง    และยัง่ยนืโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 
2. พนกังาน – บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งให้ผลตอบแทน

อยา่ง เหมาะสมทั้งรายไดแ้ละสวสัดิการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว โดยในระยะสั้นนอกจากเงินเดือนแลว้ พนกังานยงัมีสิทธิไดรั้บโบนสัประจาํปีโดยบริษทัฯจะพิจารณา

อตัราท่ีจ่ายให้สอดคลอ้งกบัผลกาํไรแต่ละปีประกอบกบัผลการประเมินการปฎิบติังานของพนกังานแต่ละ

คน ซ่ึงมีการประเมินปีละ 2 คร้ัง โดยผูบ้งัคบับญัชา ส่วนในระยะยาวบริษทัฯมีการปรับเงินเดือนประจาํปี

โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกบัตวัเลขขอ้มูลทางเศรษฐกิจ เช่นอตัราเงินเฟ้อฯ และ

มีการใชร้ะบบค่างานในการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งของพนักงานดว้ย  มีการจดัตั้งกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพพนกังานเพ่ือเป็นสวสัดิการในระยะยาว จดัตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ

สวสัดิการเพ่ือดูแลพนักงาน และเพ่ือขจดัความขดัแยง้ระหวา่งบริษทัฯ กบัพนักงาน และระหวา่งพนกังาน

ดว้ยกนั บริษทัฯมีนโยบายในการดูแลเร่ืองความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน(ตามมาตรฐาน ISO 

450001:2018) และการพฒันาบุคลากรโดยไดจ้ัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนถึงความ

ปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัอยา่งสมํ่าเสมอโดยในปี 2562 มีจาํนวนชัว่โมง

เฉล่ียของการฝึกอบรมเท่ากบั  5.17 ชัว่โมงต่อคน  และมีการเก็บสถิติ การเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานทั้งปี

โดยในปี 2562 มีอุบติัเหตุจากการทาํงาน  2 คร้ัง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ย โดยต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และไม่มีการเลือกเพศ  เช้ือ

ชาติ ศาสนาฯ 

3. ลูกคา้ – บริษทัฯมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดย ผลิตสินคา้

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ และจดัใหมี้ระบบการรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ เพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ก่ลูกคา้โดยเร็วท่ีสุด 

4. คู่คา้ – บริษทัฯมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่คา้ มีการซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ 

และบริการจากคูค่า้ และไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงตามสญัญาทุกประการ   นอกจากน้ียงัมีนโยบายใน

การคดัเลือก คูค่า้ โดยจะพิจารณาทาํการคา้กบัคูค่า้ท่ีมีจริยธรรมไม่ทาํผิดกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมีฝ่ายจดัซ้ือท่ีเก็บขอ้มูลประวติัของคูค่า้และมีการประเมินคูค่า้เป็นระยะดว้ย 

5. คู่แข่ง – บริษทัฯมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดย ประพฤติตามกรอบ

กติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั หลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่

แข่งขนัแต่ไดพ้ยายามปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้ใหดี้ข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 

6. ชุมชนและสงัคม –บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมทั้งสงัคมภายในและนอกโรงงาน 

มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน อย่างสมํ่าเสมอตามกาํลงัความสามารถและ

โอกาส(นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีรายงานในหัวขอ้ 5.2.8) มีความยึดมัน่

ในระบอบประชาธิปไตยและไม่ส่งเสริมการทาํผิดกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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หรือ ลิขสิทธ์ิ ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และไม่จ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ  นอกจากน้ี

บริษทัยงัมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรัปชัน่และไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบั

การกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยการวาง

ระบบงานให้มีการตรวจสอบและกาํหนดอาํนาจการอนุมติัตามลาํดบัขั้นและมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีคอย

ตรวจสอบติดตามประเมินผลผลการปฏิบติัตามนโยบายเพ่ือรายงานต่อฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการ

จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริต

คอรัปชัน่ ซ่ึงมาตรการท่ีปฎิบติัอยู ่บริษทัมัน่ใจวา่จะสามารถกาํกบัดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกนัและติดตาม

ความเส่ียงจากการทุจริตคอรัปชัน่ได ้

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมฝ่ายจดัการประจาํเดือน เพ่ือติดตามประเมินผล การปฎิบติัตาม

นโยบายต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ดว้ย ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะไดรั้บรายงานผลการปฏิบติังาน และหากพบทุจริตคอรัปชัน่ผูท่ี้รับผิดชอบก็จะไดรั้บการ

ลงโทษตามระเบียบของบริษทั 
กรณีท่ีมีการร้องเรียนวา่อาจเป็นการกระทาํผิด ผูร้้องเรียนก็สามารถร้องเรียนดว้ยวาจา หรือส่ง

หนงัสือร้องเรียนถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารสูงสุดได ้โดยผูร้้องเรียนจะไดรั้บการคุม้ครองและความเป็น

ธรรมอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงบริษทัจะดาํเนินการตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป 

7. เจา้หน้ี – บริษทัฯมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไข 

ขอ้ตกลง ของการกูย้มืเงิน อยา่งเป็นธรรม และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขการคํ้าประกนัการบริหาร

เงินทุนและกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชาํระหน้ีโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลอตัราส่วน D:E RATIO อย่าง

ใกลชิ้ดสมํ่าเสมอวา่มีความเหมาะสมเพ่ือรักษาระดบัความสามารถในการชาํระหน้ีและหากมีเหตุผลสุดวิสัย

ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดก็จะตอ้งดาํเนินการขอเจรจาร่วมกบัเจา้หน้ีเพ่ือการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

8. ส่ิงแวดลอ้ม – บริษัทฯมีนโยบายและสํานึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งเร่ืองท่ีมีผลกระทบจากการ

ประกอบธุรกิจโดยตรงและเร่ืองของส่ิงแวดล้อมของส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยการใชร้ะบบบริหารจดัการแบบ 

TQM ท่ีช่วยฝึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนรวมในการเพ่ิมผลผลิต ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงานฯลฯ 

(นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีรายงานในหวัขอ้ 5.2.8)  

 

ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบริษทัฯ บริษทัฯ ก็มีนโยบายท่ีจะรับผิดชอบชดเชย

ค่าเสียหายและยนิดีรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียพร้อมให้ขอ้มูลเพ่ือการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งหากผูมี้

ส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียนกรณีการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือถูกละเมิดสิทธิก็สามารถทําจดหมายถึง

คณะกรรมการ หรือ กรรมการผูจ้ดัการไดโ้ดยส่งทางไปรษณียม์ายงับริษทัฯตามท่ีอยูท่ี่ระบุอยูใ่นรายงานประจาํปีเล่มน้ี ซ่ึงจะมี

การดาํเนินการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ีไม่วา่ผู ้

ร้องเรียนจะเป็นพนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 
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 5.2.4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์

กาํหนด และ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ  

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั (Corporate Objective / Long Term Goal) ตามท่ีกาํหนดอยูใ่น

วสิยัทศัน์ คือ จะเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิคและสินคา้เก่ียวเน่ืองท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกของผูบ้ริโภค โดยมีการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายระยะยาวบริษทัฯจึงไดก้าํหนดภาระกิจหลกัไวด้งัน้ี คือ การสร้างความพึงพอใจใหผู้ ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  การรักษาอตัราการเติบโตเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่การเติบโตของอุตสาหกรรม และมีกาํไรอยา่งต่อเน่ือง การพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่และนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง และการพฒันาบุคลากร คุณภาพผลิตภณัฑ ์และการบริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
บริษทัฯมีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) ไม่วา่ในกรณีใด โดยกาํหนดใหผู้แ้จง้ ทาํจด

หมายถึงคณะกรรมการหรือ กรรมการตรวจสอบไดโ้ดยส่งทางไปรษณียม์ายงับริษทัฯ ตามท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีน้ี ซ่ึง

คณะกรรมการจะมีการตรวจสอบและดาํเนินการตามความเหมาะสมโดยผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ี 

ในรายงานประจาํปีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลการทาํหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประวติัการอบรมของกรรมการ 

 บริษทัฯมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการซ้ือขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ

การมีส่วนไดเ้สียและการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงใหบ้ริษทัฯทราบทุกคร้ังเพ่ือนาํเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการและการทาํ

รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ 
ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายใหเ้ป็นไปตามหลกัการซ่ึง

เช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ ผลการปฏิบติังานของกรรมการ และ ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดบัใกลเ้คียงกนักบัอุตสาหกรรม และ สูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการ และ ผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ ส่วน

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2562 ท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงัปรากฏในขอ้ 5.2.3 ของรายงาน

ประจาํปี 

ด้านนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสํานึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

ส่ิงแวดลอ้ม และ ไม่ส่งเสริมการทาํผิดกฎหมาย   ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมบริจาคในโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
 รายละเอียดดงัปรากฏในขอ้ 5.2.8 ของรายงานประจาํปี 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ ซ่ึงระบุถึงการปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ  ใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือ

ปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ  และมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นเป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี ก็ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีดว้ยแลว้ 

บริษทัฯ มี WEBSITE ท่ีใหข้อ้มูลรายละเอียดของ รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสท่ีเป็นปัจจุบนัพร้อมคาํอธิบาย

และวเิคระห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) รายงานประจาํปีท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้ซ่ึงรวมถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมธุรกิจโดยสรุป โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง

คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้น ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มูล

ดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ วสิัยทศัน์ ภารกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและผลการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และ สังคม(ขอ้มูล

ทั้งหมดดงักล่าวปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีท่ีไดแ้สดงอยูบ่นWebsiteของบริษทั)  ข่าวท่ีบริษทัเผยแพร่ ขอ้บงัคบับริษทัฯ และ

หนงัสือนดัประชุมฯท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
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บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยแต่งตั้ง นางสาวรติรัตน์  เหล่าวิวฒัน์วงศ ์เป็นผูจ้ดัการ เพ่ือ

ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวเิคราะห์และประชาชนทัว่ไป นอกจากน้ียงัไดมี้การแถลงข่าวต่อ

ส่ือมวลชนเป็นประจาํรายไตรมาส และจดัใหมี้การพบปะกบันกัวเิคราะห์เป็นระยะดว้ย  

ทั้ งน้ี  ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัฯ ได้ท่ี  โทร  0-2248-7007  หรือท่ี  www.umi-tiles.com หรือท่ี e-mail 

address: investor@umi-tiles.com โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานนักลงทุนสัมพนัธ์ และจัดทาํแผนงานนักลงทุน

สมัพนัธ์ประจาํปีดว้ย 

บริษทัไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยผุ ้

สอบบญัชีดงักล่าว ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ย 
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  5.2.4.4   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการโดยใหมี้ผูมี้ความรู้ในหลายๆดา้นและไม่จาํกดั

เร่ือง เพศ และ เห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความเหมาะสมโดยกรรมการมีความหลากหลายในด้านความรู้

ความสามารถ ทั้งดา้นบญัชี การเงิน การบริหาร กฎหมาย วศิวกรรม การขนส่งและสถิติ บริษทัฯ มีกรรมการรวม  12 ท่าน โดย

มีสดัส่วนดงัน้ี 

 

  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร             7  ท่าน 

  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     1 ท่าน  

  กรรมการอิสระ                         4  ท่าน 

  มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ 1. คุณกฤษณ์ พนัธ์รัตนมา

ลา  เคยเป็นกรรมการของบริษทั ควอลิต้ีเฮาส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัผลิตภณัฑ์ตราเพชรจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละวสัดุก่อสร้าง และ 2. คุณสุพจน์ แกว้มณี เคยเป็นกรรมการบริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตกระเบ้ืองเซรามิค  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและกรรมการอิสระทุกท่าน มีความเป็น

อิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกนัสรรหากรรมการใหม่ท่ีเป็นทางการและโปร่งใสเม่ือมีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงโดย

ในส่วนของคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาจะมีการกาํหนดให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

และจะพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการดว้ยก่อนเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งต่อไป  รายช่ือ

คณะกรรมการ ประวติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการถือหุน้ไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี และ WEBSITE ของบริษทัฯ ดว้ย  

 ประธานกรรมการเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่ไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการไดใ้ห้ความ

เห็นชอบนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีกาํหนดโดย ก.ล.ต และบริษทัฯ มีจาํนวนกรรมการ

อิสระเท่ากบั 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ โดยจาํนวนกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่าง

ยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่ม และขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านก็ไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีอยา่งชดัเจน  

ส่วนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการก็ถือตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกัด ท่ีกาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 

จาํนวน 1 ใน 3  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  โดยยงัไม่ได้มีการกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

ติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด แต่จะใหก้รรมการดาํรงตาํแหน่งต่อไดต้ราบเท่าท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดยอ่ยก็เช่นกนั ไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด แต่

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมการกาํหนดใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการโดยให้ถือตามกฎหมาย และ

จาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีสามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจาํปีและไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั นอกจากน้ียงัไม่มีกรรมการบริหารท่านใดท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษทัจดทะเบียนอ่ืนมากกวา่ 2 แห่ง ดว้ย 

 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายหา้มมิใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน

ท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ และ หากไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก็ตอ้งแจง้ให ้

คณะกรรมการทราบ ยกเวน้แต่การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย ในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ ซ่ึง

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละคนไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 

 ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทั สอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการ

อยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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  คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพฒัน์  ซ่ึงเป็นพนกังานประจาํของบริษทัฯ รับผิดชอบงานเลขานุการ

บริษทัฯ โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  ให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบในการทําหน้าท่ีอย่างเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

3. ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

4. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

   ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

   ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6.  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  ทั้งน้ีหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษทัฯ ก็หมายรวมถึงงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ดว้ย 

 

ข.  คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการ) 

 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกรรมการท่ีมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยศึกษาใน

รายละเอียดและกลัน่กรองงานของคณะกรรมการ แต่อยา่งไรก็ตามความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทัฯ   ต่อ

บุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ ปัจจุบนัมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริหาร  

 บทบาทหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในขอ้ 5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ ในรายงานประจาํปี และ คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบยงัไดท้าํรายงานการทาํหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมา

ต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแต่คณะกรรมการทั้ ง

คณะจะพิจารณาร่วมกนัในการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ในส่วนการสรรหากรรมการใหม่ 

เม่ือมีตาํแหน่งว่างลงและมีการเสนอช่ือ ผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมแลว้คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกนัในการลงมติ

เลือกกรรมการ เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งหรือเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งแลว้แต่กรณี 

 

             ค. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน และไดพิ้จารณาให ้

ความเห็นชอบในเร่ืองสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วสิยัทศัน ์ ภารกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ   กลยทุธ์  แผนงาน  

และ งบประมาณประจาํปี เป็นตน้ พร้อมทั้งไดติ้ดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์และแผนท่ีกาํหนด  

  คณะกรรมการไดจ้ดัให้มี และอนุมติันโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 

และไดก้าํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานปฏิบติัตาม พร้อมกบักาํหนดแนวทางส่งเสริมให้เกิดการปฎิบติัตามจริยธรรม

ธุรกิจโดยการติดประกาศบริเวณท่ีทาํงาน กาํหนดเป็นหัวขอ้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่ในวารสารภายในฯ 

นอกจากน้ียงัมีการติดตามการปฏิบติัดงักล่าว โดยการควบคุมดูแลของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น มีการลงโทษกรณีทาํผิด

จริยธรรม และนาํมาพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีดว้ย  
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  ในส่วนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการจะทบทวนและอนุมติัเป็นระยะสมํ่าเสมอตามความ

จาํเป็นและเหมาะสม  ซ่ึงโดยปกติจะไม่เกินทุก 5 ปี  

  บริษทัยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเองเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ก็ไดมี้นโยบายและ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบติัตามหลกัการของตลาด

หลกัทรัพยฯ์และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาโดยตลอด พร้อมทั้งมีการส่ือสารและติดตามการ

ปฏิบติัเป็นประจาํ 

  ในส่วนของประธานกรรมการ คณะกรรมการได้กําหนดให้มีหน้าท่ีในการนําและกํากับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการและมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํ และประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

  กรณีท่ีมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีนโยบายจะพิจารณาความเหมาะสมโดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียในรายการท่ีจะทาํไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยขอ้มูล

ถูกตอ้งครบถว้นในรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 

              ง. การประชุมคณะกรรมการ  

  ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นรายปี และกรรมการแต่

ละท่านทราบกําหนดการดังกล่าว  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการร่วมกันพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม 

กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งท่ีเลขานุการคณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการ และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีสารสนเทศสาํคญัครบถว้น ไดจ้ดัส่งให้กรรมการล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 

7 วนั ก่อนวนัประชุมทุกคร้ัง กรณีท่ีกรรมการมีขอ้สงสยัก็สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเลขานุการคณะกรรมการได ้

 ในระหวา่งประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาใหก้รรมการอภิปรายปัญหาสาํคญัอยา่งเพียงพอ และในรายงาน

การประชุมก็ไดบ้นัทึกขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งครบถว้น เช่น วนัเวลาเร่ิม – เลิกประชุม ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุม สรุปสาระสําคญั

ของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปรายและขอ้สังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการ และ ความเห็น

ของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย ช่ือผูจ้ดรายงาน และช่ือผูรั้บรองรายงาน เป็นตน้ รายงานการประชุมไดถู้กจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ

สามารถสืบค้นได้โดยง่าย และไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมทุกคร้ังขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติคณะกรรมการก็มีนโยบายใหมี้กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดดว้ย 

 คณะกรรมการเห็นวา่จาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ

ลกัษณะธุรกิจและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมก็ไดเ้ปิดเผยในขอ้ 5.2.1.1 ของรายงานประจาํปีแลว้ ส่วนผล

การดาํเนินงานคณะกรรมการบริหารไดรั้บรายงานเป็นประจาํทุกเดือน และกรรมการอ่ืน ๆ ไดรั้บรายงานเป็นรายไตรมาส 

นอกจากน้ีหากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเห็นวา่มีความจาํเป็นก็อาจนดัประชุมกนัเองได ้

จ.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความรับผิดชอบในผลการดาํเนินงานสูง 

ถึงแมจ้ะไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็นทางการประจาํปี แต่ก็ไดมี้การพูดคุยเพ่ือปรับปรุงแนวทางในการ

ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่ป็นระยะ          

ฉ.  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน มี

กระบวนการพิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีท่ีโปร่งใส และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัการจ่ายค่าตอบแทน โดย

กรรมการชุดยอ่ยอาจไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม จาํนวนเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีกรรมการแต่ละ

คนได้รับได้เปิดเผยในขอ้ 5.2.3 ของรายงานประจาํปี คณะกรรมการอนุมติัค่าตอบแทน กรรมการบริหารให้ได้รับเท่ากับ

กรรมการอ่ืนๆในการปฏิบติัหนา้ท่ีฐานะกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการคณะกรรมการจะเป็นผูก้าํหนดให้

ตามผลงานและมีการส่ือสารผลการพิจารณาผา่นประธานกรรมการโดยกรรมการผูจ้ดัการจะไดรั้บเงินเดือนประจาํ  เงินสมทบ

51 

 



กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และโบนสั ในส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และโบนสัประจาํปีก็จะไดรั้บ

ในอตัราเดียวกบัพนกังานอ่ืนๆ โดยเงินเดือนและโบนสัซ่ึงเป็นผลตอบแทนระยะสั้นจะข้ึนกบัผลงานประจาํปี ส่วนเงินสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นผลตอบแทนระยะยาวจะข้ึนกบัระยะเวลาในการทาํงาน    

 คณะกรรมการเห็นวา่โครงสร้างดงักล่าวเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ริหาร

นําพาองค์กรให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้ งระยะสั้ น และ ระยะยาว และ สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฎิบัติอยู่ใน

อุตสาหกรรม 

 ช.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร   

คณะกรรมการมีนโยบาย และ วิธีการใหค้วามรู้แก่กรรมการใหม่ และ กรรมการปัจจุบนัเก่ียวกบับทบาทของ

กรรมการและลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เช่นไดจ้ดัใหมี้การเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต และ

แจง้ข่าวเก่ียวกบัโครงการอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาความรู้แก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทัท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์, IOD ฯลฯ เพ่ือเขา้ร่วมอบรมตามความเหมาะสม อีกทั้งยงัให้

ความสาํคญักบัแผนการสืบทอดงาน โดยมีการกาํหนดแผน เตรียมผูสื้บทอดงาน โดยการจดัอบรมพฒันาผูบ้ริหาร

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนกรณีผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

5.2.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

      คณะกรรมการบริษทัดูแลมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยอาศยัขอ้มูลภายในอนัเป็น

ความลบัของบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงรวมถึงการใชข้อ้มูลภายใน

เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการ  ผูบ้ริหาร  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ของบุคคลดงักล่าว จดัทาํและเผยแพร่รายงานการถือหลกัทรัพย ์

ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนั นบัแต่

วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้ งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารรับทราบบทบาทภาระ 

หนา้ท่ี ในการรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามประกาศของ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อีกทั้งยงัเป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

ทุกคร้ังต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.2.6 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 บริษทัฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในโดยมีระบบการควบคุมการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน การ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและนโยบาย  มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงจะรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาทบทวนความ

เหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และ ไดใ้ห้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจาํปี 

 
   คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัฯมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการ 

ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ และท่ีผา่นมาก็ยงัไม่พบ

ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกนั 
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 บริษทัฯมีผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน คือ นายบณัฑิต วุน่บาํรุง ส่วนงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

(Compliance) ก็อยูภ่ายในการดูแลรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั คือ นายสุรินทร์  วงศกิ์ตติพฒัน์ โดยในการแต่งตั้งผูจ้ดัการ

สาํนกังานตรวจสอบภายในก็ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นวา่มีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ การ

อบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบ

ภายในตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการมีนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ งองค์กร และ มี

ผูรั้บผิดชอบงานบริหารความเส่ียงตามนโยบาย และรายงานคณะกรรมการเป็นประจาํ มีการทบทวนระบบการบริหารความ

เส่ียงและประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงตามจาํเป็น และให้ความสําคญักับสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า และรายการ

ผิดปกติ โดยเฉพาะความเส่ียงหลกั (Key Risk) เช่น D:E ratio ตน้ทุนพลงังาน ยอดสินคา้คงเหลือ ฯลฯ จะมีการรายงานให้

คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ซ่ึงหากคณะกรรมการเห็นวา่ผดิปกติก็จะไดร่้วมหาทางแกไ้ขทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

5.2.7 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการมีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ใหน้กัลงทุนของบริษทัฯ โดยมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทั

ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว อยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น  ซ่ึงตามระเบียบปฏิบติั

จะตอ้งรายงานและขอความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัดว้ย และมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการ

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินเร่ืองการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  การ

ได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือทาํรายการสําคญัอนัใดของบริษทัดังกล่าว ถูกตอ้งครบถว้น และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล และการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 

5.2.8 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองและสินคา้เก่ียวเน่ืองท่ีเป็นทางเลือก

อนัดบัแรกของผูบ้ริโภค โดยมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีภารกิจท่ียึดถือปฏิบติั คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ซ่ึงนอกจากการรักษาอตัราการเติบโต และมีผลกาํไรเพ่ือตอบแทนผูถื้อหุน้แลว้ยงัหมายรวมถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งมี

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  และมุ่งเนน้การพฒันาทั้งบุคลากร ผลิตภณัฑ ์ และการบริการ  อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

การจดัทาํรายงานน้ีไดย้ึดถือตามแนวทางของสถาบนัธุรกิจ เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) ท่ี

จดัตั้งข้ึนโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีการกาํหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยใชเ้กณฑค์วามเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ท่ี

บริษทัฯให้ความสําคญัในการดาํเนินการดังน้ี  คือ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้  คู่คา้  คู่แข่ง  ชุมชนและสังคม  เจา้หน้ี  และ

ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงวิธีในการเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีถือปฏิบติัอยู่  ไดแ้ก่การจดัประชุมยอ่ย การสาํรวจความคิดเห็น  การ

รับคาํร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ  เป็นตน้  ทั้ งน้ีบริษัทฯได้นําข้อมูลทั้ งหมดมาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน  เพ่ือความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นแนวทางท่ีบริษทัในเครือทั้งหมดถือปฏิบติั 
เน่ืองจากธุรกิจการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคมีความเก่ียวเน่ืองกบัแรงงาน การใชท้รัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และ 

หิน เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซ่ึงมีโอกาสก่อให้เกิดมลภาวะดา้นฝุ่ นละอองและมีการใชน้ํ้ า พลงังานเช้ือเพลิง และไฟฟ้าใน

ขบวนการผลิตเป็นจาํนวนมาก บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อประเด็นเหล่าน้ีในการดาํเนินธุรกิจ 

 
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม :  บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี ไม่ใชอ้าํนาจ

ผูกขาด ไม่สนับสนุนการดําเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  นอกจากน้ียงัให้การ

สนบัสนุน คู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  เช่น การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นตน้ 
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การต่อต้านการทุจริต : บริษทัฯมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรัปชัน่ไม่ว่า

ดว้ยการเรียก รับและจ่ายสินบน และต่อตา้นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการทุจริต หมายรวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ท่ีปรึกษา ตวักลาง หรือ

ตวัแทนในการดาํเนินธุรกิจ และคู่คา้ของบริษทั และจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัมีระบบการ

ตรวจสอบและป้องกนัท่ีเพียงพอ รวมถึงการดาํเนินการอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย หากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ดว้ย 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะมีหน้าท่ีในการประเมินระบบควบคุม ป้องกนั และติดตามความเส่ียงจากการ

ทุจริต คอรัปชัน่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลให้มีการ

ตรวจสอบและกาํหนดอาํนาจการอนุมติัตามลาํดบัขั้น และมีการฝึกอบรมแก่พนกังาน เพ่ีอให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนว

ปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตดว้ย ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส 

และประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายนอกอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานและรับทราบธุรกรรมท่ีอาจผิดปกติ

ซ่ึงรวมถึงการทุจริต คอรัปชัน่ดว้ย ซ่ึงหากมีการตรวจสอบพบก็จะไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
กรณีมีการร้องเรียน ผูร้้องเรียนก็สามารถร้องเรียนดว้ยวาจาหรือส่งหนงัสือร้องเรียนถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร

ระดบัสูงไดโ้ดยผูร้้องเรียนจะไดรั้บการคุม้ครองและความเป็นธรรมอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงบริษทัจะดาํเนินการตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

สอบสวนหาขอ้เท็จจริงต่อไป 
ปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนแต่ประการใดและบริษทัไม่มีกรณีท่ีเก่ียวกับการทุจริตทั้งท่ีอยู่ระหว่างถูก

ตรวจสอบ ดาํเนินคดี หรือพิพากษาตดัสินแลว้ในปีท่ีผา่นมา 
การเคารพสิทธิมนุษยชน  :  บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบังคบัใช้

แรงงาน และต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก  ทางดา้นนโยบายและแนวปฏิบติั ในการจา้งงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 

ฯลฯ 
การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการ

สวสัดิการท่ีมีกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยพนักงาน  ตวัแทนทั้ งฝ่ายนายจา้ง และลูกจา้ง โดยมีการจดัประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นช่องทางในการทาํความเขา้ใจอนัดี ระหว่างบริษทัฯกบัพนักงาน โดยบริษทัฯไดรั้บใบ

ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจดัการแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดีจาก จงัหวดั สระบุรี 
บริษทัฯ ไม่จาํกดัสิทธิในการจดัตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบนัมีสหภาพแรงงานบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน)   ซ่ึงพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งอยา่งเป็นทางการแลว้ 
ในด้านการพฒันาและส่งเสริมพนักงาน บริษัทฯก็มีแนวทางในการพฒันา ทักษะและฝึกอบรม  เพ่ือโอกาสใน

ความกา้วหน้า ของพนักงานอยา่งเท่าเทียม  โดยมีหลกัสูตรสําหรับพนักงานแต่ละระดบั ทั้งการสอนหนา้งาน การอบรมใน

ห้องเรียนทั้ งภายในและภายนอกโรงงาน  เช่น การสร้างทีมด้วยกิจกรรม WALK  RALLY, การพัฒนาผู ้บังคับบัญชา, 

การตลาด ฯลฯโดยในปี 2562  มีตวัเลขชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรม เท่ากบั 5.17 ชัว่โมงต่อคน  มีการนาํระบบจดัการคุณภาพ

มาปรับใชท้ัว่ทั้งองคก์ร ไดแ้ก่ TQM, 5ส,QCC, ISO9001:2015 

ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัโดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี มีการประกนัสุขภาพ และประกนัอุบัติเหตุนอกเวลาทาํงานนอกเหนือจากกฎหมายกาํหนด จดัให้มีการฉีดวคัซีน

ป้องกนัโรคคอตีบและบาดทะยกั สนบัสนุนให้มีชมรมกีฬาของพนกังาน เช่น ฟุตบอล , แบดมินตนั และกีฬาทางนํ้ า  และจดั

ให้มีการแข่งขนัประจาํปีเพ่ือความสามคัคีและสุขภาพท่ีดี จดัประกวด Fit Fun Run,จดัทาํโครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุและ

สปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงานรวมถึงการจดัใหมี้ระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั   
                (ISO 450001:2018)โดยปี 2562มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 2 คร้ังเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุ   
 จากการทาํงาน1คร้ังและไดม้อบรางวลัสาํหรับโครงการรณรงคไ์ม่เกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานครบ 120วนั,240วนั และ 480 วนั    
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 จดัทาํโครงการอาหารปลอดภยั รสชาติอร่อย และตรวจประเมินร้านอาหารภายในโรงอาหารของโรงงาน ตามมาตรฐาน ของ

กระทรวงสาธารณสุข  จดัอบรมซ้อมดบัเพลิง ขั้นตน้และขั้นรุนแรงภายในโรงงาน และจดัทีมเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ ออกเยี่ยม

พนกังานท่ีเจ็บป่วย ท่ีไม่สามารถมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ 

 
ดา้นสวสัดิการ  นอกจากค่าจา้งเงินเดือน  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  ค่าล่วงเวลา แลว้บริษทัฯยงัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพพนกังาน  ช่ือ “ กองทุนสาํรองล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน 1”  โดยมีบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทุน  โดยพนกังานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนโดยใหบ้ริษทัหกัค่าจา้งแลว้นาํส่งเขา้กองทุน ในอตัรา

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  3 ของค่าจา้งแต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้ง และนายจา้งมีพนัธะ ท่ีจะจ่ายเงินสมทบใหแ้ก่กองทุนในวนั

เดียวกบัท่ีสมาชิกจ่ายเงินเขา้กองทุน ในอตัราร้อยละ ของค่าจา้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

  จาํนวนปีท่ีทาํงาน    อตัราเงินสมทบ (%) 

          0-5 ปี     3 

          5 ปีข้ึนไป      4 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดส้นบัสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยการมอบทุนการศึกษาบุตรของพนกังาน ท่ีมีรายไดน้อ้ยสาํหรับปี 

2562 จาํนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000  บาท  จดัใหมี้ร้านคา้สวสัดิการเพ่ือจาํหน่ายสินคา้ราคาประหยดัใหพ้นกังานท่ีโรงงาน  มอบ

ประกาศนียบัตรรางวลัพนักงานยอดเยี่ยม  รองยอดเยี่ยม  และชมเชยประจําปีให้พนักงาน  มอบของขวญัให้พนักงาน

เกษียณอาย ุ มอบของรางวลัใหพ้นกังานในวนัแรงงานแห่งชาติ เป็นเคร่ืองอุปโภค บริโภค จดักิจกรรมทาํบุญถวายสงัฆทานวนั

เกิดเสริมสิริมงคลใหแ้ก่พนกังานประจาํเดือน ฯลฯ 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม มีมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าจากสํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความพึงพอใจของผูบ้ริโภค สินค้ามีความ

หลากหลาย  ราคาเป็นกลาง  และมีหลายระดบัราคาสําหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม  อีกทั้งมีช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีกวา้งขวางผ่าน

ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ นอกจากน้ียงัไดเ้ร่ิมพฒันาระบบขายสินคา้ออนไลน์ และยงัมีการส่งออกไปจาํหน่ายในอีกหลายๆ

ประเทศ ในทวปีเอเชีย, ออสเตรเลีย, อเมริกา, ยโุรป  เป็นตน้ 

มีการใหข้อ้มูล เก่ียวกบัสินคา้ และบริการกบัผูบ้ริโภค อยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมีรายละเอียด สินคา้ และคู่มือ

การใชพิ้มพอ์ยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ มีการจดัหมวดหมู่สินคา้   การรับประกนัสินคา้และแกปั้ญหาใหลู้กคา้กรณีมีปัญหาคุณภาพและ

ไม่ปรากฏการร้องเรียนเร่ืองการไดรั้บผลกระทบหรือเป็นอนัตรายจากการใชสิ้นคา้ 

 

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า   บริษทัฯมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตวัของลูกค้า และอบรมให้

พนกังานเขา้ใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ดว้ย 

 

บริษทัฯมีการทาํการตลาดอยา่งเป็นธรรม  ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทาํโดยผิดศีลธรรม 

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม :  บริษทัฯมีนโยบายในการพฒันากระบวนการผลิต และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

โดยมุ่งพฒันากระบวนการท่ีเนน้การลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง มีการใชร้ะบบบริหารจดัการ

แบบ TQM ท่ีให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิต ลดค่าใชจ่้าย ลดการสูญเสีย ลดการใชพ้ลงังาน ฯลฯ ส่ิงท่ีได้

ดาํเนินการแลว้อาทิเช่น 

มีระบบบาํบดันํ้ าเสียในโรงงานเพ่ือนาํกลบัมาหมุนเวยีนใชใ้นขบวนการผลิต  
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มีโครงการนาํเศษกระเบ้ืองท่ีคดัท้ิงกลบัมาบดใชใ้นการผลิตกระเบ้ืองใหม่ทั้งหมด 

ยา้ยโรงบดแร่ไปท่ีเหมืองเพ่ือลดปัญหาฝุ่ นละอองอนัอาจมีผลกระทบต่อชุมชนรอบบริเวณโรงงาน  

มีนโยบายการจดัการพลงังานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือสนบัสนุนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและการ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นอนุรักษพ์ลงังานของพนกังานทุกระดบั และมีการนาํระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2018 มา

ปรับใชด้ว้ย 

มีโครงการประหยดัพลงังานโดยการรณรงคปิ์ดไฟและระบบปรับอากาศในสาํนกังานช่วงพกัเท่ียงปรับยา้ย Cooling 

Tower, Air Compressor ท่ีโรงงาน เพ่ือการประหยดัพลังงานเปล่ียนมอเตอร์ท่ีใช้ในสายการผลิตจาํนวน 73 ตวัจากขนาด 

0.75KW เป็นขนาด 0.4KW ท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 311,747 บาท เปล่ียนหลอดไฟส่องสว่างใน

โรงงานเป็นหลอด LED จาํนวน 148 หลอดซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายไดปี้ละ 49,728 บาท เป็นตน้ 

มีโครงการลดการใชก้ระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนาํกระดาษใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้ก และส่งเสริมให้มีการนาํระบบอี

เลก็ทรอนิกมาใชใ้นสาํนกังานแทนการใชก้ระดาษ 
ได้ใบรับรองฉลากลดคาร์บอน (CARBON REDUCTION LABEL) จากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (THAILAND 

ENVIRONMENT INSTITUTE) ซ่ึงมอบให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานการควบคุมและมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) โดยการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบนั 
ปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอ้มโดยรวมตามนโยบาย GREEN FACTORY 

ดาํเนินการตามนโยบาย ZERO WASTE อยา่งเคร่งครัด โดยการนาํหลกัการ 3 R มาใชคื้อ REDUCE, 

REUSE/RECYCLE และ REPLENISH 

เขา้ร่วมโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มกบักระทรวงอุตสาหกรรม 
ร่วมรณรงคใ์หใ้ชน้ํ้ าอยา่งประหยดัในท่ีทาํงาน เพ่ือตา้นวกิฤตภยัแลง้  
 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษทัฯมีนโยบายและมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน ชุมชน 

ฯลฯ ในการพฒันาสงัคม โดยมีโครงการท่ีไดด้าํเนินการในปี 2562 และบางโครงการก็เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง เช่น 

- ร่วมโครงการโรงงานสีขาวแบบยัง่ยืน และไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

สถานประกอบการ 

- จดัใหมี้การบริจาคโลหิตของพนกังาน  

- บริจาคเงินใหเ้ทศบาลตาํบลไผต่ ํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี เพ่ือสนบัสนุน การจดังานวนัเด็ก  

- บริจาคหนงัสือและสนบัสนุนกิจกรรมงานวนัเด็กใหก้บั โรงเรียนวดัสหมิตรมงคล  อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- บริจาคกระเบ้ืองใหว้ดัโพธ์ิศรีสวา่ง จงัหวดัมหาสารคราม, วดัไทยงาม จงัหวดัสระบุรี 

- มอบของร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจาํปี 2562 แก่เทศบาลไผ่ตํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดั

สระบุรี 

- มอบเงินร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูสู้งวยั 2562 แก่ อ.บ.ต.โคกแย ้และ เทศบาล    

ไผต่ ํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- มอบเงินสนบัสนุนซุม้อาหาร วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 67 พรรษา แก่ อ.บ.ต.โคกแย ้

อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- มอบเงินสนับสนุนโครงการแข่งขนักีฬาในตาํบลเพ่ือต่อตา้นยาเสพติด แก่เทศบาลไผตํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดั

สระบุรี 

- มอบเงินร่วมทอดกฐินพระราชทาน แก่ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัสระบุรี 

- มอบเงินในงานทอดผา้ป่าเพ่ือพฒันาการศึกษา แก่โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม จงัหวดัสระบุรี 

- ร่วมบริจาคเงินกบัพนกังาน และคู่คา้ เพ่ือสมทบทุนซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ใหก้บัโรงพยาบาลวหิารแดง จงัหวดั

สระบุรี เป็นเงินรวมกวา่ 400,000 บาท 
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- มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาํปี 2562 แก่ เทศบาลไผ่ตํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดั

สระบุรี 

- มอบเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัปีใหม่ ของชมรมผูสู้งอาย ุแก่ เทศบาลไผต่ ํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

 

นวัตกรรมทางสังคม: บริษทัมีนโยบายพฒันานวตักรรมจากการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสร้าง

คุณค่าให้กบัธุรกิจ  และสังคมอยา่งต่อเน่ือง ไดพ้ฒันาสูตรการผลิตท่ีสามารถนาํเศษกระเบ้ืองท่ีคดัท้ิงทั้งหมดกลบัมาใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิต  ติดตั้ง  Co- Generator  ซ่ึงทําให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก และเป็นการประหยดัพลงังาน 

พฒันาระบบการผลิตโดยใชเ้คร่ืองพิมพ ์ Digital  ท่ีสามารถผลิตกระเบ้ืองลวดลายต่างๆ รวมทั้งลายธรรมชาติ  เช่น  ลายหิน

อ่อน  ลายไมฯ้ลฯ ไดเ้หมือนจริง  ซ่ึงสามารถใชท้ดแทนและมีส่วนช่วยในการลดการใชว้สัดุจากธรรมชาติ  มีโครงการ “ หน่ึง

คนหน่ึงความคิดเพ่ือบา้นเรา ” โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการในการปรับปรุงพฒันางานรวมถึงการลด

ค่าใชจ่้าย และ ลดการสูญเสีย โดยมีการให้รางวลัผูเ้สนอประจาํเดือน สาํหรับเร่ือง ท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้นาํมาปฏิบติั   มีการ

จดัทาํวารสาร “เร่ืองน่ารู้เล่าสู่กนัฟัง”  ประจาํเดือนเพ่ือเผยแพร่ในองค์กรซ่ึงให้ขอ้มูลเก่ียวกับผลประกอบการของบริษทัฯ 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ขอ้มูลดา้นการส่งเสริมคุณภาพ และขอ้มูลทางสงัคมอ่ืนๆ อนัเป็นการส่งเสริมงานดา้น

แรงงานสมัพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจดัสรร และบริหารทรัพยากรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยา่งเพียงพอ รวมถึงการบริหารความเส่ียง และมีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอ่ืนๆในองค์กรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ

ดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหบ้ริษทับรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

จากการดาํเนินนโยบายของบริษทัฯ ในการใหค้วามสาํคญัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทาง

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัร “ ESG100 CERTIFICATE” จากสถาบนัไทยพฒัน์ในฐานะเป็น1ใน

100 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และหลกัธรรมาภิ

บาล (Environment, Social and Governance : ESG) ในหมวดวสัดุก่อสร้าง ปี2558 ดว้ย 

 

 

5.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

       บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัฯ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษทัยอ่ยท่ีจะจ่ายใหบ้ริษทัฯ ไม่มีการกาํหนดไว ้

 

  

57 

 



6. บุคคลที่มผีลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั  
 

บริษัท ร่วมพฒัน์เซรามคิจาํกดั : เป็นบริษัทท่ี บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 49 % ของทุนจด

ทะเบียน และมีผูบ้ริหารรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งถือหุ้นเกิน 10% เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของ

บริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีขายไปยงัต่างจงัหวดัโดยผ่าน บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั 

ในราคาและเง่ือนไขเดียวกบัท่ีขายใหผู้แ้ทนจาํหน่ายรายอ่ืน  

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั  : ประมาณ  103 ลา้นบาท ต่อปี บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั มีการกูย้ืมเงินจากบุคคล และ  

จากบริษัทท่ี เก่ียวข้องกันเพ่ือใช้ในการชําระค่าสินค้า จํานวน 7 ล้านบาท โดยใช้อัตรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 

บริษัท เซอมาส จาํกดั : เป็นบริษทัท่ี บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู ่24.90 % ของทุนจด

ทะเบียน และมีผูบ้ริหารถือหุน้เกิน 10%  ธุรกิจหลกัคือการผลิตและจดัหาวตัถุดิบประเภทดิน 

หิน ท่ีใชส้าํหรับการผลิตกระเบ้ือง เพ่ือความเช่ือมัน่วา่วตัถุดิบภายในประเทศจะไม่ขาดแคลน

และเพ่ือการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งราคาไม่แพงและมีคุณภาพท่ีแน่นอน  

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั  : ประมาณ 19  ลา้นบาท ต่อปี 

 

บริษัท ยูเอม็ไอ พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั : เป็นบริษทัยอ่ยท่ี บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู ่37.57 % ดาํเนิน

ธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ โดยเป็นเจา้ของโครงการอาคารชาํนาญ เพ็ญชาติ      บิสเนส 

เซ็นเตอร์  อาคารน้ีไดข้ายไปประมาณ 70 % ซ่ึงเป็นอาคาร 30 ชั้น ส่วนท่ีเหลือประมาณ 30 % 

เป็นเน้ือท่ีสําหรับให้เช่า ทางบริษทัฯ เองไดซ้ื้ออาคารเป็นสํานักงานของบริษทัฯ จาํนวน 3 

ชั้นคร่ึง คือ ชั้นท่ี 27, 28, 29 และชั้นท่ี 30 คร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีทั้งชั้น และซ้ือชั้นหน่ึงสาํหรับใช้

โชวสิ์นคา้   

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั  : บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั มีการกูย้มืเงินจากกรรมการและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือ

ใชใ้นการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี จาํนวนประมาณ 14 ลา้นบาท โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

เท่ากบั MLR และอตัราเงินฝากประจาํของธนาคารชั้นนาํบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

 

 

 บริษทัมีนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็นสาํคญั

ราคาและเง่ือนไขตอ้งเท่ากนัหรือดีกวา่การทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลภายนอก และเป็นการทาํรายการท่ีไม่มีผล

ใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติหรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯไดรั้บ

ความเสียหาย หรือกระทาํการท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 แนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตจะยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในอตัราใกลเ้คียงกบัปีท่ี

ผ่านมา หากรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและสามารถให้ผลประโยชน์ต่อบริษทัรวมทั้งสามารถช่วยบริษทั

ในการลดความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบก็เห็นว่าการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัดว้ย 

 ขอ้มูลยอ้นหลงัเพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี สามารถดูไดจ้าก เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ 
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7. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
1.บทวเิคราะห์ภาพรวมผลดาํเนินงาน ปี 2562 

 

ในปี 2562 นบัเป็นอีกปีหน่ึงท่ีบริษทัอยูภ่ายใตค้วามกดดนัของสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจกระเบ้ืองท่ีเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจาก

ความทา้ทายของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลกระทบจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยท่ีีรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวั

และปรับปรุงแผนธุรกิจใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ทั้งพฒันาสินคา้ใหต้อบโจทยท์ั้งคุณภาพและราคา  ในขณะท่ีมีสินคา้นาํเขา้เขา้มา

แข่งขนัเพ่ิมข้ึน 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน บริษทัประกอบธุรกิจท่ีสาํคญัคือการผลิตและขายกระเบ้ืองปูพ้ืนบุผนงั และกระเบ้ืองพอร์ชเลน 

ภายใตย้ีห่อ้ ดูราเกรส และเซอเกรส รายไดข้ายสินคา้หลกัในประเทศ ร้อยละ 87%  ส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ร้อยละ 7  และจาก

รายไดด้า้นอ่ืนๆ ร้อยละ 6 

รายไดห้ลกัของบริษทัสามารถแยกเป็นรายไดจ้ากกระเบ้ืองปูพ้ืนร้อยละ 49 กระเบ้ืองบุผนงัร้อยละ 18  กระเบ้ืองพอร์ชเลนร้อย

ละ 23  ดิน หิน แร่ ร้อยละ 3 และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยร้์อยละ 1 

 

 

2.ผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานปี 2562 ของบริษทั สหโมเสค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเปรียบเทียบกบัปี 2561 สาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย (ลา้นบาท) 2562 2561 
เพ่ิม(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 2,414  2,388  26  1  

ตน้ทุนขาย 1,871  1,887  (16) (1) 

กาํไรขั้นตน้ 543  500  42  8  

รายไดอ่ื้น 54  29  25  85  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 342  362  (20) (6) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 316  219  97  44  

ตน้ทุนทางการเงิน 37  41  (4) (9) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ (98) (92) (5) 6  

ภาษีเงินได ้ 4  2  2  69  

ส่วนแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ใหญ่ 
(69) (77) 8  (11) 

 

รายไดจ้ากการขายปี 2562 จาํนวน 2,414 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนส้ินปี 2561 จาํนวน 26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 ปริมาณการขาย

เพ่ิมข้ึน 3% ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลงเน่ืองจากมีการแข่งขนัดา้นราคาและมีการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศสูง โดย

สดัส่วนรายไดจ้ากการขายกระเบ้ืองกระเบ้ืองปูพ้ืน 54% กระเบ้ืองบุผนงั 13%  ในขณะท่ีกระเบ้ืองนาํเขา้เพ่ิมข้ึน 7 %  ในส่วนของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีทาํกิจการซ้ือมาขายไป 6 %  บริษทัยอ่ยท่ีทาํกิจการหินดิน แร่ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 4%  และรายไดจ้ากอสงัหาริมทรัพย ์2 %  
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 อยา่งไรก็ตามบริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑ ์รูปแบบการขายและการตลาดเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดเ้ม่ือเทียบกบัปริมาณสินคา้

นาํเขา้ท่ีมีมากข้ึน   อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จากการลดตน้ทุนและการบริหารตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพ รายไดอ่ื้น เพ่ิมข้ึน 25 

ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากการบวกกลบัดอ้ยค่าในสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง   ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายลดลง 20 ลา้นบาทจากค่าขนส่ง 

11 ลา้นบาทและค่าการตลาด 5 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 97 ลา้นบาท จากกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิมสิทธิ

ค่าชดเชยกรณีเกษียณอายจุาก 300 วนัเป็น 400 วนั สาํหรับพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 22  ลา้นบาท ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 54 ลา้นบาทและค่าใชจ่้ายปิดเตาเพ่ือควบคุมสินคา้คงคลงัจาํนวน 18 ลา้นบาท ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 2 ลา้นบาท ส่งผลใหข้าดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 69  ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจาํนวน 8 ลา้น

บาท   

 

 

3.การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 

   ฐานะทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

    งบการเงนิรวม หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ 31 ธ.ค 62 31 ธ.ค 61 เพ่ิม/(ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวยีน              1,338  1,418 (80) (6) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ              1,593  1,770 (176) (10) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน                 146              164  (18) (11) 

รวมสินทรัพย์              3,077  3,351 (274) (8) 

หนีสิ้น         

หน้ีสินหมุนเวยีน              1,166           1,569             (403)  (26) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน                 422  196 226  115  

รวมหนีสิ้น              1,588  1,765 (177) (10) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้                 837              837  (0) (0) 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่                 520              590  (70) (12) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 
                132              159  (27) (17) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น              1,489           1,586  (97) (6) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น              3,077           3,351  (274) (8) 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   มีจาํนวน 3,077 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 จาํนวน 

274 ลา้นบาท โดยมาจาก 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 11 ลา้นบาทจากการรับชาํระหน้ี   

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 2  ลา้นบาท  
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ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ ลดลง 50 ลา้นบาท   

-เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 57%   

-ลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 35% 

-ส่วนท่ีเกิน 3 เดือนถึง 1 ปี 8% 

บริษทัไดมี้การพิจารณาคุณภาพลูกหน้ีโดยมีการวเิคราะห์ลูกหน้ีแตล่ะรายในการใหเ้ครดิตเทอม พร้อมทั้งติดตามหน้ีคา้งอยา่ง

ใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอ มีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งนานของปี  2562 ไวเ้ป็นร้อยละ 2 ของยอดลูกหน้ี

การคา้  

นโยบายการใหสิ้นเช่ือสาํหรับลูกหน้ีการคา้กาํหนดดงัน้ี   

1. ความสามารถในการชาํระหน้ีค่าสินคา้ของร้านคา้   

2. ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารของร้านคา้   

3. ศกัยภาพการเจริญเติบโตของร้านคา้   

4. มีระบบบญัชีท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้  

5. มีระบบการจดัการบริหารดา้นคลงัสินคา้และจดัส่งท่ีดี  

6. มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง แขง็แรง และครอบคลุม 

สินคา้คงเหลือลดลง 39 ลา้นบาท จากความพยายามควบคุมสินคา้คงคลงั โดยมีการหยดุการผลิตบางขนาดท่ีมีการเคล่ือนไหว

ชา้ มีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือระบายสินคา้  

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 185 ลา้นบาท จากการตดัค่าเส่ือมราคา 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลง 3 ลา้นบาท 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 1,588 ลา้นบาท  ลดลง 177 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

10  มาจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 10 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้ลดลง 99 ลา้นบาทจากการควบคุมการซ้ือวตัถุดิบ   

หน้ีสินหมุนภายใตแ้ผนปรับโครงสร้างหน้ีลดลง 11 ลา้นบาทจากการจ่ายชาํระตามรอบชาํระ จ่ายชาํระหุน้กูค้งเหลือท่ีครบกาํหนดไถ่

ถอนจาํนวน 347 ลา้นบาทโดยการกูเ้งินระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 300 ลา้นบาทและใชเ้งินสาํรองบางส่วนของกิจการส่งผลให้

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ 268 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจากผลประโยชน์พนกังาน

เพ่ิมข้ึน 28 ลา้นบาทจากกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิมสิทธิค่าชดเชยกรณีเกษียณอายจุาก 300 วนัเป็น 400 วนั สาํหรับ

พนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง 9  ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยูท่ี่ 1.07 เท่า  

ส่วนของผูถื้อหุน้ ปี ณ ส้ินปี 2562 มีจาํนวน 1,489 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 97 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6 จากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลง 7 ลา้นบาท และจากผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประจาํปี  
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4.สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

 

สภาพคล่องของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 มีเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน จาํนวน 11 ลา้นบาท 

โดยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมาจากปี 2561 จาํนวน 39 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดสุทธิปลายงวดลดลงเท่ากบั 50 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

รายละเอียดเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดงัน้ี 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 189  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (30) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (149) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 11  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 39  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 50  

    

 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการดาํเนินงานมีจาํนวน 189 ลา้นบาท  มาจากการจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 37 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และ

ลูกหน้ีอ่ืนลดลง 51 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 47 ลา้นบาท เจา้หน้ีลดลงจาํนวน 95 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย จาํนวน 

213 ลา้นบาท ปรับปรุงหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนตามกฎหมายชดเชยแรงงานจาํนวน 37 ลา้นบาท มีดอกเบ้ียรับ 12 ลา้นบาท 

เงินสดจ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 10 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิท่ีไดใ้ชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน มีจาํนวน 30 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุน จาํนวน 2 ลา้นบาท และเป็น

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรเก่าท่ีไม่ไดใ้ชง้านจาํนวน 6 ลา้นบาท เป็นเงินจ่ายลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 30 ลา้นบาท

เพ่ือทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีชาํรุดและใชม้าเป็นเวลานานและยานพาหนะจาํนวน 4 ลา้นบาท 

 

 เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 149 ลา้นบาท เกิดจากจ่ายเงินเพ่ือไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดจาํนวน 348 ลา้น

บาท คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 67 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลจาํนวน 2 ลา้นบาท จ่ายชาํระค่าดอกเบ้ียจาํนวน 42 ลา้นบาทและมีการกูจ้าก

สถาบนัการเงินจาํนวน 312 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 



 อตัราส่วนทางการเงนิและกาํไรต่อหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประสบปัญหาผดินดัการชาํหน้ีกบัสถาบนัการเงินทาํใหต้อ้งจดัประเภทหน้ีสินไม่หมุนเวยีนมา

เป็นหน้ีสินหมุนเวยีนทั้งหมด ส่งผลใหอ้ตัราส่วนต่างๆลดลงอยา่งมาก ซ่ึงอยูร่ะหวา่งเจรจาเพ่ือปรับวงเงินการจ่ายชาํระใหส้อดคลอ้งกบั

กระแสเงินสดท่ีบริษทัยอ่ยสามารถชาํระได ้  

อตัราส่วนสภาพคล่อง ปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 อยูท่ี่ 1.15 เท่า และ 0.90 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน อตัราสภาพคล่องหมุน

เร็ว อยูท่ี่ 0.53 เท่า และ 0.42 เท่า 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีลดลงจาก 83 วนั เป็น 80 วนัจากการควบคุมหน้ี  

การหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือลดลง 144 วนัเป็น 141 วนั จากการควบคุมสินคา้คงคลงั โดยกาํหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการ

ทาํงานและมีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือระบายสินคา้ 

 

                อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ปี 2562 เปรียบเทียบกบัปีก่อนไม่เปล่ียนแปลง อยูท่ี่ 1.07  เท่า และ 1.11 เท่า  

 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

อตัรากาํไรขั้นตน้ปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 22 จากร้อยละ 21 จากการจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

 เน่ืองจากปี 2562 ผลการดาํเนินงานของบริษทัประสบผลขาดทุนทาํใหอ้ตัราส่วนผลตอบแทนติดลบ เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ี

ขาดทุน 0.08 บาทต่อหุน้ จากขาดทุน 0.09 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนทางการเงินและกาํไรตอ่หุน้ หน่วย 2562 2561 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.15 0.90 3.63 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.53 0.42 1.77 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ วนั 80 83 80 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ วนั 141 144 133 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี วนั 53 63 60 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ         

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่า 1.07 1.11 1.11 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร         

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 22.49% 20.96% 22.20% 

อตัรากาํไรสุทธิ % -3.87% -3.77% -1.21% 

อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์ % -3.04% -2.68% -0.88% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % -6.28% -5.67% -1.87% 

กาํไรต่อหุ้น         

กาํไรต่อหุน้ บาท/หุน้ -         0.08  -         0.09  -         0.03  
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 5.ภาระผูกพนัละหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ภาระผกูพนัละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นมีภาระตามสญัญาเช่าดาํเนินงานตั้งแต่ 1-5 ปี จาํนวน 50 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสญัญาเช่าปกติในการดาํเนินงาน 

 

 

6.ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ปี 2563 เป็นอีกปีท่ีคาดวา่บริษทัจะไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

      การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ยกระดบัใหเ้ป็น “ภาวะการระบาดใหญ่

ทัว่โลก (Pandemic)” ซ่ึงจะมีผลกระทบในวงกวา้งทัว่โลก ทาํใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ หยดุชะงกั การแพร่ระบาดท่ีขยายวงกวา้ง

ข้ึนเร่ือยๆ มีผลกระทบผา่นห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด และกระทบทุกประเทศในโลกอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน  ความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ี

สูงและจะกินเวลานบัปี 

          ท่ีผา่นมา ก่อนมีปัญหา  COVID -19  แพร่กระจายไปทัว่โลก  เรามีปัญหาเศรษฐกิจอยูแ่ลว้ ปี 2563  เป็นปีท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ นกั

ธุรกิจและผูค้นโดยทัว่ไป ไม่ไดม้องวา่ดี จากความต่อเน่ืองของปัญหาเศรษฐกิจในปี 2562  สงครามการคา้โลก  เงินบาทแขง็  ส่งออก

ลดลง  การลงทุนเอกชนลดลง  หน้ีสินครัวเรือนสูง  ภยัแลง้  งบประมาณแผน่ดินล่าชา้  เหล่าน้ีจึงจะมีผลต่อทุกบริษทั หน่วยงาน 

ประชาชน และแน่นอนต่อบริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่ิงท่ีบริษทัฯทาํไดคื้อการท่ีบริษทัฯตอ้ง

กลบัมาเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกขบวนการทาํงานของบริษทัฯยิง่ข้ึนไปอีก อนัมีผลต่อการลดตน้ทุน การดูแลการหมุนเวยีนเงิน

สดอยา่งใกลชิ้ด ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ เหล่าน้ีท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ กา้วพน้ช่วงเวลาท่ีลาํบากน้ีได ้
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8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2562  คือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 แห่งบริษัท 

กรินทร์ ออดิท จาํกดั โดยไดรั้บค่าตอบแทนดงัน้ี 

ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee): 1,814,000 บาท 

ข. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee): ไม่มี  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ

บญัชีสงักดั 

 

 

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1 ) ของ

บริษัททีแ่สดงไว้ใน www.set.or.th หรือ เวบ็ไซต์ของบริษัท  www.umi-tiles.com
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมาย

เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั 

สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ีขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมสําหรับงวดปัจจุบันขา้พเจ้าไดน้ําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 กลุ่มบริษทัอาจมีความเส่ียงการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เหตจุากผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนอยา่ง

ต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ย การทดสอบการดอ้ยค่าน้ีมีนยัสําคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- สอบทานรายงานตามท่ีปรากฎในเล่มประเมิน และสุ่มรายการเพ่ือเขา้สงัเกตการณ์สินทรัพยน์ั้น  

- ประเมินสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวิธีการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ

ของผูเ้ช่ียวชาญ 

- สอบทานประมาณการมูลค่าการใช ้โดยใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการรายไดใ้น

อนาคต ตลอดจนรวมถึงขอ้มูลทางดา้นค่าใชจ่้าย 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนของบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.2 บริษทัอาจมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เหตุจากผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุน

อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ย ประกอบกบัความเก่ียวเน่ืองจากความเส่ียงในเร่ืองของการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นบริษทัยอ่ย หากบริษทั

ยอ่ยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จะส่งผลกระทบต่อดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติมอีกดว้ย 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- เปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนกบัเงินลงทุน ณ วนัส้ินรอบบัญชี ตามวิธีมูลค่าตามบญัชีหลงัจากการปรับปรุง 

(Adjusted Net Book Value) หรือวธีิมูลค่าปัจจุบนัคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

- สอบทานสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินและวธีิการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถทางวชิาชีพ

ของผูเ้ช่ียวชาญ และ 

- ทดสอบการคาํนวณเพ่ือพิจารณามูลค่าการบนัทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
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สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 กลุ่มบริษทัยงัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีบางส่วนท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี เน่ืองจากการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของโอกาสในการนาํไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นข้ึนอยู่

กบัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีและความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 

- พิจารณาการประเมินของผูบ้ริหารถึงความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับเพ่ือท่ีจะบันทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยไดพิ้จารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจดัทาํ

ประมาณการของผูบ้ริหาร 

- ทดสอบความน่าเช่ือถือของการคาํนวณและเปรียบเทียบกบังบประมาณล่าสุดท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั และ 

- สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัสมมติฐานสาํคญัเร่ืองการประมาณการอตัราการเจริญเติบโตระยะยาวโดยเปรียบเทียบ

กบัผลการดาํเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโนม้ของอุตสาหกรรม  

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 บริษทัอาจมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ เหตุเน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัมีความเส่ียงต่อความลา้สมยั 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบและจดัประเภทอายขุองสินคา้คงเหลือตามท่ีปรากฏในรายงานของสินคา้คงเหลือและทดสอบ

การคาํนวณการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 

- ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการสอบทานประมาณการ การพิจารณาค่าเผื่อดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ โดยบริษทัได้

ใชข้อ้มูลการขายเฉล่ียยอ้นหลงัเป็นเกณฑใ์นการสอบทานการตั้งประมาณการดงักล่าว 

- อีกทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการเปรียบเทียบมูลค่าตามราคาทุนกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บสุทธิ ซ่ึงคาํนวณจากราคาขาย

สินคา้ภายหลงัส้ินปี 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ) และบริษทัยอ่ย วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกบัขา้พเจา้ โดยไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญั

กบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ

ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและไดห้ลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระสําคญัขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

ใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ

ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ี

ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวด

ปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ือง

ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

 

 

 

 

 

นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 

 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 
 

71 

 



งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย ์
 

 
 
 
 
 

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 49,804,251              39,042,846              20,558,873              13,300,791               

เงินลงทุนชั่วคราว 6 22,253,405              20,580,849              -                        -                         

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 7 , 30.1.1 531,544,409            581,275,050            466,259,803            529,755,438             

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 30.1.3 -                        -                        60,043,010              57,043,010               

สินค้าคงเหลือ 8 725,201,091            764,297,971            491,773,732            520,894,104             

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 30.1.2 -                        -                        -                        1,232,011                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,250,845               12,337,079              4,936,912               4,889,618                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,338,054,001         1,417,533,795         1,043,572,330         1,127,114,972          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 28 6,632,450               6,795,500               6,632,450               6,795,500                

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.1 -                        -                        -                        -                         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9.2 -                        -                        247,124,388            310,470,865             

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9.3 2,000,000               2,000,000               2,000,000               2,000,000                

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 30.1.4 -                        -                        49,102,081              49,102,081               

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10 40,713,257              41,569,351              824,277                  824,277                   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,593,252,596         1,769,531,106         716,469,286            792,836,800             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 27,228,946              34,713,351              22,064,686              27,661,728               

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 2,985,750               2,985,750               23,862,401              8,385,192                

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 30.1.2 -                        -                        -                        -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

- เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 14 37,640,238              46,061,605              -                        -                         

- สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 15 -                        -                        -                        -                         

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 16 28,553,651              29,491,806              5,628,200               5,628,200                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,739,006,888         1,933,148,469         1,073,707,769         1,203,704,643          

รวมสินทรัพย์ 3,077,060,889         3,350,682,264         2,117,280,099         2,330,819,615          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หนีสิ้น 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 94,007,369              103,527,474            94,007,369              101,364,631             

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 18 271,578,360            370,376,264            196,691,552            284,188,047             

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

- หุ้นกู้ 19 -                        346,808,627            -                        346,808,627             

- หนี้สินภายใต้แผนปรับโครงสร้างหนี้ 20 723,531,142            734,602,022            -                        -                         

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 21 60,537,749              683,257                  59,820,000              -                         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,354,755               2,800,168               -                        -                         

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 22 4,502,484               6,587,272               3,609,184               6,021,732                

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,918,395               -                        -                        -                         

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 3,076,004               2,819,604               1,926,794               2,569,157                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,499,186               481,152                  -                        -                         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,166,005,444         1,568,685,840         356,054,899            740,952,194             

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว

- หุ้นกู้ 19 -                        -                        -                        -                         

- หนี้สินภายใต้แผนปรับโครงสร้างหนี้ 20 -                        -                        -                        -                         

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 21 208,856,427            779,176                  208,795,000            -                         

- เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30.1.6 16,090,000              19,290,000              -                        -                         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 79,127,538              84,672,058              -                        -                         

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 22 106,344,448            78,681,361              89,907,939              66,318,660               

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,425,851               2,545,018               -                        1,716,177                

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 10,217,282              10,319,532              -                        -                         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 422,061,546            196,287,145            298,702,939            68,034,837               

รวมหนี้สิน 1,588,066,990         1,764,972,985         654,757,838            808,987,031             

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 836,504,795 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 836,504,795            836,504,795            836,504,795            836,504,795             

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 836,504,741 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 836,504,741            836,504,741            836,504,741            836,504,741             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 15,500,685              15,500,685              15,500,685              15,500,685               

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 24 83,650,474              83,650,474              83,650,474              83,650,474               

ที่ยังไม่ได้จัดสรร 242,953,857            313,999,568            363,544,439            422,691,712             

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 177,897,840            176,667,637            163,321,922            163,484,972             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,356,507,597         1,426,323,105         1,462,522,261         1,521,832,584          

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 132,486,302            159,386,174            -                        -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,488,993,899         1,585,709,279         1,462,522,261         1,521,832,584          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,077,060,889         3,350,682,264         2,117,280,099         2,330,819,615          

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขาย 30.2 2,413,888,164       2,387,874,844       1,950,653,165       1,942,724,978       

ต้นทุนขาย 30.2 (1,871,006,254)      (1,887,439,577)      (1,547,631,327)      (1,593,951,253)      

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 542,881,910          500,435,267          403,021,838          348,773,725          

รายได้อื่น 30.2 54,244,683            29,320,508            28,243,127            54,036,731            

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (341,738,527)         (362,095,504)         (274,538,558)         (290,030,591)         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 30.2 (286,478,664)         (192,393,538)         (180,263,293)         (95,902,416)           

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (29,523,640)           (26,970,640)           (29,523,640)           (26,970,640)           

รวมรายได้อื่นและค่าใช้จ่าย (603,496,148)         (552,139,174)         (456,082,364)         (358,866,916)         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (60,614,238)           (51,703,907)           (53,060,526)           (10,093,191)           

ต้นทุนทางการเงิน 30.2 (37,064,643)           (40,694,283)           (21,563,956)           (28,071,343)           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (97,678,881)           (92,398,190)           (74,624,482)           (38,164,534)           

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 27 4,163,448              2,469,512              15,477,209            (3,354,764)             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (93,515,433)           (89,928,678)           (59,147,273)           (41,519,298)           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (158,130)                (4,761,650)             (163,050)                (4,709,500)             

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ 22 (3,554,541)             -                         -                         -                         

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 2,089,824              68,983,536            -                         56,344,640            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (95,138,280)           (25,706,792)           (59,310,323)           10,115,842            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (68,679,098)           (77,100,741)           (59,147,273)           (41,519,298)           

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (24,836,335)           (12,827,937)           -                         -                         

(93,515,433)           (89,928,678)           (59,147,273)           (41,519,298)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (69,805,558)           (17,035,540)           (59,310,323)           10,115,842            

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (25,332,722)           (8,671,252)             -                         -                         

(95,138,280)           (25,706,792)           (59,310,323)           10,115,842            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

            กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น ) 29 (0.082)                    (0.092)                    (0.071)                    (0.050)                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 836,504,741          836,504,741          836,504,741          836,504,741          

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท)

จัดสรรแล้ว - สํารอง

ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงประมาณ

การของนักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาทรัพย์สิน

ส่วนเกินจากการ

เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน

รวมองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  391,100,309                -                            113,988,734                5,084,547                   (2,471,845)                  116,601,436                1,443,357,645             169,634,526                1,612,992,171         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            (77,100,741)                -                            64,759,647                  -                            (4,693,446)                  60,066,201                  (17,034,540)                (8,671,252)                  (25,705,792)            

เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 23 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,577,100)                  (1,577,100)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  313,999,568                -                            178,748,381                5,084,547                   (7,165,291)                  176,667,637                1,426,323,105             159,386,174                1,585,709,279         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            (68,679,098)                (2,366,613)                  1,391,404                   -                            (161,201)                     (1,136,410)                  (69,815,508)                (25,322,772)                (95,138,280)            

โอนเข้ากําไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                            -                            (2,366,613)                  2,366,613                   -                            -                            -                            2,366,613                   -                            -                            -                        

เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 23 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,577,100)                  (1,577,100)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 836,504,741                15,500,685                  83,650,474                  242,953,857                -                            180,139,785                5,084,547                   (7,326,492)                  177,897,840                1,356,507,597             132,486,302                1,488,993,899         

กําไรสะสม

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ

ชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อํานาจควบคุม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่

76 

 



 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 836,504,741               15,500,685                 83,650,474                  464,211,010               -                              (2,138,902)                  113,988,734               111,849,832               1,511,716,742            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                              -                              -                              (41,519,298)                -                              (4,709,500)                  56,344,640                 51,635,140                 10,115,842                 

836,504,741               15,500,685                 83,650,474                  422,691,712               -                              (6,848,402)                  170,333,374               163,484,972               1,521,832,584            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                              -                              -                              (59,147,273)                -                              (163,050)                     -                              (163,050)                     (59,310,323)                

836,504,741               15,500,685                 83,650,474                  363,544,439               -                              (7,011,452)                  170,333,374               163,321,922               1,462,522,261            

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงประมาณ

การของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวมองค์ประกอบอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จัดสรรแล้ว - สํารอง

ตามกฎหมาย

ส่วนเกินจากการตีราคา

 ทรัพย์สิน

กําไรสะสม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ

ชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวมยังไม่ได้จัดสรร
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งบกระแสเงนิสด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี (97,678,881)         (92,398,190)         (74,624,482)         (38,164,534)         

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 37,064,643           40,579,000           21,563,956           28,071,343

การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 50,433,394           (78,210,949)         63,754,386           (87,965,442)         

การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 47,061,974           (38,106,675)         36,404,610           (33,607,491)         

การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (6,846,981)           (5,887,392)           (47,296)                (4,681,764)           

การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (94,566,950)         94,850,128           (83,189,121)         100,968,120

การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,915,785             (915,208)              -                       (1,422,967)           

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย 10 , 11 , 12 , 14 213,150,643         214,852,052         91,557,409           107,780,715

การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ ) 9.2 , 11 9,573,630             (28,819,098)         63,346,477           (7,964,383)           

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ ) 37,492,197           9,951,371             30,245,916           8,667,535

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,446)                  (41,996)                (82,506)                (146,169)              

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 6 (4,920)                  288,049                -                       275,339                

การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ ) 7 (910,083)              (1,758,052)           147,075                456,004

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ ) 8 (7,965,093)           1,233,800             (7,284,237)           (1,373,317)           

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11 134,491                (485,112)              137,947                (17,011,489)         

การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม (907,478)              (11,632,711)         (8,150,996)           (7,656,260)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 187,943,925         103,499,017         133,779,138         46,225,240           

ดอกเบี้ยรับ 907,478                11,632,712           8,782,896             7,133,360             

ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) 10,367,310           560,563                (1,577,467)           (1,190,608)           

 เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดําเนินงาน - ประมาณการ

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 22 (10,550,045)         (16,834,154)         (9,069,185)           (14,946,232)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดําเนินงาน 188,668,668         98,858,138           131,915,382         37,221,760           

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น -                       101,629,132         -                       99,985,090           

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น (1,706,472)           (20,365,595)         -                       (20,000,000)         

เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,031,142             3,537,816             6,027,684             2,160,000             

เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,411,087)         (20,102,604)         (14,650,483)         (13,086,000)         

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,108,000)           (32,764,618)         (1,108,000)           (26,396,702)

รับเงินปันผล -                       -                       522,900                522,900                

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                       -                       (5,000,000)           (12,000,000)         

เงินสดรับชําระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน -                       -                       2,000,000             5,000,000             

เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน -                       -                       1,232,011             2,693,652             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน (29,194,417)         31,934,131           (10,975,888)         38,878,940           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 312,162,949         -                       312,162,949         -                       

เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะสั้น (67,330,818)         (119,241,094)       (50,213,838)         (87,102,711)         

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (347,500,000)       -                       (347,500,000)       -                       

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน (3,195,207)           (3,928,327)           (2,358,540)           (3,841,453)           

เงินปันผลจ่าย (1,577,100)           (1,577,100)           -                       -                       

ดอกเบี้ยจ่าย (41,272,670)         (42,160,698)         (25,771,983)         (29,653,041)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน (148,712,846)       (166,907,219)       (113,681,412)       (120,597,205)       

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 10,761,405           (36,114,950)         7,258,082             (44,496,505)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 39,042,846           75,157,796           13,300,791           57,797,296           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 49,804,251           39,042,846           20,558,873           13,300,791           

 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

1.

ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

2. ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยหนึ่งแห่งได้ซื้อยานพาหนะจํานวน 1 คัน โดยการทําสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 2.33 ล้านบาท

3. ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีการประเมินที่ดินบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จํานวน 15.80 ล้านบาท

4. ในระหว่างปี 2561 บริษัทขายเครื่องจักร 3 เครื่องจากบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน  45.89 ล้านบาท (ยอดก่อนภาษีขาย ) โดยยังไม่มีการรับชําระเงิน 

(แสดงไว้เป็นลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น )

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นในตั�วสัญญาใช้เงิน

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

80 

 



 
 
 
 

81 

 
 

1. เร่ืองทัว่ไป 

1.1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2537 โดยมีส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 65 
อาคารช านาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ส่วนสาขามี 2 แห่ง ดงัน้ี 

- สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54/1 ถนนสุวรรณศร ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54 หมู่ 1 ต  าบลไผต่  ่า อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

1.2 บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองบุผนงั 

2. หลกัเกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
ส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึง
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทั 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุท ธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับ
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญา
เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 29.55 ลา้น

บาท และเฉพาะของบริษทัประมาณ  18.42 ลา้นบาท และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้ งส้ิน

ประมาณ 29.55 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัประมาณ 18.42 ลา้นบาท 

2.3 หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

     อตัราส่วนของการถือหุน้ 

     (ร้อยละของจ านวนหุน้จดทะเบียน) 

 

ประเภทกิจการ 

 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

 ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 

   ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

การถือหุ้นทางตรง :        

บริษทั เซอมาส จ ากดั จ าหน่ายแร่และดิน  กรุงเทพฯ  24.90  24.90 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั คา้อสังหาริมทรัพย ์  กรุงเทพฯ  37.57  37.57 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั จ าหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค  กรุงเทพฯ  49.00  49.00 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั  

(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย                                              

     กระเบ้ือง  สระบุรี  66.58  66.58 
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รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และรายไดร้วมของบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คิดเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปไดด้งัน้ี : 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย  รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสินทรัพยร์วม  คิดเป็นอตัราร้อยละในรายไดร้วม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 
 

2561  2562  2561 

บริษทั เซอมาส จ ากดั 2.45 
 

2.32  3.67  3.75 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 2.46  2.44  1.68  1.59 

บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั 1.99  1.69  5.58  4.28 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 33.28  33.91  24.74  23.99 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในระหวา่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เซอมาส 
จ ากดั 75.10 75.10 47.21 44.35 2.77 5.74 1.58 1.58 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ 
พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 62.43 62.43 28.07 24.93 3.14 1.28 - - 

บริษทั ร่วมพฒัน์
เซรามิค จ ากดั 51.00 51.00 8.87 7.79 1.08 (3.45) - - 

บริษทั ที.ที. เซรามิค 
จ ากดั (มหาชน) 33.42 33.42 48.34 82.32 17.85 (16.40) - - 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซอมาส จ ากดั  บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั 
(มหาชน) 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                 

สินทรัพยห์มุนเวียน 54.87  57.94  34.19  38.72  58.59  54.26  310.18  300.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 20.31  19.82  41.20  43.04  2.37  2.47  711.45  835.51 
หน้ีสินหมุนเวียน 9.11  14.66  1.74  5.40  44.05  41.90  904.99  913.84 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2.88  1.50  27.65  35.40  2.00  2.03  80.53  81.50 
ส่วนของเจา้ของถือโดยบริษทั 63.19  61.60  46.00  40.96  14.91  12.80  36.11  141.03 
                

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ                
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม                
รายไดร้วม 90.71  90.57  41.49  38.48  137.94  103.48  611.30  579.79 
ค่าใชจ่้ายรวม (87.02)  (82.93)  (36.46)  (36.43)  (135.82)  (110.24)  (712.67)  (605.07) 

ก าไรส าหรับปี 3.69  7.64  5.03  2.05  2.12  (6.76)  (101.37)  (25.28) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เซอมาส จ ากดั  บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั 

 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั 
(มหาชน) 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

งบกระแสเงนิสดแบบย่อ                
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1.58)  (1.58)  -  -  -  -  -  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 17.89  2.29  4.17  10.62  0.84  (0.38)  37.63  44.38 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (6.11)  (0.43)  (0.35)  (0.81)  (0.01)  1.58  (12.57)  (2.00) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2.58)  (1.86)  (6.44)  (6.83)  4.98  1.98  (33.96)  (40.16) 

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 9.20  -  (2.62)  2.98  5.81  3.18  (8.90)  2.22 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

3.1 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัในการจดัท างบการเงินดงัน้ี  

การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการใหบ้ริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตาม
สดัส่วนให้กบัสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการให้บริการท่ีรวมอยูใ่นสัญญาโดยให้มีความสัมพนัธ์กบัราคา
ขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญค านวณจากร้อยละของ
ลูกหน้ี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู่ ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตดัเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือสามารถ
ระบุได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัและบริษทัย ่อยตั้งค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร  

การตีราคาสินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดเ้ป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งตีราคาสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ในราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือค านวณตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงตีราคาอาคารชุดส านักงานเพ่ือขายคงเหลือในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากว่า 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกท่ีดินในราคาที่ตีใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นใน   
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์บนัทึกในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 15-20 ปี 
ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 5-20 ปี  
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

บริษทัเลือกวธีิราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่  

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตั้งพกัโดยถือเกณฑป์ระโยชน์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บและตดัจ าหน่ายภายใน 1-5  ปี โดยวธีิเสน้ตรง  
ประทานบตัร แสดงในราคาทุนหลงัจากตดัจ าหน่ายตามอายุของประทานบตัร 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนต่าง ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน โดยท่ีการ
ประเมินจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการ
ดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชี"รายไดอ่ื้น" 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อย บนัทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอด
คงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 
ก าไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา  ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของปี 
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เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวธีิราคาทุน (Cost Method) และ
ปรับลดดว้ยคา่เผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบ
ก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนผลต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าว
แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจ าหน่ายในระหว่างปี ค  านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

การบนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้ืมจะตั้งเป็นราคาทุนของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จะตอ้ง
อาศยัระยะเวลาช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้าน การตั้งตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะ
หยุดเม่ือสินทรัพยน์ั้น พร้อมท่ีจะมาใชต้ามวตัถุประสงค์ 

ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกบริษทัและบริษทัยอ่ยเลือก
รับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบั
ก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษทัและบริษทัย่อยอีกส่ีแห่ง ค านวณจากก าไรสุทธิส าหรับปีปรับปรุงด้วยรายการท่ี
ก าหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากรไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20 ของก าไร
สุทธิก่อนภาษีเงินได ้

สัญญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นใหก้บับริษทั และบริษทัมีความตั้งใจ
ท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบก าหนดของสัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสญัญาเช่าการเงิน  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนัส าหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดย
ไม่รวมจ านวนดอกเบ้ีย คา่ใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดปีปัจจุบนัตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยที์่เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่า ไดจ้ดัประเภทเป็นการเช่า
ด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายภายใตก้ารเช่าด าเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบภายใตอ้ายุสัญญาเช่า 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
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หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
เหล่านั้น 

 ขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
เศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงก่อให ้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ด าเนินงานภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 

 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัและแบ่งเป็นการขายในประเทศและขาย
ต่างประเทศ 

การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ 
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนที่ใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ีการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดป้ัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูล
ใหม่ๆอาจจะท าให้ บริษทัเปลี่ยนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู ่ การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

4. การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าด าเนินงาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่ายานพาหนะ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาและประเมินขอบเขตของความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้พบวา่ ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดเป็นของผูใ้หเ้ช่า สญัญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้ 
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั 
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายลูุกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม 
การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมี
สาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

ค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของ
อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลง 
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การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัและบริษทั
ยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ าหน่ายโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี  

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการด าเนินงานของบริษทั  บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน
ปรับหลกัเกณฑ์เร่ืองนโยบายการด้อยค่าของสินคา้คงเหลือ ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าสินคา้ท่ีคาดว่าจะได ้    
รับคืน รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี 

ผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุ 22 อตัราการคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินสดในมือ  71,435  65,353  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 24,083,924  11,758,639  10,364,760  11,100,200 
เงินฝากออมทรัพย ์ 24,421,491  26,556,755  8,966,713  1,538,492 
เช็คท่ีครบก าหนดแต่ยงัไม่น าไปข้ึนเงิน 1,227,401  662,099  1,227,400  662,099 
รวม  49,804,251  39,042,846  20,558,873  13,300,791 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินฝากประจ า  

(ครบก าหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี) 
 

22,253,405  20,580,849  -  - 
รวม  22,253,405  20,580,849  -  - 

ในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัว่คราวมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

ยอดตน้ปี 20,580,849  102,005,067  -  80,260,429 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  1,667,636  20,492,963  -  20,000,000 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - (101,629,132)  -  (99,985,090) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 4,920  (288,049)  -  (275,339) 
 ยอดปลายปี 22,253,405  20,580,849  -  - 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหน่ึงแห่ง มีราคาทุนจ านวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาดจ านวน 
0.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีราคาทุนจ านวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาดจ านวน 0.00 ลา้นบาท) 

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,705  582,792  28,707,477  34,348,875 

- กิจการอ่ืน 524,781,591  581,616,794  429,663,950  478,449,083 
รวมลูกหน้ีการคา้ 524,882,296  582,199,586  458,371,427  512,797,958 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 503,913,368  560,320,575  448,928,608  503,502,214 
ลูกหน้ีอ่ืน 28,696,986  22,020,420  18,397,140  27,319,169 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,065,945)  (1,065,945)  (1,065,945)  (1,065,945) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 27,631,041  20,954,475  17,331,195  26,253,224 
รวมลูกหน้ีการคา้และ 
 

       
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 531,544,409  581,275,050  466,259,803  529,755,438 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 100,705  582,792  6,562,527  11,374,179 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน -  -  8,301,322  8,149,274 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  10,468,478  14,825,422 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  3,375,150  - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  -  - 

 รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,705  582,792  28,707,477  34,348,875 
 
กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 300,480,689  311,176,868  267,248,424  267,878,421 
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 184,245,178  212,578,208  148,410,104  175,227,200 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 9,392,226  32,489,389  2,987,234  24,289,438 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 7,593,917  3,223,125  388,666  1,642,319 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 23,069,581  22,149,204  10,629,522  9,411,705 

 รวมกิจการอ่ืน 524,781,591  581,616,794  429,663,950  478,449,083 
รวมลูกหน้ีการคา้ 524,882,296  582,199,586  458,371,427  512,797,958 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมา (21,879,011)  (23,637,063)  (9,295,744)  (8,839,740) 
เพ่ิมข้ึน (147,075)  (1,456,216)  (147,075)  (456,004) 
ลดลง 1,057,158  3,214,268  -  - 

ยอดคงเหลือ (20,968,928)  (21,879,011)  (9,442,819)  (9,295,744) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 1.06 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บช าระหน้ี
จากลูกหน้ีดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 3.21 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีดงักล่าว) 

8. สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
 สินคา้ส าเร็จรูป 654,764,087  687,437,609  439,671,122  464,558,763 
 สินคา้ระหวา่งผลิต 4,354,778  4,064,052  112,640  336,963 

 วตัถุดิบ 34,518,421  28,997,032  17,774,761  19,447,774 
 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 31,666,669  36,713,812  17,167,933  22,218,077 

 วตัถุดิบระหว่างทาง 4,607,535  16,523,739  4,607,535  5,950,985 
 อ่ืนๆ 17,061,421  20,298,640  16,888,965  20,115,003 
 รวม 746,972,911  794,034,884  496,222,956  532,627,565 
 หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า        

 สินคา้คงเหลือ (21,771,820)  (29,736,913)  (4,449,224)  (11,733,461) 

 สุทธิ 725,201,091  764,297,971  491,773,732  520,894,104 
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมา (29,736,913)  (28,503,113)  (11,733,461)  (13,106,778) 
เพ่ิมข้ึน (5,311,973)  (5,608,359)  -  - 
ลดลง 13,277,066  4,374,559  7,284,237  1,373,317 

ยอดคงเหลือ (21,771,820)  (29,736,913)  (4,449,224)  (11,733,461) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัโอนกลบัค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่สินคา้จ านวน 13.28 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ านวน 7.28 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการขายสินคา้ดงักล่าว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัโอนกลบัค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้จ านวน 4.38 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.37 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการ
ขายสินคา้ดงักล่าว) 

อสังหาริมทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัไดรั้บโอนห้องชุด จ านวน 8 ห้อง เพ่ือเป็นการช าระค่าขายสินคา้กระเบ้ืองแทนการช าระ
ด้วยเงินสด ในมูลค่า 20.12 ลา้นบาท โดยซ้ือจากบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ถือไวเ้พ่ือขายให้แก่พนักงานและ
กรรมการโดยไม่คิดก าไรส่วนเพ่ิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหอ้งชุดคงเหลือ จ านวน 6 หอ้ง ในมูลค่า 16.89 ลา้นบาท และจ านวน 8 หอ้ง ใน
มูลค่า 20.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดจ้ าหน่ายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง ให้แก่ บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งในมูลค่าห้องละ 1.65 และ 1.60 ลา้น
บาท ตามล าดบัและมีขาดทุนหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 0.11 และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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9. เงินลงทุน  
        ประกอบดว้ย 

9.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

        (หน่วย :  บาท) 

        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         วธีิราคาทุน   วธีิส่วนไดเ้สีย  

       สัดส่วน  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ทุนช าระแลว้  เงินลงทุน  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด    

 
  

 
 

    

บริษทั เทคโนเซอ เอส อาร์ 
แอล จ ากดั * 

จดัหาวตัถุดิบ  20,000,000 
(ลีย)์ 

 45.00%  
192,600 

 
192,600 

 
192,600  192,600 

บริษทั ดูราเกรส จ ากดั ขายสินคา้อุปโภค 
และบริโภค 

 
25,000,000 
(บาท) 

 
40.00% 

 
10,000,000 

 
10,000,000 

 

10,000,000  10,000,000 

รวม       10,192,600  10,192,600  10,192,600  10,192,600 

   หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (10,192,600)  (10,192,600)  (10,192,600)  (10,192,600) 

สุทธิ       -  -  - 
 

- 

* ปัจจุบนัหยุดด าเนินงานเพื่อรอการช าระบญัชี 

9.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 
             

(หน่วย : บาท) 
           งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

        วิธีราคาทุน   รับเงินปันผล  

 ทุนช าระแลว้ (พนับาท)  สัดส่วนเงินลงทุน   
 

ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
บริษทัยอ่ย                   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย   
     กระเบ้ือง 

 600,809 
 

600,809  66.58% 66.58% 
 

ผูถ้ือหุน้และ      
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

400,000,000  400,000,000  -  - 

บริษทั เซอมาส จ ากดั           ขายแร่และดิน  21,000 21,000  24.90% 24.90% 
 

   ผูถ้ือหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

4,728,000  4,728,000  522,900  522,900 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ         
      พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

คา้อสังหาริมทรัพย ์     150,000 150,000  37.57% 37.57%     ผูถ้ือหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั 

 56,350,000  56,350,000  -  - 

บริษทั ร่วมพฒัน์ 
      เซรามิค จ ากดั 

ตวัแทนจ าหน่ายคา้ 
กระเบ้ืองเซรามิค 

20,000 20,000  49.00% 49.00% 
 

   ผูถ้ือหุน้และ 
   ผูบ้ริหารร่วมกนั  

9,800,000  9,800,000  -  - 

รวม   
        

470,878,000  470,878,000 
 

522,900 
 

522,900 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
        

(223,753,612)  (160,407,135) 
 

- 
 

- 

สุทธิ   
        

247,124,388  310,470,865 
 

522,900 
 

522,900 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั ที.ที.เซรามิค 
จ ากดั (มหาชน) คืนจาก บริษทั โรแยล ซีรามิค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.58 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 29 ลา้นบาท ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้คืนดงักล่าวแลว้ (ตามหมายเหตุ 35) 
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ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดพิ้จารณาดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งปี ซ่ึงเกิดการดอ้ยค่าในเคร่ืองจกัร ประกอบกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวประสบผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเม่ือค านวณตามสัดส่วนเกิดการดอ้ยค่า เป็นจ านวนเงิน 63.34 
ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อย ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นใหม่ ท าให้บริษทัโอนกลบัดอ้ย
ค่าเงินลงทุนสุทธิจากตั้งเพ่ิมในระหว่างปีเป็นจ านวน 9.02 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้ันทึกอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ทั้ ง
จ านวน และพิจารณาดอ้ยค่าเงินลงทุนของบริษทั ร่วมพฒัน์ จ ากดั เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวประสบผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง จึงท าใหมู้ลค่าท่ีจะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าท่ีลงทุนจ านวน 1.06 ลา้นบาท 

9.3 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
        (หน่วย : บาท) 

    ทุนช าระแลว้  สดัส่วน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  (พนับาท)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  

        ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

        ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

บริษทัอ่ืน           
บริษทั เซิฟไดนามิค  
จ ากดั  อุปกรณ์กีฬาทางน ้า  14,000  14.28%  2,000,000  2,000,000 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงตามราคาทุน และอาคารชุด
ส านักงานให้เช่าคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ และใชบ้างส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

ท่ีดินเปล่า 824,277  824,277  824,277  824,277 
อาคารชุดส านกังานใหเ้ช่า-

สุทธิ 39,888,980  40,745,074  -  - 

รวม 40,713,257  41,569,351  824,277  824,277 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุดส านักงานให้เช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 0.86 ลา้นบาท และ 
1.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561     (ออก) 2562  2561     ออก* 2562   2561  2562 

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 123,086 - - - 123,086  - - - - -  123,086  123,086 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 257,841 2,612 - - 260,453  - - - - -  257,841  260,453 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  - - - - -  62,694  62,694 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 443,621 2,612 - - 446,233  - - - - -  443,621  446,233 
ในราคาทุน                
อาคารชุดส านกังาน 443,046 - - - 443,046  (364,735) (1,696) - - (366,431)  78,311  76,615 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 1,594,840 709 - 47 1,595,596  (1,082,855) (47,927) - - (1,130,782)  511,985  464,814 
อาคารส่วนท่ีตีเพิม่ 281,805 - - - 281,805  (117,843) (33,883) - - (151,726)  163,962  130,079 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 83,038 94 - - 83,132  (80,673) (1,001) - - (81,674)  2,365  1,458 
เคร่ืองจกัร 4,122,364 14,751 (11,211) 3,354 4,129,258  (3,373,977) (99,955) 10,870 - (3,463,062)  748,387  666,196 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 234,510 694 - - 235,204  (229,787) (3,418) 7 - (233,198)  4,723  2,006 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 125,730 1,254 (2,052) - 124,932  (118,793) (2,098) 2,045 - (118,846)  6,937  6,086 
ยานพาหนะ 38,993 3,998 (300) - 42,691  (27,212) (5,304) 300 - (32,216)  11,781  10,475 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 852 10,632 (5,825) (3,401) 2,258  - - - - -  852  2,258 

รวม 7,368,799 34,744 (19,388) - 7,384,155  (5,395,875) (195,282) 13,222 - (5,577,935)  1,972,924  1,806,220 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           (203,393)  (212,967) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           1,769,531  1,593,253 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2562 จ านวน 195.28 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 161.48 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 33.80 ลา้นบาท 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560     (ออก) 2561  2560     ออก* 2561   2560  2561 

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 123,086 - - - 123,086  - - - - -  123,086  123,086 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 171,612 86,229 - - 257,841  - - - - -  171,612  257,841 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  - - - - -  62,694  62,694 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 357,392 86,229 - - 443,621  - - - - -  357,392  443,621 
ในราคาทุน                
อาคารชุดส านกังาน 443,046 - - - 443,046  (362,567) (2,168) - - (364,735)  80,479  78,311 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 1,592,588 - - 2,252 1,594,840  (1,035,949) (46,906) - - (1,082,855)  556,639  511,985 
อาคารส่วนท่ีตีเพิม่ 281,805 - - - 281,805  (96,857) (20,986) - - (117,843)  184,948  163,962 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 82,704 334 - - 83,038  (79,661) (1,012) - - (80,673)  3,043  2,365 
เคร่ืองจกัร 4,129,798 904 (56,561) 48,223 4,122,364  (3,292,121) (119,293) 53,508 (16,071) (3,373,977)  837,677  748,387 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 232,131 1,292 (59) 1,146 234,510  (222,941) (6,905) 59 - (229,787)  9,190  4,723 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 145,731 227 - (20,228) 125,730  (134,841) (4,654) - 20,702 (118,793)  10,890  6,937 
ยานพาหนะ 38,346 1,120 (2,990) 2,517 38,993  (21,569) (6,116) 2,990 (2,517) (27,212)  16,777  11,781 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 15,541 17,323 - (32,012) 852  - - - - -  15,541  852 

รวม 7,319,082 107,429 (59,610) 1,898 7,368,799  (5,246,506) (208,040) 56,557 2,114 (5,395,875)  2,072,576  1,972,924 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและเคร่ืองจกัร           (176,577)  (203,393) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           1,895,999  1,769,531 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 จ านวน 208.04 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 155.04 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 53.00 ลา้นบาท 
*ในระหวา่งปี 2561 มีการปรับปรุงบญัชีค่าเผือ่การดอ้ยค่ามายงับญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม เป็นจ านวนเงิน 28.77 ลา้นบาท จากผลกระทบจากการค  านวณโอนกลบัดอ้ยค่า ตอ้งไม่เกินมูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน (เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 
 2561     (ออก) 2562  2561     ออก 2562  2561  2562 

ราคาประเมิน                
ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 212,916 - - - 212,916  - - - - -  212,916  212,916 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 292,591 - - - 292,591  - - - - -  292,591  292,591 
ในราคาทุน                

อาคารชุดส านกังาน 53,751 - - - 53,751  - - - - -  53,751  53,751 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 878,993 - - 47 879,040  (731,991) (22,217) - - (754,208)  147,002  124,832 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 45,029 14 - - 45,043  (43,418) (677) - - (44,095)  1,611  948 
เคร่ืองจกัร 2,688,160 4,000 (11,211) 3,354 2,684,303  (2,411,215) (53,306) 10,870 - (2,453,651)  276,945  230,652 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 204,423 215 - - 204,638  (198,292) (2,838) - - (201,130)  6,131  3,508 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 115,730 927 (377) - 116,280  (110,886) (2,010) 377 - (112,519)  4,844  3,761 
ยานพาหนะ 30,147 556 - - 30,703  (20,698) (3,805) - - (24,503)  9,449  6,200 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 513 8,939 (5,825) (3,401) 226  - - - - -  513  226 

รวม 4,309,337 14,651 (17,413) - 4,306,575  (3,516,500) (84,853) 11,247 - (3,590,106)  792,837  716,469 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            -  - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             792,837  716,469 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2562 จ  านวน 84.85 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 73.48 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 11.37 ลา้นบาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง โอน (เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 
 2560     (ออก) 2561  2560     ออก 2561  2560  2561 

ราคาประเมิน                
ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 142,485 70,431 - - 212,916  - - - - -  142,485  212,916 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 222,160 70,431 - - 292,591  - - - - -  222,160  292,591 
ในราคาทุน                

อาคารชุดส านกังาน 53,751 - - - 53,751  - - - - -  53,751  53,751 
อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 876,741 - - 2,252 878,993  (709,816) (22,175) - - (731,991)  166,925  147,002 
ส่วนปรับปรุงและตกแต่งส านกังาน 45,029 - - - 45,029  (42,670) (748) - - (43,418)  2,359  1,611 
เคร่ืองจกัร 2,719,780 - (49,485) 17,865 2,688,160  (2,363,146) (69,033) 18,447 2,517 (2,411,215)  356,634  276,945 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน 203,518 49 - 856 204,423  (193,060) (5,232) - - (198,292)  10,458  6,131 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 135,958 - - (20,228) 115,730  (127,079) (4,510) - 20,703 (110,886)  8,879  4,844 
ยานพาหนะ 26,510 1,120 - 2,517 30,147  (13,475) (4,706) - (2,517) (20,698)  13,035  9,449 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 15,203 11,916 - (26,606) 513  - - - - -  15,203  513 

รวม 4,298,650 83,516 (49,485) (23,344) 4,309,337  (3,449,246) (106,404) 18,447 20,703 (3,516,500)  849,404  792,837 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            -  - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             849,404  792,837 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 จ  านวน 106.40 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจ านวน 94.35 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหารจ านวน 12.05 ลา้นบาท 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบการเงินรวม  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

        2562  2561  2562  2561 
ค่าเส่ือมราคา 195,282,615  208,039,783  84,852,367  106,404,170 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยได้มีการประเมินทรัพยสิ์นใหม่โดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันกับบริษทัแห่งหน่ึง
ประเมินทรัพยสิ์นโดยใชว้ิธีวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุนส่งผลให้มีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจ านวนเงิน 
9.57 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดพิ้จารณาการดอ้ยค่าอาคารในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นบาท และมีการโอนกลบัค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 1.06 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดท้ าการประเมินเคร่ืองจกัรใหม่ในระหวา่งปี 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยได้ท าการส ารวจเคร่ืองจกัรและทบทวนการจดัประเภทเคร่ืองจกัรใชด้ าเนินงานและไม่ใช้
ด าเนินงานใหม่ ประกอบกบัไดมี้การประเมินทรัพยสิ์นใหม่โดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนักับแห่งหน่ึงประเมิน
ทรัพยสิ์นโดยใชว้ธีิวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน มีผลท าใหเ้กิดการดอ้ยค่าในอาคาร เป็นจ านวนเงิน 9.89 ลา้นบาท และการโอน
กลบัดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร เป็นจ านวนเงิน 37.78 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดินในราคาท่ีตีใหม่ (ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน) ตามรายงานการ
ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระปี 2562 การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม
ตามงบการเงินรวมจ านวน 180.14 ลา้นบาท และจ านวน 178.75 ลา้นบาท ตามล าดบั งบการเงินเฉพาะบริษทัจ านวน 170.33 
ลา้นบาทและจ านวน 170.33 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อ
หุน้” ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน คิดเป็นราคาทุนในงบการเงินรวม จ านวนเงิน 
3,775.21 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 2,157.74 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนเงิน 1,810.34 ลา้นบาท 
และจ านวนเงิน 194.69 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าในงบ
การเงินรวม จ านวนเงิน 949.56 ลา้นบาท และ 796.82 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 257.66 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 23.30 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในระหวา่งปี 2562 ไดมี้การจ าหน่ายสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ในงบการเงินรวมจ านวน 
0.34 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.34 ลา้นบาทโดยมีขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบการเงินรวม
จ านวน 0.14 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 0.14 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ 

ในระหวา่งปี 2562 ไดมี้การจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ในงบการเงินรวมจ านวน 
5.89 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 5.89 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้ 
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ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 31.04 ลา้นบาท โดย
มีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน 17.01 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรและอาคารชุด ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดและอาคารชุดแสดง
ตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคาครบแลว้ แต่ยงัใชใ้นการด าเนินงานอยูท่ี่มีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เคร่ืองจกัร 1,731,373,242  1,719,047,239  1,691,323,072  1,674,881,125 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 664,501,994  474,426,416  636,579,495  446,503,918 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงานและส านกังาน 347,165,075  351,421,774  301,057,237  304,285,554 

อาคารชุดส านกังาน 67,189,903  66,128,003  42,498,201  41,436,301 

ยานพาหนะ 21,077,775  11,308,265  15,941,022  8,901,830 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 
2562  เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 
2562 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 68,979,567  1,108,000  -  -  70,087,567 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (34,266,216)  (8,592,405)  -  -  (42,858,621) 

สุทธิ 34,713,351  (7,484,405)  -  -  27,228,946 

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวนเงิน 8.59 
ลา้นบาท และ 2.06 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2562  เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 
2562 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 49,740,893  1,108,000  -  -  50,848,893 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (22,079,165)  (6,705,042)  -  -  (28,784,207) 

สุทธิ 27,661,728  (5,597,042)  -  -  22,064,686 
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ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน 6.71 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษทัมีการจดัประเภทรายการให้เหมาะสม โดยจดัประเภทซอฟแวร์ออกจากรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
แสดงใหม่ภายใตร้ายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 11) 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รวม 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รวม 79,127,538 84,672,058 - - 
การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 79,127,538 84,672,058 - - 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,985,750 2,854,005 8,385,192 25,826,116 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้เขา้ส่วนของผูถื้อหุน้ - - - (14,086,160) 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - 131,745 15,477,209 (3,354,764) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,985,750 2,985,750 23,862,401 8,385,192 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ยอดคงเหลือตน้ปี 84,672,058 72,651,568 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้เขา้ส่วนของผูถื้อหุน้ 522,456 17,245,895 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (6,066,976) (5,225,405) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 79,127,538 84,672,058 - - 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในงบ (ก าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ (6,066,976) (5,093,660) 15,477,209 (3,354,764) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,517,274 - - 2,517,274 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 468,476 - - 468,476 

รวม 2,985,750 - - 2,985,750 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,072,338 29,415 - 2,101,753 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,346,692 (1,456,847) - 889,845 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,468,078 4,235,346 - 18,703,424 

ผลต่างของค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบับญัชี (26,408,844) 6,028,520 - (20,380,324) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (45,743,078) - (522,456) (46,265,534) 

ก าไรจากการซ้ือกิจการ (31,407,244) (2,769,458) - (34,176,702) 

รวม (84,672,058) 6,066,976 (522,456) (79,127,538) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,517,274 - - 2,517,274 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 336,731 131,745 - 468,476 

รวม 2,854,005 131,745 - 2,985,750 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,207,147 (134,809) - 2,072,338 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,513,347 (166,655) - 2,346,692 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 9,518,612 (9,518,612) - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,060,246 (1,592,168) - 14,468,078 

ผลต่างของค่าเส่ือมราคาทางภาษีกบับญัชี (32,490,465) 6,081,621 - (26,408,844) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (28,497,183) - (17,245,895) (45,743,078) 

ก าไรจากการซ้ือกิจการ (41,963,272) 10,556,028 - (31,407,244) 

รวม (72,651,568) 5,225,405 (17,245,895) (84,672,058) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,072,338 29,415 - 2,101,753 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,346,693 (1,456,848) - 889,845 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,468,079 4,235,346 - 18,703,425 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 32,081,425 12,669,296 - 44,750,721 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (42,583,343) - - (42,583,343) 

รวม 8,385,192 15,477,209 - 23,862,401 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน / ส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 2,075,403 (3,065) - 2,072,338 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 2,513,347 (166,654) - 2,346,693 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,060,246 (1,592,167) - 14,468,079 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,674,303 (1,592,878) - 32,081,425 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (28,497,183) - (14,086,160) (42,583,343) 

รวม 25,826,116 (3,354,764) (14,086,160) 8,385,192 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัตอ่ไปน้ี   

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,305,222 3,159,507 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 85,654,475 74,787,979 - - 
ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือ 3,464,519 3,600,690 - - 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย 295,016 270,526 - - 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,436,629 2,307,479 - - 

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 59,710,078 94,864,917 - - 
รวม 154,865,939 178,991,098 - - 

บริษทับันทึกสินทรัพยภ์าษีรอตดับัญชีในส่วนของผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาตามจ านวนท่ีประมาณการท่ีจะได้ใช้
ประโยชน์ในผลขาดทุนสะสมยกมานั้น 
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14. เคร่ืองจักรที่ไม่ใช้ด าเนินงาน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชด้ าเนินงาน 
ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 207,633,116 
โอนเขา้ เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) 182,391,172 
โอนออก เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) (207,633,116) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 182,391,172 
โอนเขา้ เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) - 
โอนออก เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 182,391,172 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (107,844,085) 
ค่าเส่ือมราคา (2,920,504) 
โอนเขา้ เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) (118,027,431) 
โอนออก เพ่ือจดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยท่ี์ใชด้ าเนินงาน (ตามหมายเหต ุ11) 107,844,085 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (120,947,935) 
ค่าเส่ือมราคา (8,421,367) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (129,369,302) 

หกั ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเคร่ืองจกัร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (15,381,632) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (15,381,632) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 37,640,238 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 46,061,605 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชด้ าเนินงานมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ก่อนหัก
ดอ้ยค่าเคร่ืองจกัร) จ านวนเงินประมาณ 49.84 ลา้นบาท และ 57.59 ลา้นบาท ตามล าดบั และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้านทั้งหมด
ไดจ้ดจ านอง/จ าน า ต่อสถาบนัการเงินเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทั 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยมีการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ให้กลบัมาใชง้านได ้และไดท้ าการจดั
ประเภทส่วนท่ีใชด้ าเนินงานไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
ดงักล่าว มีราคาทุนจ านวน 68.48 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 68.48 ลา้นบาท 
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15. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน 198,738,492  198,738,492 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (198,738,492)  (198,738,492) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งซ่ึงยงัไม่มีแผนสร้างต่อ โดยมีราคาทุน จ านวน 
198.74 ลา้นบาท และ 198.74 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 198.74 ลา้นบาท และ 198.74 ลา้นบาท ตามล าดบั 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 6,503,185  6,478,355  -  - 

เงินประกนัและเงินมดัจ าอ่ืน 17,191,000  18,034,790  888,200  888,200 

ท่ีดินรอการขาย 4,740,000  4,740,000  4,740,000  4,740,000 

อ่ืน ๆ 119,466  238,661  -  - 

รวม 28,553,651  29,491,806  5,628,200  5,628,200 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) และค ้าประกนัในการให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
(หมายเหตุ 32.2) ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินประกนัจ านวน 16 ลา้นบาทและจ านวน 16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ือค ้า
ประกนัการใชแ้ก๊สธรรมชาติ และมีเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ จ านวน 2.4 ลา้นบาทและจ านวน 2.4 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,635,780  2,162,843  16,635,780  - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 77,371,589  101,364,631  77,371,589  101,364,631 
รวม 94,007,369  103,527,474  94,007,369  101,364,631 

บริษทัเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีปี 2562 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-2.25 ต่อปี  

บริษทัย่อยเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี 2561 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR 4.00 - 4.25%ต่อปี 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้ าประกนัโดยจดจ านองกรรมสิทธ์ิในห้องชุดเป็น
หลกัประกนั และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 10) ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรบางส่วน และกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดเป็นหลกัประกนั (หมายเหตุ 11) และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 16) 

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ 155,051,162  250,482,844  128,574,449  205,347,223 
เจา้หน้ีอ่ืน 116,527,198  119,893,420  68,117,103  78,840,824 
รวม 271,578,360  370,376,264  196,691,552  284,188,047 
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เจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 892,070  1,327,248  589,311  863,692 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 5,072,945  1,143,888  5,072,945  1,143,888 
ค่าขนส่งคา้งจ่าย 16,779,513  15,570,289  4,800,000  4,000,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-อ่ืนๆ 93,782,670  101,851,995  57,654,847  72,833,244 
รวม 116,527,198  119,893,420  68,117,103  78,840,824 

19. หุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายละเอียดของหุน้กูด้งัน้ี 

หุ้นกู้
เลขที ่

 จ านวนหน่วย 
(ล้านหน่วย) 

 เงินต้น 
(ล้านบาท) 

 อัตรา
ดอกเบีย้
ต่อปี 

 ก าหนด 
จ่ายช าระ 
ดอกเบีย้ 

 ก าหนดไถ่
ถอน 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

UMI197A  0.5  500  ร้อยละ 
5.35 

 ทุกไตร
มาส 

 วนัท่ี 15
กรกฎาคม  
2562 

 500.00 

ซ้ือคืนหุ้นกู ้      (500.00) 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้      - 
สุทธิ            - 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดทั้งจ านวนแลว้ 
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20. หนี้สินภายใต้แผนปรับโครงสร้างหนี้ 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนฯ โดยเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้
ค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การด าเนินการจดัสรรหนีแ้ละปรับโครงสร้างทุน 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวก าหนดวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) ซ่ึงเป็นวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 

กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี
ประกนั 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 1  

เงินตน้จ านวน 195,135,401.62 บาทโดยการช าระเป็น
เงินสดในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
เงินต้นส่วนท่ีเหลือจ านวน 780,541,606.48บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ งจ านวนในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ
(payment date) 

- ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
938,616,032.61 บาท  ให้
ได้ รับ ก ารปลดห น้ี ทั้ ง
จ านวนในวนัท่ีมีการจ่าย
ช าระ(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี
ประกนัและไม่มีหลกัประกนั 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 2 

จ านวน 253,991,977.56 บาท โดยการแปลงหน้ีเป็น
ทุนจ านวน 50,798,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท โดยท าการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคา 5 บาทต่อ
หุ้น  และ หน้ี เงินต้นจ านวน 753,349,693.79 บาท 
ผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

อตัราร้อยละ 0.01 
ต่อปี ช าระเป็นงวด
เดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจ านวน 
708,078,761.44 บาท  ให้
ได้ รับ ก ารปลดห น้ี ทั้ ง
จ านวนในวนัท่ีมีการจ่าย
ช าระ(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
เจา้หน้ีการคา้และบริการ 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 1 

เงินตน้จ านวน 23,186,395.69 บาท โดยการช าระเป็น
เงินสดในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 139,687,225.59 บาท ให้
ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ งจ านวนในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ
(payment date) 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
เจา้หน้ีการคา้และบริการ 
- ท่ีเลือกการช าระหน้ีตาม
ทางเลือก 2 

เงินตน้จ านวน 37,555,850.81 บาท ผอ่นช าระใหเ้สร็จ
ส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ช าระเป็นเงินสดจ านวน 647,350 บาทในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
เงินต้นส่วนท่ีเหลือจ านวน 1,284,000 บาท ให้ได้รับการปลดหน้ีทั้ งจ านวนในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ
(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 
เจา้หน้ีกรรมการ 

ช าระเป็นเงินสดจ านวน 756,952.50 บาท ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาปีท่ี 8 
เงินตน้ส่วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้งจ านวนรวม 6,833,685.51 บาท ให้ไดรั้บการปลดหน้ีทั้งจ านวน
ในวนัท่ีมีการจ่ายช าระ(payment date) 
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กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 
เจา้หน้ีผูค้  ้าประกนัหน้ีของ
บริษทัยอ่ย 

จ านวนเงิน 12,121,326.08 บาท ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีซ่ึงไดเ้ขา้ค ้าประกนัภาระหน้ีของบริษทัยอ่ยต่อเจา้หน้ีชั้นตน้ 
โดยเจา้หน้ีชั้นตน้ไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีเขา้มาในคดีแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากเจา้หน้ีกลุ่ม  6 ไดช้ าระหน้ีแก่
เจา้หน้ีชั้นตน้ไปจ านวนเท่าใด เจา้หน้ีกลุ่ม 6 รายดงักล่าวจะเขา้รับช่วงสิทธิของเจา้หน้ีชั้นตน้ และจะไดรั้บ
ช าระหน้ีตามสิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไม่เกินกวา่สิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะ
ไดรั้บตามแผนฟ้ืนฟฯูน้ี 

การแปลงหนีเ้ป็นทุน 

ตามท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บอนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการจากศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 นั้น แผนฟ้ืนฟูกิจการ
ไดร้ะบุใหบ้ริษทัด าเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 1,050,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 100,000 บาท ลดเหลือทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 10,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,500 
หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาทเพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

เม่ือด าเนินการลดทุนแลว้เสร็จ ให้บริษทัยอ่ยด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 500,000,000 บาทมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุ้น
ละ 1 บาทโดยจดัสรรดงัน้ี 

 (1) จดัสรรใหบ้ริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท       
คิดเป็นเงิน 400,000,000 บาท 

 (2) แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จ านวน 51,800,264 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี
เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท   

 (3)  แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 จ านวน 48,199,736 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี
เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนังสือบริคณห์สนธิ ลดทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และ                
จดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ิมทุนเพ่ือออกหุน้สามญัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 
ดงักล่าวบางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว ไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขทุนจดทะเบียนต่อศาลลม้ละลายกลางลดทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 
49,201,604 บาท (จ านวน 49,201,604 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการมิได้
ก าหนดการจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือวา่จะช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีกลุ่มใด และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุน และการ
แกไ้ขหนงัสือรับรองและหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ี
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฯ ทั้ งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวสามารถด าเนินการแก้ไขหรือขอขยายระยะเวลาตามแผนฯได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวต้ามพรบ.ลม้ละลาย 
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เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งตั้งคณะบุคคล เอม็.อาร์.แพลนเนอร์ เป็นผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัยอ่ยเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงตารางการช าระหน้ีใหม่กบัเจา้หน้ีเฉพาะธนาคาร โดย
เล่ือนการจ่ายช าระเงินตน้ จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายช าระเงินตน้คืนตั้งแต่ปี 2558 - 2563 เล่ือนจ่ายช าระเป็น 2560 - 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ีดงัน้ี 

บริษทัยอ่ยจะครบก าหนดการจ่ายคืนเงินกูย้มืทั้งจ านวน ในเดือนสิงหาคม 2563 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามสญัญากูย้มืเงิน
เดิมก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ การจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจ าน าเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลงตารางการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีใหม่อีกคร้ังเฉพาะใน
กลุ่มธนาคาร โดยลดจ านวนเงินจ่ายคืนเงินตน้ของแต่ละงวด จากทุกงวด 6 เดือน เป็นการจ่ายทุกเดือนแทน ระยะเวลาการจ่าย
ช าระยงัคงเป็น 2560 - 2563 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยอ่ยไดข้อผอ่นผนัระยะเวลาในการจ่ายช าระเงินตน้และขอลดภาระดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 5 
เหลือร้อยละ 1 เป็นเวลาหน่ึงปีกบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารโอเวอร์ซี - ไซนีสแบงก้ิง  คอร์
ปอร์เรชัน่ จ ากดั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการแกไ้ขสัญญาการจ่ายช าระใหม่ ดว้ยเหตุน้ี ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี ยงัคงจดัประเภทตามตารางการจ่ายช าระเดิม ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัประเมินแลว้ว่าจะไม่มีภาระหน้ีท่ีตอ้ง
ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน จากการขอผอ่นผนัระยะเวลาการจ่ายช าระเงินดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ในระหวา่งงวด 2561 บริษทัยอ่ยไม่ไดจ่้ายช าระตามเง่ือนไขของสญัญาในเดือนมีนาคม 2561 โดยบริษทัยอ่ยจ่ายช าระ 
- เงินตน้เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.5 ลา้นบาท จากเดิมท่ีตอ้งจ่ายช าระเงินตน้ท่ี 2.9 ลา้นบาท และ 
- ช าระดอกเบ้ียเพียงร้อยละ 1  หรือเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท จากเดิมตอ้งช าระในอตัราร้อยละ 5 เป็น

จ านวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยไดรั้บอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงตารางการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ีเฉพาะกลุ่มธนาคาร 
โดยจ่ายช าระเงินตน้จากเดิม 2.9 ลา้นบาท คงเหลือ 2.5 ลา้นบาท ยอดเงินตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายลดลงเดือนละ 0.4 ลา้นบาท ให้ยก
ไปจ่ายงวดสุดทา้ยของแผนปรับโครงสร้างหน้ีแทน ส่วนการช าระดอกเบ้ียจากเดิมในอตัราร้อยละ 5 ในงวด 67-77 (มีนาคม 
2561 - มกราคม 2562) เป็นระยะเวลา 11 เดือน ใหช้ าระเพียงอตัราร้อยละ 1 ส่วนอตัราร้อยละ 4 ท่ีเหลือนั้นใหร้วมช าระงวดท่ี 
78 (กมุภาพนัธ์ 2562) แทน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี 723,531,142  734,602,022 
  หกั ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี (723,531,142)  (734,602,022) 
  หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี -  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยช าระคืนเงินตน้ของเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยหยุดการจ่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงไม่เป็นไปตามตารางช าระหน้ีใหม่ในกลุ่มเจา้หน้ี
สถาบนัการเงิน บริษทัยอ่ยจึงไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินของการจ่ายช าระไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงจ านวน 4.92 ลา้นบาท 
(อตัราดอกเบ้ียผิดนัดจ านวนร้อยละ 18 - 25 ต่อปี) จากเหตุดงักล่าวท าให้บริษทัย่อยได้จดัประเภทหน้ีสินแผนฟ้ืนฟูเป็น
หมุนเวยีนทั้งจ านวน ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการขอเจรจาการช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว 

21. เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดว้ย 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,462,433  - 

กูเ้พ่ิม 300,000,000  300,000,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (32,068,257)  (31,385,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 269,394,176  268,615,000 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง จ านวน 300 ลา้นบาท และได้
น าท่ีดินกบัส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรไปจดจ านองเป็นประกนัเพ่ิมเติมจากเดิม (หมายเหตุ 11) บริษทัไดรั้บเงินกูย้ืมจาก
สัญญาดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR- ส่วนต่าง (Margin) ร้อยละ 1.775 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ีย 
MLR ซ่ึงในขณะท าสัญญาฉบบัน้ีธนาคารไดป้ระกาศก าหนดในอตัราร้อยละ 6.775 ต่อปี) 

ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11) ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

นับตั้งแต่วนัท าสัญญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าผูข้อสินเช่ือจะช าระหน้ีที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ิน ผูข้อสินเช่ือตกลงรักษา
สัดส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 269,394,176  1,462,433  268,615,000  - 

หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (60,537,749)  (683,257)  (59,820,000)  - 

สุทธิ 208,856,427  779,176  208,795,000  - 
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- รักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 ไม่เกิน 1 เท่า 

- รักษาอตัราส่วนทางการเงิน นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 ไม่ต ่ากว่า 1.20 เท่า 

นับตั้งแต่วนัท าสัญญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าผูข้อสินเช่ือจะช าระหน้ีที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ิน ผูข้อสินเช่ือตกลงไม่
กระท าการดงัน้ี 

- ให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการของผูข้อสินเช่ือเป็นจ านวนเงินเกินกว่า 60,000,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบังบการเงินของผูข้อสินเช่ือ (ตามขอ้มูลงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

- จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จ าน า จ านอง ก่อให้เกิดภาระติดพนัเหนือหรือท าให้ตกอยู่ในความรับผิดชอบหรือ
เง่ือนไขใดๆ บนอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงงาน UMI1 และเคร่ืองจกัรของโรงงาน UMI1 ท่ีมีผลท าให้บุคคลอ่ืนมี
สิทธิเหนือสินทรัพยด์งักล่าวของผูข้อสินเช่ือ และไม่ว่าจะโดยประการใดให้ผูอื้่นใดทั้งส้ิน เวน้แต่ให้ไวก้บั
ธนาคาร หรือ ไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

- ค ้าประกนัหน้ีของบริษทัอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นหน้ีประเภทหน่ึงประเภทใดหรือหลายประเภท ท่ีมีอยู่ในขณะน้ีหรือ
ที่จะมีข้ึนใหม่ในภายหน้า กบัผูใ้ห้กู  ้และ/หรือ ผูใ้ห้สินเช่ืออื่นใด เวน้แต่ให้ไวก้บัธนาคาร หรือไดร้ับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 

- ลงทุนในกิจการร่วมคา้ และ/หรือกิจการในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกนั และบริษทัอ่ืนใด ในจ านวนเงินเกินกว่า 
315,000,000 บาท เวน้แต่ไม่รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากธนาคาร 

ผูข้อสินเช่ือตกลงช าระดอกเบ้ียต่างหากเป็นประจ าทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรกเป็นตน้ไปและช าระ
หน้ีเงินตน้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนั เป็นจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละ 1.67 ของจ านวนเงินกูที้่เบิกใช ้ก าหนด
ช าระภายในวนัท่ีท าการสุดทา้ยของเดือน เร่ิมช าระเงินตน้นับตั้งแต่เดือนแรกท่ีการเบิกใชเ้งินกูเ้ป็นตน้ไป และตอ้งช าระ
หน้ีทั้งหมดให้เสร็จส้ินครบถว้นภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูค้ร้ังแรก 
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22. ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้ าการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน โดยใช้
วธีิการ Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 85,268,633  91,791,416  72,340,392  78,619,089 
บวก ผล (ก าไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์        

ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการ        
แสดงฐานะการเงิน 3,554,541  -  -  - 
จ านวนท่ีรับรู้ 32,573,803  10,311,371  30,245,916  8,667,535 

หกั หน้ีสินลดลงจากการช าระ (10,550,045)  (16,834,154)  (9,069,185)  (14,946,232) 
ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 110,846,932  85,268,633  93,517,123  72,340,392 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัให ้
มีกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 110,846,932  85,268,633  93,517,123  72,340,392 

        
    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 7,389,725  7,090,052  5,510,056  5,772,027 
    ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 3,452,226  3,221,319  2,898,036  2,895,508 
ตน้ทุนบริการในอดีต 21,731,852  -  21,837,824  - 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 32,573,803  10,311,371  30,245,916  8,667,535 

        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 110,846,932  85,268,633  93,517,123  72,340,392 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี (4,502,484)  (6,587,272)  (3,609,184)  (6,021,732) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน - 
สุทธิ 106,344,448  78,681,361  89,907,939  66,318,660 
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ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้ในการค านวณประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนกังานมีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.66 - 3.30  2.87 - 4.80  2.87 - 3.30  2.87 - 3.30 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 4.83 - 4.99  4.89 - 6.19  4.89 - 4.99  4.89 - 4.99 
อตัราการลาออก (ร้อยละ) 0 - 28  0 - 28  0 - 28  0 - 28 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 55 - 60  55 - 60  60  60 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด 4,442,871  (4,720,420)  3,853,277  (4,094,411) 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (5,141,110)  4,878,028  (4,455,934)  4,227,372 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 5,519,420  (5,859,370)  4,770,974  (5,064,739) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆท่ีเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอ่ืนซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท)   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายใน 1 ปี 13,509,856  11,453,740 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 35,235,665  26,766,258 
เกินกวา่ 5 ปี 125,118,644  108,140,130 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนั นั้ นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                
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5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไร
ขาดทุนในงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ปัจจุบนับริษทัไดมี้การรับรู้ตน้ทุนบริการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เป็นจ านวนเงิน 23.12 ลา้นบาท และ จ านวนเงิน 21.84 ลา้นบาท ตามล าดบั 

23. จ่ายเงนิปันผล 

ในระหวา่งปี 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติงดการจ่ายเงินปันผล 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ
หา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  ส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 
 

2561 2562  2561 
เงินเดือนและค่าแรงงานและผลประโยชน์อ่ืน 
     ของพนกังาน 

468.98 473.11 324.24  326.00 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 213.15  214.85  91.56  107.78 

ค่าเช่าจ่าย 18.51  19.78  11.31  12.34 

ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 135.36  140.51  89.62  98.49 

ค่าแก๊สธรรมชาติ 311.42  332.62  222.80  254.18 

ค่าขนส่ง 160.29  176.58  133.40  144.32 

ค่าหินขดักระเบ้ือง 2.57  5.72  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 348.89  443.35  233.45  325.34 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 40.86  (35.40)  26.58  (30.76) 

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (โอนกลบั) (7.97)  1.23  (7.28)  (1.37) 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (0.91)  (1.76)  0.15  0.46 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 9.57  19.65  -  - 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ าทั้ งหมดของบริษทัตามความใน
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน พนกังาน
จะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บังคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการท างานกบับริษทั บริษทัได้
แต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,758,779  26,978,564  26,991,209  26,204,426 

27. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 1,903,528 2,887,637 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,066,976) (5,357,149) (15,477,209) 3,354,764 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (4,163,448) (2,469,512) (15,477,209) 3,354,764 
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2562 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2561 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (74,624,482)  (38,164,534) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (14,924,896) 20 (7,632,907) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  -  - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  14,924,896  7,632,907 

รวม  -  - 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (59,147,273) (41,519,298) 
ภาษีเงินได ้ (15,477,209) (3,354,764) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได ้ (74,624,482) (44,874,062) 
บวก (หกั) รายการท่ีตอ้งบวกกลบัตามประมวลรัษฎากร - - 
                  รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร 74,624,482 44,874,062 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี - - 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

28. ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

มีการเคล่ือนไหวในระหว่างปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
ยอดยกมาตน้ปี (7,165,291)  (2,471,845)  (6,848,402)  (2,138,902) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าในระหวา่งปี (161,201)  (4,693,446)  (163,050)  (4,709,500) 
ยอดคงเหลือปลายปี (7,326,492)  (7,165,291)  (7,011,452)  (6,848,402) 
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29. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (พนับาท) (68,679) (77,101) (59,147) (41,519) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 836,505 836,505 836,505 836,505 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี - - - - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 836,505 836,505 836,505 836,505 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุน้) (0.08) (0.09) (0.07) (0.05) 

30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการทางบญัชีจ านวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย
ส่วนหน่ึงเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
กลุ่มเดียวกนั งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑด์งัน้ี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เซอมาส จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 

 บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีเอน จ ากดั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หา้งหุน้ส่วน เอสแอนดพี์ คอนซลัแทนด ์จ ากดั  โดยบคุคลผูซ่ึ้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี  กรรมการบริษทัยอ่ย 

นโยบายการก าหนดราคา 
รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารก าหนดราคา 

รายการซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป   
บริษทั เซอมาส จ ากดั  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ราคาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด และเป็นราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส าเร็จรูป   
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
   
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71 ต่อปี 
   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71-7.50  ต่อปี 
   
ขายสินทรัพย ์   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามตน้ทุนจริง 
   
รายไดค้่าเช่า  ตามท่ีตกลงในสญัญา (คิดตามพ้ืนท่ี) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าตลาด 
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  อตัราค่าเช่า 34,320 บาท ต่อเดือน 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  อตัราค่าเช่า 116,610 บาท ต่อเดือน 
บริษทั เซอมาส จ ากดั  อตัราค่าเช่า 57,000 บาท ต่อเดือน 
   
รายไดค้่าด าเนินการขาย   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  เดือน 1 – 8 คิดอตัราร้อยละ 4 ของยอดขายท่ีด าเนินการขาย 
  เดือน 9 เป็นตน้ไป คิดค่าใชจ่้ายตาม ******** 
   รายไดด้อกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
   
รายไดค้่าบริหารจดัการ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 350,000 บาท) 
  *** ,******** 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั  ตามท่ีตกลงในสญัญา ตามเอกสารการเรียกเก็บเงิน 
   
รายไดบ้ริหารดา้นการตลาด   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 500,000 บาท) 
  **** , ******** 
รายไดต้่างๆ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 815,000 บาท)  
  *****,******** 
   
รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 50,000)****** 
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รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารก าหนดราคา 
รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (เดือนละ 51,643.33)******* 
   

ค่าใชจ่้าย   
ค่าเช่า   
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ตามท่ีตกลงในสญัญา (อตัราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท) 
   
ค่าท่ีปรึกษา   
หา้งหุน้ส่วน เอสแอนดพี์ คอนซลัแทนด ์จ ากดั  ตามท่ีตกลงในสญัญา (อตัราเดือนละ 149,000 บาท) 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี  อตัราเดือนละ 40,000 บาท 
   
ค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นเบ้ียประชุมกรรมการ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั 
 
 
 

*บริษทัไดต้กลงท าสัญญากบับริษทัใหญ่เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีบริเวณคลงัสินคา้ส าหรับวางสินคา้ โดยก าหนดอตัราเช่าเดือนละ 60,000
บาท สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ต่อสญัญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอก
เลิกสญัญา 

**บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัใหญ่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายท่ีบริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งใน
อตัราร้อยละ 4 (จากเดิมร้อยละ 2 ) สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และต่อ
สญัญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

***บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัใหญ่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 211,666.66 บาท โดยให้บริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงท าสญัญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 
350,000 บาท (จากเดิมเดือนละ 211,666.66 บาท ) สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและท าสัญญา
บริการใหม่ 

****บริษัทได้ตกลงท าสัญญาว่าจา้งบริหารด้านการตลาด โดยก าหนดอตัราค่าจ้างเดือนละ 500,000 บาท โดยให้บริษัทใหญ่
ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หาก
ไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

*****บริษทัไดต้กลงท าสญัญาการจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 625,000 บาท โดยใหบ้ริษทัใหญ่ด าเนินการ
ให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการ
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บอกเลิก ในปี 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาการจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ กบับริษทัใหญ่ใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 815,000 
บาท (จากเดิมเดือนละ 625,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

******บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 50,000 บาท โดยให้บริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปันค่าบริการตาม
สดัส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสญัญา สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี   
1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

*******บริษทัไดต้กลงท าสญัญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 51,643.33 บาท โดย
ให้บริษัทใหญ่ด าเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษัทใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสดัส่วนใหบ้ริษทั และเรียกเก็บค่าบริการดงักล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 
ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

********บริษทัไดท้ าสญัญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยก าหนดอตัราค่าบริการดงัต่อไปน้ี  

 1.ค่าใชจ่้ายของบุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุน  815,000 บาท ต่อ เดือน 

 2.ค่าบริการเช่ารถยนต ์    111,400 บาท ต่อ เดือน 

 3.ค่าน ้ ามนัรถยนต ์     อตัราตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

 4.ค่าเช่าท่ีจอดรถยนต ์    6,200 บาท ต่อ เดือน 

 5.ค่าน ้ าค่าไฟฟ้า     ร้อยละ 11 ของค่าใชจ่้ายจริงตามพ้ืนท่ี 

 6.ค่าโทรศพัท ์     1,200 บาท ต่อ เดือน 

 7.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์    17,850 บาท ต่อ เดือน 

 สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ต่อสัญญาไดต้่อไปคราว
ละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสญัญา 

*********บริษทัไดต้กลงท าสัญญากบับริษทัใหญ่เพ่ือเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของห้องชุดเลขท่ี 65 / 227 ชั้น 28A รวมพ้ืนท่ี 88 ตาราง
เมตรของอาคารช านาญเพญ็ชาติ โดยก าหนดอตัราเช่าเดือนละ 34,320 บาท สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  
2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
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30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงเหลือระหว่างกันที่ส าคัญ ดังนี้ 

30.1.1 ลูกหน้ีการคา้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
 ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  25,848,225  32,945,736 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  2,859,252  1,403,139 
         
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 100,705  582,792  -  - 
 รวม  100,705  582,792  28,707,477  34,348,875 

   30.1.2 ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ - บริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือกบัทางกิจการท่ี เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกิน

กวา่หน่ึงปี รวม 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ - 1,273,336 - - - 1,273,336 
หกั ดอกเบ้ียภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ - (41,325) - - - (41,325) 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิ - 1,232,011 - - - 1,232,011 
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จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ซ่ึงบนัทึกเป็นลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย : บาท) 

     
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  -  1,273,336 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  - 
  -  1,273,336 
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าซ้ือ  -  (41,325) 

มูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  -  1,232,011 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) 
โดยตกลงจ่ายช าระเป็นจ านวน 60 งวดๆ ละ 272,493.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 
      30.1.3 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  55,043,010  55,043,010 
 บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั -  -  5,000,000  2,000,000 
 รวม -  -  60,043,010  57,043,010 

         
      30.1.4 ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  49,102,081  49,102,081 

         
      30.1.5 เจา้หน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  462,401  1,892,126 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  45,128,058  31,557,874 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  313,938  412,592 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 58,850  617,782  58,850  617,782 
 รวม 58,850  617,782  45,963,247  34,480,374 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

         
      30.1.6 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

ประกอบดว้ย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,090,000  19,290,000  -  - 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี     
       ยอด ณ วนัตน้ปี 19,290,000  24,490,000  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,000,000  -  -  - 
       ลดลงระหวา่งปี (5,200,000)  (5,200,000)  -  - 
       ยอด ณ วนัส้ินปี 16,090,000  19,290,000  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน - ส่วนของผูบ้ริหาร ตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 32.80 ลา้นบาท และ 28.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) เป็นจ านวน 55.04 ลา้น
บาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.71 – 7.5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 49.10 ลา้นบาท จากผลของการขาย
เคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคใหบ้ริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) โดยภายใตส้ัญญาก าหนดให้มี
การช าระดงัน้ี 

1. ใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.71 ต่อปี (โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีในสญัญา)  

2. ให้ช าระดอกเบ้ียงวดแรก ในส่วนของดอกเบ้ียร้อยละ 5 (จากร้อยละ 6.71 ต่อปี) ในเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 1.52 ลา้น
บาท และช าระต่อไปทุกเดือนจนกวา่จะช าระเงินตน้ครบถว้น  

3. ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ีเหลือร้อยละ 1.71 ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรกเดือนกนัยายน 2563 จ านวน 1.72 ลา้นบาท และช าระต่อไป
ทุกเดือนจนกวา่จะช าระเงินตน้จะครบถว้น และ 

4. ช าระเงินตน้ 36 งวด งวดละเท่าๆกนั โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกเดือนกนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 1.36 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บช าระดอกเบ้ียงวดแรกแลว้ เป็นจ านวน 1.52 ลา้นบาท 
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30.2 รายได้และค่าใช้จ่ายกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีม่นีัยส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
30.2.1 ขาย-สินคา้และบริการ        
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  34,176,128  46,474,435 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  39,323,664  42,043,460 
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
       

 166,137  7,519,379  -  - 
 รวม 166,137  7,519,379  73,499,792  88,517,895 
        
30.2.2 รายไดอ่ื้น        
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  372,185  370,774 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  3,467,032  2,319,858 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  32,201,287  16,269,258 
 บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
       

 -  59,004  -  - 
 รวม -  59,004  36,040,504  18,959,890 
         
30.2.3 รายไดค้่าเช่า        
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  684,000  684,000 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  1,399,320  1,280,760 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  137,280  - 
 รวม -  -  2,220,600  1,964,760 
         
30.2.4 รายไดค้่าด าเนินการขาย        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  9,386,880  6,781,814 

บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัยอ่ย โดยก าหนดอตัราค่าจา้งในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายท่ีบริษทั
ใหญ่ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 
1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก ในงวด 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งด าเนินการขายกบับริษทัย่อยใหม่ โดยก าหนดอตัรา
ค่าจา้งในอตัราร้อยละ 4 (จากเดิมร้อยละ 2) สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2562 และต่อสัญญาได้ต่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2562 บริษทับอกเลิกสัญญาและท า
สญัญาบริการใหม่ 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
30.2.5 รายไดค้่าบริหารจดัการ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)* -  -  3,566,528  2,540,000 
บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั** -  -  10,598,462  11,097,444 
รวม -  -  14,164,990  13,637,444 

*บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน)) โดยก าหนดอตัราค่าจา้ง
เดือนละ 211,666.67 บาท โดยให้บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี       
31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก ในงวด 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหาร
จัดการกับบริษัทย่อยใหม่ โดยก าหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 350,000 บาท (จากเดิม 211,666.67 บาท) สัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอก
เลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 

**บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จ ากดั) โดยก าหนดอตัราค่าจา้งตาม
เอกสารเรียกเก็บเงินต่อเดือน โดยให้บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม และต่อสญัญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก  
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
30.2.6 รายไดบ้ริหารดา้นการตลาด        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  4,000,000  6,000,000 

บริษทัไดต้กลงท าสัญญาว่าจา้งบริหารดา้นการตลาดกบับริษทัย่อย โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 500,000 บาท โดยให้
บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไป
คราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิก เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 
 
30.2.7 รายไดจ้ากเร่ืองอ่ืนๆ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  9,780,000  7,500,000 
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บริษัทได้ตกลงท าสัญญาว่าจ้างอ่ืนๆ กับบริษัทย่อย โดยก าหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 625,000 บาท โดยให้บริษัทใหญ่
ด าเนินการให ้สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และต่อสัญญาไดต้่อไปคราวละ 1 ปี 
หากไม่มีการบอกเลิก ในงวด 2562 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งอ่ืนๆกบับริษทัยอ่ยใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 
815,000 บาท (จากเดิม 625,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทับอกเลิกสญัญาและท าสญัญาบริการใหม่ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
30.2.8 รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศ        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  600,000  - 

บริษทัไดต้กลงท าสญัญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศกบับริษทัยอ่ย โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 50,000 บาท โดย
ให้บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนให้บริษัท และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
30.2.9 รายไดดู้แลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  619,720  - 

 
บริษทัไดต้กลงท าสัญญาวา่จา้งค่าดูแลรักษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 51,643.33 บาท โดยให้
บริษทัใหญ่ด าเนินการให้ เน่ืองจากผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศคิดค่าบริการเต็มจ านวนมาท่ีบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่จึงปัน
ค่าบริการตามสัดส่วนให้บริษัท และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามยอดรายเดือนท่ีปรากฎตามสัญญา สัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 30.2.10 ดอกเบ้ียรับตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร       

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  41,325  362,353 
        
30.2.11 ดอกเบ้ียรับตามสญัญากูย้มื        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  4,071,413  4,072,214 
        

30.2.12 ดอกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระค่าซ้ือเคร่ืองจกัร       
บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  3,312,803  1,218,606 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

30.2.13 ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้        
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 บริษทั เซอมาส จ ากดั -  -  17,787,720  19,853,263 
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  29,808,024  5,238,950 
 บริษทั ที.ที. เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  278,135,925  225,785,900 

 
บริษทั อิมเมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 
 

2,254,170  1,027,172  2,254,170  1,027,172 
 รวม 2,254,170  1,027,172  327,985,839  251,905,285 
         
30.2.14 ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร        
 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จ ากดั -  -  2,639,218  1,333,333 
 บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  60,480  375,288 
 บริษทั ยเูอม็ไอ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั -  -  33,645  33,645 
 รวม -  -  2,733,343  1,742,266 
         
30.2.15 ค่าเช่าคลงัสินคา้        

บริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) -  -  720,000  720,000 
         
30.2.16 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ       
- ผลประโยชน์ระยะสั้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 28.70 ลา้นบาท และ 34.41 ลา้น
บาท และจ านวน 28.70 ลา้นบาท และ 34.41 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 - ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 0.20 ลา้นบาท และจ านวน 
0.19 ลา้นบาท และจ านวน 0.20 ลา้นบาท และจ านวน 0.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 

          
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม  ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 
30.2.17 ค่าท่ีปรึกษา        

หจก เอสแอนดพ์ี  คอนซลัแทนท ์ 1,656,000  1,788,000  1,656,000  1,788,000 
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี 480,000  480,000  480,000  480,000 
รวม 2,136,000  2,268,000  2,136,000  2,268,000 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนังใน
ประเทศ และ (2) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงัต่างประเทศ บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานใน งบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปน้ี 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ธุรกิจกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  อ่ืน ๆ  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ขายสุทธิ 2,117  2,085  158  159  139  144  2,414  2,388 
หกั ตน้ทุนขาย (1,656)  (1,671)  (129)  (128)  (86)  (88)  (1,871)  (1,887) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 461  414  29  31  53  56  543  501 

รายไดอ่ื้น             54  29 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (342)  (362) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (287)  (192) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (29)  (27) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (37)  (41) 
ภาษีเงินได ้             4  2 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             (94)  (90) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่          (69)  (77) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม           (25)  (13) 

            (94)  (90) 

สินทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 :              
สินทรัพยถ์าวร             1,593  1,770 
สินทรัพยอ่ื์น             1,484  1,581 
รวมสินทรัพย ์             3,077  3,351 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ธุรกิจกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  อ่ืน ๆ  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ขายสุทธิ 1,813  1,793  133  137  5  13  1,951  1,943 
หกั ตน้ทุนขาย (1,433)  (1,471)  (111)  (111)  (4)  (12)  (1,548)  (1,594) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 380  322  22  26  1  1  403  349 

รายไดอ่ื้น             28  54 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (274)  (290) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (180)  (96) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (29)  (27) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (22)  (28) 
ภาษีเงินได ้             15  (3) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             (59)  (41) 

                

สินทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 :              

สินทรัพยถ์าวร             716  793 
สินทรัพยอ่ื์น             1,401  1,538 
รวมสินทรัพย ์             2,117  2,331 
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32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า 

32.1 ภาระผูกพัน 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        

ภายในระยะเวลา 1 ปี 29,055  18,655  8,646  14,164 

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี 16,040  16,184  11,648  12,014 

ระยะเวลามากกวา่ 3 ปี ถึง 5 ปี 4,603  4,224  3,919  4,224 

  49,698  39,063  24,213  30,402 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานรถโฟลค์ลิฟท์ ท่ีส าคญักบับริษทัแห่งหน่ึง โดยท าสัญญาอายสุามปี และเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัไดต้กลงกบับริษทัดงักล่าว ต่ออายุสัญญาจ านวน 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31  
มีนาคม 2562 และก าหนดให้สัญญา ต่ออายตุ่อไปคราวละ 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา (ค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ท่ีจ่ายแก่
บริษทัดงักล่าวส าหรับปี 2562 และ 2561 จ านวนเงิน 22.64 ลา้นบาท และ 22.64 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

32.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เลตเตอร์ออฟเครดติที่ยังไม่ได้ใช้         

(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 0.49  0.47  0.49  0.47 

หนังสือค า้ประกนั        
   - การค ้าประกนัการช าระเงินค่า 
         กระแสไฟฟ้า 12.40 

 
12.40  10.00  10.00 

   - การค ้าประกนัการช าระเงินค่า
แก๊ส 16.00  16.00  -  - 

- การค ้าประกนัอ่ืน 1.46  1.46  -  - 
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

วงเงินสินเช่ือ 660 และ 510 ล้านบาท 
ในปี 2562 และ 2561 

- วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  313.81  368.21  313.81  368.21 

33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือป้องกนัความเส่ียง 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และ T/R หน้ีระยะสั้นต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การท า
สญัญาป้องความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

  
สกลุเงิน 

 ณ วนัท่ี 31      
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31      

ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  216,622.68  103,468.42 
       

เจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  447,024.23  294,072.55 

  EURO  42,908.58  202,874.35 

  Pound Sterling  8.08  8.08 

  YEN  176,000.00  - 

       
เจา้หน้ีการคา้ทรัสตรี์ซีท US Dollar 185,941.00  421,330.70 

       
       

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ EURO -  98,287.17 

 US Dollar 164,757.07  436,133.48 
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ข) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุนคือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบั ความยุง่ยากในการระดมทุน
ให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิด
จากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือซ่ึงมีสภาพ
คล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วในมูลค่ายติุธรรม 

ค) ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาส าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่ความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญามีจ านวนไม่เป็นสาระส าคญั 

ง) ความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียบริษทัและบริษทัย่อยอาจมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินท่ีบริษทักูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน เน่ืองจากสญัญาส่วนใหญ่จะก าหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

จ) การก าหนดมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้ งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือ
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6.63 6.80 - - - - 6.63 6.80 
ท่ีดิน - - 464.82 486.69 - - 464.82 486.69 
อาคาร - - 1,150.90 1,174.98 - - 1,150.90 1,174.98 
เคร่ืองจกัร - - 309.62 440.03 - - 309.62 440.03 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม         

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 40.71 41.57 - - 40.71 41.57 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6.63 6.80 - - - - 6.63 6.80 
ท่ีดิน - - 346.34 346.34 - - 346.34 346.34 
อาคาร - - 564.45 564.45 - - 564.45 564.45 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

34. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.07 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเป็น 0.45 : 1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญับริษทั ที.ที.เซรามิค จ ากดั (มหาชน) คืนจากบริษทัแห่งหน่ึง 
จ านวน 50 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 29 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงสดัส่วน 
เม่ือวนัท่ี 10  มกราคม 2563 โดยบริษทัจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินลงวนัท่ี 4 มกราคม 2563 จ านวน 29 ลา้นบาทให้แก่ผูข้าย ครบ
ก าหนดไถ่ถอนตัว๋สัญญาในวนัท่ี 5 มกราคม 2565 เน่ืองจากมีการโอนหุ้นให้บริษทัก่อนการช าระราคา 2 ปี บริษทัตกลงช าระ
ดอกเบ้ียให้แก่ผูข้ายในอตัราร้อยละ 5.35 บาทต่อปี ของเงินตน้ 29 ลา้นบาท นบัแต่วนัท่ีท าสัญญาน้ีให้แก่ผูข้ายดว้ยการช าระ
ดอกเบ้ียทุกวนัส้ินเดือนของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ปี 2563 - 2565 โดยช าระงวดแรกในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563  

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
 




	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
	หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว       150,000,000.00 บาท
	5.  บริษัท ดูราเกรส จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ยูเอ็มไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
	หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว      25,000,000.00 บาท
	หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว      20,000,000.00 ลีย์
	หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว      14,000,000.00 บาท
	ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ


	5.2.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
	5.2.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
	คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน เช่น สิทธิได้รับใบหุ้นและการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรม...
	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้รวมทั้งกำหนดนโยบาย และ วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายใ...
	- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ โดยกรรมการหรือผู้บริหาร...
	- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทันที
	 ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วโดยทางบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา
	ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
	5.2.4.2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	5. คู่แข่ง – บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดย ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขันแต่ได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าให้ดีขึ...
	6. ชุมชนและสังคม –บริษัทฯมีนโยบายที่จะรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทั้งสังคมภายในและนอกโรงงาน มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อย่างสม่ำเสมอตามกำลังความสามารถและโอกาส(นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่รายงานในหัวข้อ...
	7. เจ้าหนี้ – บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ของการกู้ยืมเงิน อย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกันการบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้โดยคณะกรรมการจะ...
	8. สิ่งแวดล้อม – บริษัทฯมีนโยบายและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงและเรื่องของสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ระบบบ...
	ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียพร้อมให้ข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งหากผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียนกรณีกา...
	5.2.4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และ มีการประเมินประสิทธิภาพข...
	ในรายงานประจำปีได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประวัติการอบรมของกรรมการ
	5.2.4.4   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ
	3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
	ช.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	5.2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	5.2.6 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	5.2.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	5.2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม
	บริษัทฯได้กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภารกิจที่ยึดถือปฏิบัติ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งนอกจากการรัก...
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	งบแสดงฐานะการเงิน
	งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)


